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Co vám škola zamlčuje – lekce první
Proč je případ Billy Meier reálný?
(české titulky)

https://www.youtube.com/watch?v=av2gDkYSMYE

Proč jsou výtky vůči snímkům paprskových lodí Billyho
nejenom nepodložené, ale i absolutně slabomyslné
V dnešní době se neustále objevují výtky vůči Billymu ve věci snímků paprskových lodí ze 70.
a 80. let minulého století se žalostnými pokusy tyto fotky zdiskreditovat jako podvody, resp.
»Billyho« Eduarda Alberta Meiera pomluvit jako šarlatána. Když tito křiklouni a
rozumbradové svá »domnělá« odhalení navíc opírají o snímky, které si stáhli z internetu, pak
mi to připadá – coby vyškolenému tvůrci filmů – naprosto nestydaté a napadá mě otázka,
zda jsou tito denuncianti skutečně tak hloupí, anebo jim jejich chtíč po uplatnění sežal i tu
poslední špetku inteligence.
V současnosti je velmi snadné označit fotky či filmy za banální. Žijeme v době, kdy s sebou
téměř každý tahá mobilní telefon, se zabudovaným digitálním foťákem, který poskytuje
nejenom velmi ostré fotky, ale umožňuje filmovat videomateriál v HD či dokonce UHD kvalitě
a okamžitě zpřístupní obsah na internetu či na jiných mobilních službách. Dále existují
programy na zpracování snímků a střih filmů, které každému soukromému uživateli nabízí
netušené možnosti k manipulaci. Není tedy divu, že v průběhu času fotky a filmové materiály
pozbyly jakéhokoliv oprávnění coby důkazního prostředku. Tak tomu ale nebylo vždycky.
Zatímco dnes je filmový průmysl z Hollywoodu schopen pomocí moderní techniky vytvořit
perfektní iluzi, měla sama »továrna na sny« v 70. letech minulého století – kdy Billy právě
publikoval své první snímky paprskových lodí – značné těžkosti, aby věrohodně zinscenovala

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 25, srpen 2019

2

vědeckofantastické filmy. Proto je více než zábavné, že právě Billymu, který nedisponoval,
resp. nedisponuje, mimořádnými finančními prostředky, se tento husarský kousek připisuje.
Billy pořídil své první filmové nahrávky v únoru 1975. Tehdy byly k dispozici pro soukromé
použití výhradně kamery Super‐8, které použil i Billy pro své filmování. Oproti profesionálním
filmovým produkcím určeným pro kina, při kterých se exponovalo na filmový negativ 35mm,
ze kterého se pomocí několikerého optického kopírování pořizoval finální film k projekci, si
lze nahrávku na Super‐8 mm film představit jako diafilm. Filmový materiál exponovaný v
kameře je tzv. reverzní film, tedy barevný film, který byl i jako takový vyvolán v laboratoři, a
pak zaslán zpět zákazníkovi. Neexistovaly žádné mezikopie – to co člověk na kameru
nafilmoval, to se mu také vrátilo vyvolané zpět.
Film Super‐8 zavedl na trh Kodak v roce 1965 coby nástupce formátu filmů Normal‐8 a těšil
se velké oblibě mezi lidmi za účelem natáčení soukromých filmů na dovolených, rodinných
oslav a podobných událostí. Systém byl zajímavý pro soukromé uživatele kvůli svému
jednoduchému ovládání. Film se dodával zavařený v kazetě, kterou člověk za účelem
expozice musel jen vložit do kamery, a pak film zaslal do laboratoře k vyvolání. Přitom bylo
nemožné, aby se už jednou exponovaná kazeta přetočila opět zpátky za účelem případného
provedení dvojího exponování či jiných optických triků tak, jak se to předhazuje »Billymu«
Eduardovi A. Meierovi.
Pro soukromé osoby bylo podobně nemožné, aby vyprodukovaly věrohodné fotografické
falzifikáty. Analogové fotomontáže šlo zhotovit v sedmdesátých a osmdesátých letech
minulého století jen s přístroji za miliony, a to s omezením kvality, která by neobstála při
žádné analýze. Dnes všude tak oblíbený »Photoshop« byl vyvinut teprve v roce 1988
Thomasem Knollem a jeho bratrem Johnem, tedy roky poté, coby Billy pořídil své poslední
snímky paprskových lodí.
Pokud by byl býval Billy přesto schopen zhotovit takovéto falzifikáty fotek, filmů a zvuku, pak
by dnes coby milionář mohl provozovat firmu na speciální efekty, která by zcela zastínila
giganty typu Industrial Light & Magic a WETA Digital. Nic takového se ale neděje. »Billy«
Eduard Albert Meier žije ve vší skromnosti v ústraní na usedlosti v Hinterschmidrüti a pracuje
vytrvale na šíření Učení ducha, Učení života a pravdy, aniž by kolem své osoby dělal nějaký
velký rozruch.
To je obraz, který tak vůbec neodpovídá znázorňování jeho osoby v mainstreamových
médiích, pokud tato vůbec zprávy o Billym a spolku FIGU uveřejňují: Neboť co být nemůže,
to být nesmí!
Co ale potom, pokud vše, co Billy říká, souhlasí? Veškerá náboženství, sektáři, politici,
lobbisté, průmyslníci atd. by ztratili svou moc a naše společnost by se rozklížila a rozpadla.
Proto se musí pravda všemi prostředky umlčet, byť jsou argumenty jakkoliv plané, jalové,
slabomyslné a hloupé.
Ale i pro politiky, lobbisty, tajné služby, sektáře, náboženské vůdce a průmyslníky atd., kteří
chtějí řídit svět podle svých zvrácených představ, to bude jednou doslova hořké probuzení –
ať už jim to bude vyhovovat nebo ne. Učení ducha, které vyučuje Billy, zvané též »Učení
života«, učí o znovuzrození nesmrtelné formy ducha společně s blokem celkového vědomí a
nové osobnosti. Každý jasně myslící člověk si tento fakt uvědomí při jasném pozorování
přírody a jejich zákonů. Každá materie je podřazena ustavičnému cyklu vzniku a zániku – to je
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Tvořivý zákon, ze kterého se ani pozemšťan nemůže vymanit. Takže i ten nejbezohlednější
mocipán se nebude moci vymanit z následků svého konání a bude muset opět jednou žít ve
světě, na jehož zničení se spolupodílel, jelikož jeho forma ducha se znovuzrodí v nové
osobnosti, v novém prostředí, ale na stejné planetě.
Kritici by se měli mnohem více zabývat otázkou, proč to všechno na sebe Billy a jeho
mimozemští přátelé berou. Co nám chtějí sdělit? Co nám musí říct, když si toto všechno
způsobují? Nebylo by chytřejší, kdybychom svou energii koncentrovali na skutečně základní
otázky, které nově definují naší existenci, náš způsob života, ba dokonce naši budoucnost
coby lidstva, než abychom takto difamovali nezištného zvěstovatele? Podíváme‐li se na
historii pozemského lidstva, pak jsme se ne zrovna vyznamenávali a je jasné, že tímto
způsobem to dál nepůjde.
Vyzývám tedy každého Billyho kritika, aby nechal paprskové lodě či UFO fotky být a raději se
bez předsudků vypořádal s poselstvím, které nám Plejaren společně s Billym přináší. Je
ponecháno na každém, zda tyto informace přijme či je nechá být. Kdo v sobě ale vyvine
zájem o tyto důležité otázky, ten pak nakonec už nebude přemýšlet nad takovými
banalitami, jakými jsou paprskové lodě a jejich fotky.
Harald Schossmann, Rakousko, 12. února 2018
(Výňatek z FIGU Zeitzeichen č. 89, březen 2018)

Elektronové pohony
Výňatek z kontaktu č. 238 dne 18. května 1991 (body 402‐423)
Billy (…) Nyní ale opět jiná otázka, a sice taková, která sice není přímo moje, pochází odji‐
nud, což ti chci otevřeně sdělit, ale na druhou stranu zajímá i mě zcela osobně, takže mi na ní
snad přece jen odpovíš. Smím tu otázku tedy položit?
Ptaah V tomto případě ano.
Billy Dobrá. – – ach – nevím, kde mám začít. – Nuže ano, jedná se o otázku pojednávající o
energii, která se vlastně týká vaší minulosti. Vaši dřívější předci určitě nejdříve poskakovali v
kosmu s raketovými motory podle stejného principu, jako je tomu v současnosti ještě běžné
zde na Zemi, že? Právě u nás na Zemi už vědci hovoří megalomanicky o kosmických letech a
kosmonautech, když už vystřelí své rakety k Měsíci nebo na oběžnou dráhu Země. Je to ale
tak, jak se domnívám?
Ptaah Tvá domněnka je správná.
Billy Velmi dobře; s otázkou se to má tedy následovně: Jaké energie používali vaši předci či
pra‐pra‐prapředci poté, co přestali využívat raketových motorů či pohonů? Musím otázku
zformulovat zřejmě takto: Jaký typ energie a hnacího mechanizmu používali? Můžeš o tom
vůbec podat informaci?
Ptaah Když nejprve odpovím na tvou poslední otázku, pak odpověď zní ano, neboť ani v této
věci už nepanuje na Zemi žádné tajemství, neboť už delší dobu posíláme odpovídající impulsy
směrodatným vědcům. Odpověď na otázky energií a pohonu je: Elektronové hnací mechani‐
zmy, resp. elektronově‐impulzní hnací mechanizmy. Celý kosmický prostor je skrz na skrz
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naplněn elektrony, takže prostor není jednoduše prázdný, jak se laikové chybně domnívají,
což je ale i pozemským vědcům už velmi dlouho známé. Elektrony ale neexistují jen v jednom
typu či v jedné formě, nýbrž v mnohačetných podobách. O tom ovšem nesmím ještě podat
žádné podrobnější informace či podrobnosti, což platí i ve věci 280 existujících celouniver‐
zálních základních prvků, kterých zná pozemská věda jen asi 100. Abych ale vyhověl tvoji
otázce, smím ti vysvětlit, že naši vědci objevili princip elektronové energie, která existuje na
všech planetách a hvězdách, stejně tak i ve všech formách života, jakož i v nevyčerpatelné
podobě v celém Univerzu. Těchto elektronových energií využíváme sami ještě i dnes právě
tak, jako je využívali naši dřívější a pozdější předkové. Jen ty energie přeměňujeme a ve vyu‐
žití těchto energií a jejich použití, stejně jako v technice, která je k tomu zapotřebí, jsme ve
vývoji neporovnatelně mnohem dál než byli naši dřívější předci. Jak tachyonové pohony, tak i
paprskové a antimateriální pohony, jakož i naše nejnovější dopravní možnosti s transmitery,
mají základ v energii elektronů, které využíváme už mnohá tisíciletí ve stále perfektnější po‐
době. Rovněž kosmicko‐elektromagnetická životní energie, ze které žije každá forma života,
je produktem nikdy nevyčerpatelné elektronové energie Univerza. Žije z toho také jakákoliv
forma existence, ať už je jakéhokoliv typu, dokonce i forma ducha, i když je její energie o
nekonečně mnoho jemnější.
Billy

Copak nejsou elektrony rovněž kmity?

Ptaah To je správně.
Billy Aha, pak by se dal vlastně elektronově‐impulzní pohon obsluhovat zřejmě tak, že sám
najde ve volném kosmu oporu v elektronech, od kterých se může pomocí elektronových kmi‐
tů odrazit a pohybovat se dál. Takzvaně perfektní perpetum mobile, pokud člověk zná pat‐
řičnou techniku a dokáže ji využít. To vysvětluje i to, proč vaše kosmická létající tělesa nikdy
nemají nedostatek energie, a to ani ve volném kosmu, ani na planetě. Pomalu mi také do‐
chází, že tím asi dokážete také regulovat a využívat odklonění světla za účelem zneviditelnění
vašich létajících strojů. Totéž platí zřejmě i pro ten fenomén, že v nějaké atmosféře dokážete
letět neomezenou rychlostí, aniž byste byli osmaženi teplotou vytvořenou třetím, neboť když
vaše lodě či jiná létající tělesa chráníte elektronovými kmity, takzvaně nějakým ochranným
pláštěm elektronových kmitů, pak nemůže vyvstat ani to nejnepatrnější tření. Souhlasí to,
mám pravdu?
Ptaah Uvádíš mě v úžas, jako vždycky. Měl ses býval stát leteckým inženýrem kosmických
letů, můj příteli. Opět jsi mě pro jednou se svou otázkou přiměl k tomu, abych ti podal malou
informaci, se kterou si bleskovou rychlostí dokázal dále pracovat a pojmenoval jsi fakta, která
jsem nechtěl zmínit.
Billy Na to jsi ale býval měl pomyslet, můj příteli, neboť se slovy elektronová energie a
elektronové kmity se mi bleskurychle v mozku rozsvítilo, načež se mi tím objasnila jistá tem‐
ná zákoutí. Když nad tím teď tak dále přemýšlím, tak se mi rozsvěcuje i jinde a osvětlují se mi
další temná místa, tak totiž např. to, že by se na Zemi měly stavět i elektronové elektrárny
namísto mizerných atomových elektráren, a že i lékařská věda by se měla naléhavě pustit do
záležitostí elektronového lékařství, neboť pomocí určitého elektronického působení atd. by
se nejenom zřejmě vyléčila jakákoliv nemoc, nýbrž by se život dal prodloužit na staletí. Spo‐
lečně se SALUBRITASONem by pak mělo být zřejmě možné, aby se dosáhlo metuzalémského
věku, jako máte vy. Nehledě na to by se těmito energiemi zvládlo i gigantické znečištění ži‐
votního prostředí, neboť by pak pozemskou atmosféru nezamořovaly dieselové a benzínové
káry, jelikož by byla samozřejmostí vozidla s elektronovým pohonem na zemi a ve vzduchu.
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Pokud budou pozemští vědci dostatečně chytří a skutečně prozkoumají podstatu těchto ne‐
vyčerpatelných zdrojů energie a zužitkují je pro lidi, pak by se vyřešily všechny problémy ve
věci znečištění životního prostředí. Všechny typy továren a výrobních závodů by se provozo‐
valy a poháněly už jen pomocí elektronové energie, a dokonce nezbytné insekticidy a herbi‐
cidy atd. by se daly nahradit prostředky v podobě elektronově‐energetické atd. atp.
Ptaah Ty jsi neuvěřitelný, neboť vyslovuješ všechno to, co je běžné u nás.
Billy Na Zemi by to mohlo být tedy už brzy tak daleko – přinejmenším ta největší zla by
mohla být už brzy napravena, pokud naši vědci udělají, co se od nich očekává. Dalo by se v
krátké době rovněž vytvořit i mnoho užitečných novinek pro celkové blaho planety a všech
forem života. Elektrony jsou navíc prakticky nevyčerpatelné a úplně všude a ve všem do‐
stupné v nespočetné formě, a když to pozemšťan zužitkuje, pak by mohla být pryč také tem‐
ná perioda zneužívání techniky a doba bludných učení náboženství a sekt. To ale bude žel
ještě nějakou dobu trvat, neboť podle vašich výpovědí to potrvá ještě téměř 800 let, než to
bude tak daleko, že rozum a pravý pokrok započnou lepší budoucnost.
Ptaah Uvedený čas je měřen dle toho, pokud pozemšťané budou pokračovat dál ve stejném
stylu jako dosud. Pokud se dostaví pozitivní změna v přiměřené podobě a síle, pak se tato
doba samozřejmě zkrátí, možná dokonce o vícero staletí – pokud vůbec, což je sporné.
Billy Bylo by skutečně žádoucí, aby ti pozemští tvorové konečně trochu zmoudřeli, také ve
věcech získávání energie. S dnešní technikou by mohlo být vlastně již brzy možné, že se bu‐
dou moci elektrony zužitkovávat coby zásobník energie, že jo?
Ptaah To by mohlo být skutečně brzy možné, pokud se budou vědci v tomto směru rozho‐
dujícím způsobem snažit.
Billy Pak by to přece měli udělat, tihle nafoukaní chlápci, aby se konečně odstranila jedna z
nejhorších pozemských špatností.
Ptaah Bylo by velmi užitečné, pokud by se o to snažili.
Billy

To si také myslím. (...)

Text Učení ducha z BEAM portálu

http://beam.figu.org

Richte nicht ...

Nesuď …

Du, Mensch, redest oft davon, wieviel die Kinder Ty, člověče, hovoříš často o tom, kolik se
von den Eltern lernen können, doch kaum toho děti mohou naučit od rodičů. Ale už jen
sprichst du davon, wie sehr viel auch die Eltern
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und allgemein die Erwachsenen von den Kindern
lernen können. Die Rede ist dabei ganz speziell
vom Richten über andere. Das tun in der Regel
alle: Es wird etwas in der Zeitung gelesen, etwas
im Radio gehört oder im Fernsehen erschaut
über Menschen, die dir eigens nicht bekannt
sind, und doch erdreistest du dich, über sie zu
richten. In gleicher Weise richtest du über deine
Freunde, über deine Bekannten und gar über
deine Lieben, über deine Geschwister, Eltern
und Verwandten, ohne dass du dir Gefühle der
Schuld darüber machst. Doch indem du dich als
Richter über deine Nächsten, deine Mitmen‐
schen, aufspielst, erhebst du dich selbst über die
Schöpfung, denn sie als Universalbewusstsein
und universell höchste Energie und Macht er‐
dreistet sich niemals zu richten, weder über ir‐
gendeinen Menschen, noch sonst über eine Le‐
bensform. Nur du, Mensch, spielst dich als Rich‐
ter auf und richtest über andere, über deines‐
gleichen, über Mitmenschen, die anders denken
als du selbst. Doch ein Urteil steht dir nicht zu,
denn du bist so fehlerhaft wie der, den du rich‐
test, auch wenn du dich selbstherrlich besser
wähnst als dein Nächster, über den du dich rich‐
tend erhebst. Ein schnelles Urteil ist immer ein
Vorurteil, und das wiederum ist eine Verurtei‐
lung. Ein solches Tun ist der Schöpfung fremd,
denn sie richtet und verurteilt nicht, und sie
sucht auch nicht nach Anerkennung, wie das
dem Menschen durch falsche Wertvorstellungen
eigen ist. Gleichermassen sollst du als Mensch
handeln, dich als solcher aufführen und die
Würde des Menschseins pflegen, die Verantwor‐
tung als Mensch wahrnehmen und nicht nach
Anerkennung heischen, sondern nach dem Gu‐
ten streben, das in dir wie auch in jedem ande‐
ren Menschen steckt. Widme deine Zeit auf die‐
ser Welt der Liebe, dem Frieden, der Harmonie
und Freiheit, und lasse das alte Wort in dir
Wahrheit und Wirklichkeit werden, das da sagt:
"Liebe deinen Nächsten, den Mitmenschen, und
richte und verurteile ihn nicht." Nur dadurch
wirst du zum wirklichen und wahrhaftigen Men‐
schen.

zřídka hovoříš o tom, jak velmi mnoho se i
rodiče a všeobecně dospělí mohou naučit od
dětí. Řeč je tu obzvláště o souzení ostatních.
To dělají zpravidla všichni: Něco si přečteš
v novinách, něco slyšíš v rádiu, nebo něco
zhlédneš v televizi o lidech, kteří ti nejsou
výslovně známí. Přesto si je ale opovažuješ
soudit. Stejnou měrou soudíš své přátele,
známé a dokonce i své milé, své sourozence,
rodiče a příbuzné, aniž bys měl z toho v sobě
pocit viny. Ale tím, že se naparuješ do role
soudce nad svými bližními, spolubližními,
povyšuješ sám sebe nad Tvoření, neboť toto,
jakožto Univerzální vědomí a univerzálně
nejvyšší energie a moc, se neodvažuje nikdy
soudit, ani žádné lidi, ani žádnou jinou formu
života. Jen ty, člověče, se naparuješ jako
soudce a soudíš druhé, soudíš tobě rovné a
spolubližní, kteří myslí jinak než ty sám.
Ovšem soud ti nepřísluší, neboť ty jsi tak
chybující, jako ten, kterého soudíš, i když
máš panovačně za to, že jsi lepší než tvůj
bližní, nad kterého se coby soudce pozvedá‐
váš. Rychlý soud je vždy předsudek, a to je
zas odsuzování. Takový čin je pro Tvoření
cizí, neboť ono nesoudí a neodsuzuje a ani
nehledá uznání, jako je to vlastní člověku,
který má chybné představy o hodnotách.
Týmž způsobem máš jednat jako člověk, jako
takový si počínat a pečovat o důstojnost lid‐
ského bytí; vnímat odpovědnost jako člověk
a nežadonit o uznání, nýbrž usilovat o to
dobré, co je zakotveno v tobě, stejně jako
v každém dalším člověku. Věnuj svůj čas na
tomto světě lásce, míru, harmonii a svobo‐
dě. Nechej toto staré slovo, aby se ti stalo
pravdou a skutečností, které říká následující:
»Miluj svého bližního, spolubližního, nesuď a
neodsuzuj ho«. Jen tím se staneš skutečným
a opravdovým člověkem.

SSSC Hinterschmidrüti,
13. Oktober 2004, 17.44 h, Billy

SSSC Hinterschmidrüti,
13. října 2004, 17.44 hod., Billy
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KÁNON 32
Výňatek z OM
85. Der Reiche ist nur mächtig in allen Dingen, solange 85. Bohatý je mocný ve všech ohledech jen tehdy, když
er Geld hat; verliert er aber sein Geld, dann ist er nur má peníze; ztratí‐li je však, pak je už jen tím, čím je,
noch das, was er ist, nämlich ein Hanswurst ohne Le‐ totiž šaškem neschopným žít.
bensfähigkeit.
86. Alle Menschen, die an Reichtümern, an Lastern, an
Machtgier, an Lebenszeit, an Essen und Trinken und an
Weibern und Mannen nie genug hatten und nie genug
haben, sind zugrunde gegangen, gehen zugrunde und
werden zugrunde gehen.

86. Všichni lidé, kteří nikdy neměli a nikdy nemají dost
bohatství, neřestí, touhy po moci, času života, jíd‐
la, pití, žen a mužů, ztroskotali, ztroskotávají a budou
ztroskotávat.

87. Wer verständig, mit Willenskraft und mit Weisheit 87. Kdo je rozumný, moudrý a má pevnou vůli, k tomu
ausgestattet ist, zu dem strömen das Glück und die především plyne štěstí a lidé; tak jako se malá a velká
Menschen vorzugsweise, wie die kleinen und grossen vodstva vlévají do moře.
Gewässer zum Meere.
88. Zufriedenheit, Ruhe, Selbstbeherrschung, Mitge‐
fühl, Weisheit, Frieden und Wissen, Freundlichkeit,
Lauterkeit, Liebe, Verstand, Ehrlichkeit, Wahrheit und
Kraft sind die zweimal sieben Holzscheite, die das Feuer
des Glücks bewahren.

88. Spokojenost, klid, sebeovládání, soucit, moudrost,
mír, vědomost, přátelskost, ryzost (slušnost), láska,
rozum, upřímnost, pravda a síla tvoří dvakráte sedm
dřevěných polen, které živí a udržují plamen štěstí.

Erklärung:
Seit alters her werden einem Holzscheit symbolisch
sieben gute Werte zugesprochen, die dem Menschen
ein gutes Leben gewährleisten.

Vysvětlení:
Od nepaměti se dřevěnému polínku symbolicky připisu‐
je sedm dobrých hodnot, které člověku zajišťují dobrý
život.

89. Kein Mensch ist von Geburt an einem andern 89. Žádný člověk není od narození jinému člověku pří‐
Freund oder Feind, denn nur durch die Folge einer Ver‐ telem nebo nepřítelem, neboť jak přátelé, tak nepřáte‐
anlassung entstehen sowohl Freunde als auch Feinde.
lé vznikají pouze následkem příčin (podnětů).
90. Kein Mensch weiss, was ihm schon in der nächsten
Stunde zustossen kann, darum soll der Verständige
stets alles zum Besten erledigt haben, dass alles getan
ist, was der Vollendung bedarf, wenn der Tod anklopft.

90. Žádný člověk neví, co se mu může přihodit již
v příští hodině, proto rozumný má mít vše co nejlépe
vyřešené tak, že je uděláno vše, co vyžaduje dokonče‐
ní, když zaklepe smrt.

91. Kein Mensch ist von Geburt an edel oder gemein
(gewöhnlich, einfach, schlicht), denn erst die eigenen
Gedanken und Taten führen dazu, dass er in der Welt
geachtet oder verachtet wird.

91. Žádný člověk není od narození ušlechtilý nebo pod‐
lý (obyčejný, jednoduchý, prostoduchý), neboť jsou to
nejprve jeho vlastní myšlenky a činy, které vedou k
tomu, zda bude ve světě vážený nebo opovrhovaný.
Pokračování příště …
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Informační stánek FIGU‐Studiengruppe ČR
22. – 24. března 2019 – Festival Evoluce
Témata: Ufologie – přelidnění – Učení ducha

Pracovní návštěva ve FIGU / Semjase‐Silver‐Star‐Center, Švýcarsko
2. srpna 2019 – 7. srpna 2019

(zleva: Otakar Pospíšil, Bernadette Brand, Michael Toufar, Jan Bayer, Jan Sůva)
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Nové knihy ve FIGU Švýcarsko

DIVERSIKUM
Všemožné k tématům: Události, výpočty, Billy/BEAM, data, vysvětlení, zážit‐
ky, dané skutečnosti, Plejaren, reality, stav věci, paprskové lodě, fakta, Uni‐
verzum, okolnosti atd.
Guido Moosbrugger
Vážená čtenářko a čtenáři,
V posledních šesti desetiletích 20. stole‐
tí bylo obzvlášť nápadné, že různá mé‐
dia sporadicky pořád dokola probírala
stejná témata, která se často probírají
ještě i dnes s odkazem, že při jejich po‐
jednání atd. jde o témata vysoce výbuš‐
ná, která se dodnes nedala vyřešit, při‐
čemž některá z nich se nebudou dát
uspokojivě vyřešit asi nikdy. K těmto
zprávám patří jednak neznámé létající
objekty, zvané UFO, které byly po celém
světě neustále pozorovány a jsou
dodnes a dávají se do souvislosti s mi‐
mozemšťany, což však skutečnosti od‐
povídá jen z nepatrné části. Dále zůstá‐
vá pořád otevřená otázka vzniku Uni‐
verza a jeho konečného osudu; Univer‐
za, který Plejaren označují jako Univer‐
zum DERN. Pořád zůstávají ale i otázky
po vlastním smyslu lidského života a co
se děje po umírání (viz k tomuto tématu
kniha: »Znovuzrození, život, umírání,
smrt a smutek« od Billyho, nakladatel‐
ství Wassermannzeit, FIGU v němčině).
Existují energetické úrovně ducha a znovuzrození, a pokud ano, v jaké podobě? Existují i jiné
lidské inteligence ve Vesmíru atd.? Takovéto základní, hluboké otázky dávají tušit, že jsou
očividně mnohem aktuálnější, než by se vůbec dalo očekávat. Tyto a podobné takové otázky,
které mnoho pozemšťanů osobně už dlouho palčivě zajímají, byly koneckonců směrodatným
impulsem k napsání knihy o Univerzu, o důležitých otázkách Učení ducha, o dalších faktech a
událostech, což se tímto dílem také stalo. Kromě toho přišly nápady uchopit celkový přehled
od úplného počátku až ke konci veškerého dění Univerza a vše, co se jeví jako potřeba vy‐
světlit, dodatečně včlenit do celkového konceptu. A to se samozřejmě i stalo. Tato kniha je
členěna do řady samostatných oddílů, resp. částí, jak to vyplývá z textu v obsahu.
(Překlad ze zadního přebalu knihy)
Formát A4, počet stran: 548, cena 60 CHF, německy
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Lernschritte

Učební kroky

Artikel und Gedanken
zur Geisteslehre
und Feststellungen in bezug auf Billy
1977–2015 Bernadette Brand

Články a myšlenky
k Učení ducha a zjištění ohledně
Billyho (1977–2015)
Bernadette Brand

Formát A5, počet stran: 524, cena 50 CHF, německy

***
Od dubna 2019 do srpna 2019 FIGU Švýcarsko vydalo:
FIGU Zeitzeichen (Znaky doby) č. 115 – 123
FIGU bulletin č. 105
FIGU Otevřený dopis č. 20
FIGU čtenářské otázky a odpovědi č. 7
FIGU ohledně přelidnění č. 5
FIGU rádce č. 7
FIGU Zeitzeichen (Znaky doby) Mimořádné vydání č. 1 a 2
FIGU brožury: Svoboda a mír č. 5 a 6 s následujícími tématy:

Otoč (CHYBNÝ)

symbol míru obráceně!

Výzva pro mír a rozsáhlá mírová opatření

10

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 25, srpen 2019

11

Důležitá informace k Mírové meditaci
Na základě nového vývoje z 6. dubna 2019, resp. sdělení FIGU KG 49, už není třeba se držet
stanovených časů (první a třetí víkend) a Mírovou meditaci lze tedy provádět v libovolné do‐
bě. Umožněno to bylo technickým vylepšením ze strany Plejare Quetzal. Využívání pyramidy
při meditaci je výhodou (kvůli spojení s pyramidou v Centru a zesílení impulsů), ale není to
podmínkou.
FIGU Studiengruppe ČR
Více k Mírové meditaci: http://cz.figu.org/mirova%20meditace

Zajímavost o Mírové meditaci
Otázka na FIGU:
Bylo řečeno, že Mírová meditace (dále zkráceno na MM) je užitečná i tehdy, medituje‐li se
bez pyramidy a medituje‐li se v jiných časech, než které jsou pro MM předepsané, neboť
meditace na člověka působí i bez pyramidy. To je samo o sobě jasné a zřejmě, neboť každá
meditace působí blahodárně, pokud je prováděna správně.
Lze to vidět tak, že člověk není během meditační doby MM propojen s pyramidou v Centru a
s »hlavním proudem« meditační síly, když medituje bez vhodné pyramidy, jak je tato
definována FIGU?
Dále by bylo zajímavé se ještě dozvědět, jak přesně funguje spojení mezi jednotlivými
účastníky MM a pyramidou v Centru; kromě toho i jak kmity členů plejarische federace
praktikujících MM dosáhnou Zemi, neboť Plejaren mají svou domovinu v jiné dimenzi, která
je vůči té naší posunuta o zlomek vteřiny do budoucnosti. Je tam nějaká přeměna sil v
podobě relé na cestě k Zemi, anebo jak to funguje?
Achim Wolf, Německo
Odpověď FIGU:
Ano, Mírová meditace je vždy užitečná, protože působí v první řadě na samotného
meditujícího – a bez míru ve vlastním nitru není možné dosáhnout žádného míru navenek.
Meditující je během stanovených meditačních časů, jak známo, propojen pomocí pyramidy s
hlavním blokem. Medituje‐li se během stanovených meditačních časů ovšem BEZ pyramidy,
pak vlastní síly ani nemohou plynout přes pyramidu v Centru k hlavnímu bloku. Bez pyramidy
se tedy neuskutečňuje žádné spojení.
Medituje‐li se s malou pyramidou (např. cestovní nebo stolní pyramidou), které jsou k
dispozici ve vhodné velikosti ve studijních a zemských skupinách, pak plynou neutrálně‐
pozitivní síly, které se utváří při správně prováděné meditaci nad používanou pyramidou,
která slouží prakticky jako »sběrač sil« či transformátor. Tyto neutrálně‐pozitivní síly pak
plynou na hlavní pyramidu v Centru, odkud jsou převáděné na meditační blok, který tyto síly
ukládá, načež se neutrálně‐pozitivní síly pomalu budují do podoby silového bloku, který
působí jako protiváha k negativním silám Země, resp. k negativním silám náboženství a sekt a
všech věřících. To se děje i se silami plejarische účastníků Mírové meditace, přičemž nám
není známo, jak se tyto síly přesouvají na pozemský mírový blok. Víme jen, že se tak děje a že
to očividně funguje. Bližší údaje k technickému postupu přenosu sil s jistotou nedostaneme,
neboť vycházíme z toho, že tyto údaje by mohly vést na Zemi k vědeckým poznatkům, které
by se daly opět negativně zneužít.
(Výňatek z FIGU bulletinu č. 103 – prosinec 2018)

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 25, srpen 2019

12

Otázky a odpovědi z FIGU bulletinu č. 101, červen 2018
Čtenářská otázka:
Kdy lze člověka označit jako »spravedlivého«?
Odpověď BEAM: Odpověď zahrnuje 33 starodávných bodů, ve kterých je ovšem možno dle
rozumu a chápavosti libovolně dále pokračovat.
1.
2.
3.
4.

Člověka lze označit jako »spravedlivého«, když naplňuje všechny své, jej coby člověka
hodné, povinnosti;
když pečuje o mír a také jej žije;
když velkoryse poskytuje lidem svobodu v každém ohledu;
když odmítá všechno zlé, všechno falešné, všechno nespravedlivé a špatné, veškerou
neupřímnost;
když se vědomě vyvaruje veškerých škod vůči spolubližním, systému přírody a fauně a

5.
flóře;
6.
když miluje a pečuje o vše dobré a pozitivní;
7.
když v pravé lásce žije, roste a v ní se také dále vyvíjí;
8.
vede‐li svůj život v rozsáhlé poctivosti;
9.
je‐li prost všech osobních nedobrých, negativních a škod přinášejících úmyslů a zájmů;
10. žije‐li celkově vzato s čistým svědomím;
11. pečuje‐li o lásku k bližnímu/spolubližnímu a lásku k přírodě a její fauně a flóře;
12. pečuje‐li o klidné a čisté svědomí;
13. nepropadl‐li nějaké závislé oddanosti vůči materiálnímu blahobytu;
14. pečuje‐li o pořádek a čistotnost ve všech věcech;
15. žije‐li dobrým způsobem dle zákonů a doporučení Tvoření;
16. používá‐li své vědomí Tvořivým způsobem k osobní evoluci;
17. je‐li ve svém smýšlení, snažení a jednání čestný i důstojný a tyto hodnoty takto žije;
18. vyvaruje‐li se veškerého ničení přírody a její fauny a flóry;
19. je‐li v každém jemu možném ohledu nápomocný bližním, přírodě a její fauně a flóře;
20. pečuje‐li vědomě o ctnosti a v každé myslitelné situaci jimi žije a uskutečňuje je;
21. používá‐li dary a možnosti svého vědomí k osobní evoluci a evoluci spolubližních;
22. propůjčuje‐li své řeči jasný, poučný a srozumitelný způsob vyjadřování;
23. propůjčuje‐li úctu a důstojnost té nevýslovné kráse celého univerzálního Tvoření;
24. oceňuje‐li veškeré hodnoty a půvab všech Tvořivých pokladů a jejich vznešenost;
25. vyjadřuje‐li svůj dík za svůj život vědomě v ctihodné podobě a pečuje‐li o něj;
26. oceňuje‐li rozjímavě a čestně vše Tvořivé coby hlavní síly vší existence;
27. uzná‐li Tvoření‐Univerzum jako takové a vynaloží‐li pro něj veškerou úctu a
důstojnost;
28. je‐li vždy nápomocný pokud jde o blaho člověka a všech forem života;
29. nepovyšuje‐li se nad bližní navzdory vlastnictví mnoha materiálních statků;
30. posuzuje‐li pln rozumu, chápavosti a logiky platná lidská práva a zákony a jedná‐li
podle nich;
31. zůstane‐li navzdory jemu udělené moci vědomý si odpovědnosti, skromný, slušný a
poctivý;
32. rozzáří‐li své vědomí světlem a »Učením pravdy, ducha a života«;
33. myslí‐li a žije‐li nikoliv vírou, nýbrž podle Tvořivé skutečnosti a její pravdy.
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Čtenářská otázka
Myslím si, že čas, který zmiňoval Hilak, už asi nadešel v současnosti, že?
Achim Wolf, Německo
Odpověď
Původ Učení ve věci »spravedlnosti člověka« nemá původ u osoby jménem Hilak, nýbrž u
Nokodemiona, přičemž toto Učení je součástí »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« a
jeho šíření začalo od roku 1942. Co se týká předpovědí budoucnosti od Hilak, tak je k času
jejich uskutečnění potřeba říct, že tento čas nelze spatřovat v dnešní době, neboť to, co se
odehrává dnes a v budoucí době, to odpovídá širšímu průběhu a naplňování předpovědí,
jejichž začátek proběhl již v roce 1844.
Billy
Otázka se vztahuje se na text: Předpověď od Hilak z roku 1446 před. n. l. – viz kontakt 692:
http://cz.figu.org/files/downloads/Billyho%20vize%20‐%20kontakt%20691%20a%20692.pdf

Otázky a odpovědi z FIGU bulletinu č. 104, březen 2019
Čtenářská otázka
Jak se věci mají teď ve vztahu k 194. kontaktu z 15. června 1984? = Quetzal: »I když musíme
přerušit naše oficiální kontakty, jak to ostatně bylo plánované, tak nadále setrváme na Zemi a
v kontaktu s tebou, ovšem zůstaneme kromě toho jen v podobě pozorovatelů a nikoliv v
aktivní, zasahující podobě. Tak tomu bude přinejmenším do roku 2029, načež se pak
pravděpodobně definitivně stáhneme a budeme se věnovat jiným, vůči Zemi cizím, úkolům
se zárukou toho, že se definitivně stáhneme zpět do naší časové dimenze a už se nikdy
nevrátíme zpět do této časoprostorové struktury.«
Achim Wolf, Německo
Odpověď
Ptaah K tomu je potřeba říct toto: Pravděpodobně v roce 2029 nastane rozsáhlý odchod nás
všech Plejaren, načež se pak dění na Zemi bude sledovat už jen sporadicky. V důsledku
nezájmu pozemského lidstva v otázkách pravdy všech věcí, správného způsobu a vedení
života ohledně lásky, míru, svobody a spravedlnosti, v důsledku toho i ignorace ve věci učení,
poznání a následování »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« – podmíněno vinou
nestvůrného náboženského sektářství, sepjetí s vírou ve falešná, tradicí předávaná tvrzení, lži
a pomluvy, jež jsou v těchto věcech integrovány – žel přes všechna velká snažení ve všech
myslitelných ohledech nebylo dosaženo rozsáhlého úspěchu, o který bylo rovinou »Arahat
Athersata« usilováno. A to vyplynulo z toho, že u různých pozemšťanů, kteří bývali měli stát
za misí v upřímné podobě, vyvstal podvod, falešnost, osobní selhání, vůdcovské, resp.
hegemonické chování, povýšenost, neupřímnost, sobeckost, egoizmus, egocentrizmus,
dogmatizmus, neúnosná panovačnost a zrada vůči misi atd., načež nebylo možné vykonat
rozsáhlou těžkou práci na misi v tom rámci, jak by to bylo bývalo potřebné. Z toho důvodu se
příliš mnoho věcí nezdařilo, pročež bylo rovinou »Arahat Athersata« sáhnuto ke změnám
v probíhajících opatřeních spjatých s misí a byla změněna ustanovení, která nám v
současnosti ještě nejsou rozsáhle známá, a proto také ještě nevíme, co se skutečně vyvine.
Zatím je jisté jen to, že se my, Plejaren, ze Země stáhneme a nebudeme se dále zabývat
pozemským lidstvem, jež je ve své většině zvrhlé. Všechna ta velká snažení, jakož i velmi
rozsáhlé finanční výdaje, úsilí, svízele, léta trvající nasazení v řemeslné práci – jak jsi jednou
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řekl – počínaje dřinou, přes pachtění, útrapy a konče stresem, a celé obrovské mnohačetné
nasazení k tomu, žel nenabralo převratný účinek. Sice to přineslo natolik velké celosvětové
úspěchy, že řada pozemšťanů z toho získala mnoho užitku, jelikož nalezla na jednu stranu
cestu ke správnému, zdravému a cennému vedení života a radostnému lidskému bytí, stejně
jako usmíření v sobě samém, s životem, se svou rodinou, s bližními a celými životními
okolnostmi. Na druhou stranu díky »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« a díky všem
tvým dílům s obsahem Učení ducha tak našel značný počet psychicky a depresivně
nemocných lidí na celém světě cestu zpět ke zdravému způsobu chování v oblasti svých
myšlenek, pocitů a psychiky, a bylo tak zabráněno mnoha sebevraždám. Většina pozemského
lidstva je žel tak zachycena ve víře náboženského bludu a v sektářství, že je propastně
sužována strachem, zlobou, sobectvím a násilím a ani v tom nejmenším si nedovolí vytvořit
byť jen náznak myšlenky, která by byla nasměrována proti bludu víry. To proto, že tato většina
prostě v poslušně náboženském propadlišti bludu věří, že už i ta nejmenší a ani nevnímatelná
nuance náznaku myšlenky zbavené víry by způsobila nejtěžší božský trest, což ale odpovídá
absolutnímu nesmyslu.
Čtenářská otázka
V kontaktních rozhovorech zaznívá, že stoupenci Billyho budou v budoucnu rozpoznávat jeho
následující osobnosti, jakož se budou rozpoznávat i stoupenci mezi sebou. Je správné se
domnívat, že následující osobnosti Billyho, až do konce jeho mise na Zemi, si budou plně
vědomy své mise? Při tzv. »mezi‐inkarnacích« sedmi pravých proroků to bylo zjevně tak, že si
tyto nebyly vědomy své »prorocké formy ducha«.
Achim Wolf, Německo
Odpověď
Nejprve je třeba říct, že následující osobnosti nebudou vykonávat žádnou další práci na misi
ve smyslu činnosti zvěstovatele, neboť to bylo/je plánováno od začátku jen pro řadu sedmi
(7) zvěstovatelů, tím pádem už nebudou budoucí reinkarnace formy ducha, a tím i inkarnace
nových osobností, vykazovat žádnou povahu mise. Následující osobnosti proto také nebudou
do budoucna rozpoznány stoupenci mise a Billyho, ačkoliv se vyskytnou ještě několikeré nové
osobnosti, což ovšem nebude bezpodmínečně na Zemi, záleží totiž na tom, zda tu zůstane,
anebo půjde na plejarische planetu Erra.
Billy
Čtenářská otázka
Je známo, jak se jmenovala žena Jmmanuela a kolik dětí s ní měl? Viz 207. kontakt ze 17.
března 1986 (Jde o Jmmmanuela) Quetzal: »Ano, žil v oné době, kdy vznikaly falzifikace, už v
Indii, kde se také oženil a se svou ženou zplodil několik dětí.«
Achim Wolf, Německo
Odpověď
Žena Jmmanuela se jmenovala »Ranjana« (Děvče světla). Z tohoto manželství vzešli dva
synové a dvě dcery.
Billy
Čtenářská otázka
Ohledně 150. kontaktu ze dne 10. října 1981. Quetzal: »Jak je přece známo, existuje sedm
antičísel (německy Antilogen – pozn. překl.), která podepíší svou vinou odpovědnost pod
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hrozící světový požár a Ronald Reagan je skutečně jedních z nich.« Jakých dalších šest osob,
kromě Ronalda Reagana, je nutno počítat k těmto sedmi antičíslům? Patří k nim snad oba
Bushové, prezidenti USA, Saddám Husajn, terorista Abu Bakr al‐Bagdadi a třeba
severokorejský vládce Kim Jong‐un? Smí se správná jména všech antičísel uvést a jaká jména
to jsou?
Achim Wolf, Německo
Odpověď
Tyto osoby se žel nesmí uvést, neboť uvedením jmen by vznikly závažné důsledky a z toho by
byly vyvolány katastrofy.
Billy

Čtenářská otázka
Ohledně 117. kontaktu z 29. listopadu 1978: Zde byla řeč o tom, že jak Quetzal, tak i Billy jsou
schopni záhadným způsobem v krátké době kompletně regenerovat své síly, což bylo až do té
doby pro Plejaren nevysvětlitelné. Bylo mezitím objasněno a zjištěno, jak jsou toho Billy a
Quetzal schopni? Je tomu snad tak, že oba nové síly dokáží stahovat přímo z duchovní
oblasti?
Achim Wolf, Německo
Odpověď
Oba obnovují své energie a síly vykonáváním své práce, kterou odvádějí s radostí, přičemž jim
z ní nepřetržitě vzniká nový elán a ten vytváří právě nové energie a síly, načež lze tedy říct:
»Nové energie a síly díky radosti z práce.«
Billy
Čtenářská otázka
Co jsou inverzní světla v souvislosti s UFO?
Ulrike Herren, Německo
Odpověď
Inverzní situace počasí vytváří náhlý zvrat normálního, na výšce závisejícího, průběhu teploty
v atmosféře, načež zářící světla (jako např. reflektory automobilů) vyvolávají díky zvratu
teploty v atmosférické vrstvě (ve které normálně s přibývající výškou teplota ubývá, ale při
inverzi skokově narůstá) různě tvarované bíle zářící světelné úkazy, které je možno vesměs
považovat za UFO.
Billy
(Výňatky z FIGU bulletinu č. 104, březen 2019)

Čtenářská otázka
Coby čtenářku Vašeho »FIGU Zeitzeichen« mě zajímají dvě otázky, na které bych od Vás ráda
dostala odpověď, a jejich uveřejnění prosím v nějakém z příštích vydání Zeitzeichen. Chci
Vám také říct, že máte mé upřímné uznání a jsem Vám vděčná za Vaší práci, kterou v podobě
knih a spisů přinášíte našemu světu a které mi velmi pomohly dostat se z hluboké propasti
depresí a přinesly mi opět radost do života a životní úkol, za což jsem Vám nekonečně vděč‐
ná. Nyní bych ráda uvedla své otázky, na které mi prosím odpovězte v nějakém Zeitzeichen,
za což Vám děkuji a jejich odpovědi budou jistě zajímat i jiné čtenářky a čtenáře.
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1. Od známých (některé z nich znáte Vy sám osobně a říkáte o nich jen to dobré) jsem
byla upozorněna na výstup na internetu Vaší bývalé ženy Kalliope a Vašeho syna
Methusaléma, kteří očividně spolupracují s nějakým Danielem Gloorem, aby Vám
primitivním způsobem, neuvěřitelnými lžemi, křivým obviněním a pomlouvačnými
řečmi způsobili špatnou pověst na veřejnosti. To, co se tam píše a co říká Vaše bývalá
žena a Váš syn za lži a zjevně tento pan Gloor nezodpovědně šíří internetem,
shledáváme nestvůrně primitivní a myslíme si o tom, že tyto nízké a podlé způsoby
chování těchto tří osob otevřeně poukazují na jejich sprostý a zkažený charakter.
Čemu ale nerozumíme a co je moje otázka, stejně jako nás všech, proč se proti těmto
špinavým lžím a pomluvám nebráníte a neospravedlníte se?
2. Dříve vyšlo tolik zpráv v novinách a časopisech, které se týkaly Vás a Vašich kontaktů
atd., ale za poslední léta už tomu tak není, neboť Vy – jak víme – už nedáváte žádné
rozhovory, ale nevím proč tomu tak je?
Paní D. U., Německo
(Plné jméno a adresa jsou mi známé. Billy)

Odpověď
K první otázce musím říct, že nevidím žádný důvod k ospravedlňování – což se týká i našeho
sdružení a členů – a ani nemám zapotřebí se nechat strhávat na stejně nízkou a charakterově
pošpiněnou úroveň těchto politováníhodných hloupých a mstivých jedinců, kteří mě (stejně
jako svědky mých zážitků a různých událostí atd.) nenávistně pomlouvají z důvodů pomatené
a bludné autofilie a zlovolně mě obviňují ze sobeckých, povýšených, egoistických důvodů, v
touze po odplatě ze lži, z podvádění, švindlu, podfukářství, klamů, uvádění v omyl a manipu‐
lací. Lidé, kteří tak činí a ukazují takto své hloupé způsoby chování, sami sebe diskvalifikují, za
což je ve věci jejich tirád nenávistí, lží, klepů a pomluv nelze ani ctít, ani ocenit, nýbrž jen
mlčky a s politováním ignorovat.
Na druhou otázku mohu odpovědět, že se už léta straním rozhovorů z toho důvodu, že jed‐
nou učiněné výpovědi, podaná vysvětlení a uvedení stavu věci novináři zpravidla nezopakují
dle pravdy, nýbrž překrouceně, zfalšovaně a »přikrášlí« to hloupými a přihlouplými komentá‐
ři či interpretacemi. Opravdu bylo jen velmi málo novinářů, kteří byli upřímní a drželi se
pravdy, zatímco všichni ostatní se po dlouhá léta vůbec nedrželi toho, co jsem říkal a vysvět‐
loval, anebo jen částečně. Různí novináři si dokonce dovolovali zcela vymýšlet rozhovory –
které jsem nikdy nepodal – a uveřejňovat je v různých novinách, společně s ukradenými, či
dokonce zfalšovanými, fotkami atd. Takže se velmi dobře dokážu obejít bez těchto překrou‐
cených, vylhaných a pomlouvačných novinářských intrik. A kromě toho nemám zájem na
tom, aby se šířily nepravdy a čtenáři novin a časopisů tím byli obelháváni a uváděni v omyl.
Billy
(výňatek z FIGU Zeitzeichen 97, červenec 2018)
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Otázky a odpovědi
z mimořádného bulletinu FIGU č. 62, červenec 2011
Čtenářská otázka
Může člověka s novým duchem oslovit Billyho evoluční kód, jsou‐li jeho úložní banky naplně‐
ny jen informacemi z jeho prvního aktuálního života? Co by pak oslovilo podvědomí takové‐
hoto člověka, nejsou‐li v jeho úložních bankách žádné dotyčné vědomostní impulzy, jež kód
vyvolává?
Michal Dvořák, Česká republika
Odpověď
Ne, člověka s novou formou ducha impulzy vyvolávané kódem neoslovují, jelikož jeho vývoj
ještě příliš málo pokročil. Impulzy může lidská forma života přijmout a zpracovat teprve teh‐
dy, až se vyvine do té míry, že začne vyvíjet chápavost.
Bernadette Brandová, Švýcarsko
Čtenářská otázka
Je možné blíže vysvětlit působnost onoho kódu, jejž vetkal Billy do svých děl? Jak účinkuje
tento mechanizmus? Na jednu stranu nám bylo řečeno, že to souvisí s kabalistikou, a na
stranu druhou, že je kód v každém Billyho díle jiný, avšak jak funguje onen vlastní proces s
ohledem na formu ducha, úložní banky a materiální vědomí?
Michal Dvořák, Česká republika
Odpověď
Kód je v každém spisu zaměřen na to, aby ve vědomí čtenáře vyvolával impulzy, které jej bez
jakéhokoliv nátlaku přimějí přemýšlet o tom, co přečetl. Současně s tím jsou vyvolávány též
impulzy z osobních úložních bank, které tento proces prohlubují a urychlují, jsou‐li aktivně
přijaty a zpracovány. Jako v případě všech impulzů je však člověk zcela svobodný v tom, zdali
je chce přijmout a realizovat, takže má čtenář též rozhodně možnost na tyto impulzy jedno‐
duše nedbat a nevšímat si jich.
Jestliže je však přijme a bude o přečteném přemýšlet, pak v tomto ohledu podnikne též vě‐
domé nebo nevědomé učební kroky, jež povedou k tomu, že se bude rychleji a efektivněji
učit. Výsledkem je pak větší vědění a hlubší moudrost, než jakých by dosáhl na Zemi běžnou
cestou. Forma ducha je zaměřena na přijímání a zpracovávání čisté logiky, vědění, moudrosti
a lásky, a jsou‐li tyto impulzy z oblasti vědomí prohlubovány a rozmnožovány vědomým uče‐
ním, pak z toho vědomí profituje tak, že rychleji roste jeho síla. V oblasti materiálního vědo‐
mí působí tedy vědomé učení tak, že se tímto způsobem vytváří více vědění a moudrosti, což
se též ve formě odpovídajících impulzů ukládá v osobních úložních bankách.
Bernadette Brandová, Švýcarsko
Čtenářská otázka
Vládne‐li přelidnění, pak tím vzniká zvýšená »poptávka« po formách ducha. Co tedy určuje,
zda se formě ducha zkrátí perioda pobytu na onom světě, aby se mohla nově inkarnovat?
Michal Dvořák, Česká republika
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Odpověď
Ke zkrácení periody pobytu na onom světě dochází vlivem nadměrného plození potomstva.
Je‐li zplozen nějaký člověk, pak jej po 21 dnech musí též obsadit nějaká forma ducha, dokon‐
ce i tehdy, není‐li vlastně ještě »zralá« na novou inkarnaci. Jelikož se dostal inkarnační cyklus
na Zemi vinou přelidnění do úplného zmatku a chaosu, je možné, že se nějaká forma ducha
již znovu musí inkarnovat do nového těla krátce poté, co se dostala do oblasti onoho světa.
Za normálních okolností je to tak, že se formy ducha »vyvolávají« spořádaně, tj. jedna po
druhé. Ty formy ducha, které do oblasti onoho světa vstoupili nejpozději, musejí tedy též
nejdéle »čekat«, než se budou moct opět inkarnovat. V tomto ohledu si to můžeš přibližně
představit jako disciplinovanou frontu, v níž každý přichází na řadu podle svého umístění.
Bernadette Brandová, Švýcarsko

Výňatek z 695. oficiálního kontaktního rozhovoru
z 16. listopadu 2017
(…)
Billy Děkuji. Pak bych chtěl přejít v hovoru ještě na téma, se kterým jsi zřejmě také obe‐
známený. Tvůj otec Sfath mě vzal ve 40. letech 20. století do Iráku, a sice do oblasti dnešní
Basry a do vzdálenějšího okolí, jakož i k ústí řek do Perského, resp. Arabského zálivu. Celou
oblast jsem v 60. letech 20. století také sám prochodil až do oblasti Persie – a sice přes hory
Zagros –, do Teheránu, pak do Isfahánu, který se nachází na jižní části Hedvábné stezky. Dále
cesta vedla do Záhedánu, a pak do Pákistánu, do města Nok Kundi, Kvéta, Multán, Lahore,
dále pak do města Ferozepur v Indii, pak do Nového Dillí a Mehrauli. Nuže, Sfath mi tehdy
vysvětlil, že v předbiblické době – před více jak 5000 lety – celé obrovské území dole v jižní
části Iráku (kde leží rovněž město Basra na řece Šatt al‐Arab, která ústí do přibližně 100 kilo‐
metrů vzdáleného Perského zálivu) až dolů po »Tilmun«, resp. východní pobřeží dnešního
Bahrajnu, bylo ovládáno národem černovlasých, který se z důvodu své černé ozdoby do vlasů
nazývali »Saggiga« (pozn. Bernadette Brand: Sumerové).
Celá tato velká oblast byla neobyčejně úrodná a všude pokryta zelení s rozmanitým světem
fauny a flóry. Jednalo se takzvaně o velikou rajskou přírodní říši s nivami, poli a lesy. Tilmun,
totiž dnešní Bahrajn, byl v předbiblických dobách také veliké město, které představovalo vý‐
znamné obchodní místo, neboť strategicky výhodná pozice na mořské obchodní cestě mezi
Mezopotámií a údolím řeky Indus byla ideální a podporovala i blahobyt celé země, ze které
se získávalo mnoho potravin, které se dopravovaly po moři. Tehdy vzkvétající a zelenající se
oblast byla také obdařena velkým výskytem sladké vody z artéských pramenů, které jsou ale
dnes vyschlé. Ohledně artéských pramenů jsem z Wikipedie zkopíroval následující vysvětlení,
které popisuje, o co se v jejich případě jedná: (použit překlad z české Wikipedia: »Artéská
voda« ‐ pozn. překl.)
Wikipedia: Artéská voda je podzemní voda v napjaté zvodni, která má výtlačnou výšku hladi‐
ny podzemní vody nad úrovní zemského povrchu. Zvodeň tedy disponuje pozitivní piezomet‐
rickou výškou hladiny podzemní vody. V případě naražení takové zvodně vrtem nebo studnou
proto voda z takové zvodně samovolně vyvěrá bez nutnosti jejího čerpání. Při proražení
stropního izolátoru napjaté zvodně dochází k vývěru vody, což vede ke zmenšování tlaku ve
zvodni a může skončit až zánikem artéského vývěru vody. Výskyt v pouštích dává vznik oá‐
zám.
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Nuže, má celá dosavadní řeč má vlastně ten důvod, jelikož Sfath mi vysvětlil, že se ohledně
této tehdy obrovsky úrodné a rajské oblasti jednalo právě o tu, kterou bible popisuje jako
»Rajskou zahradu« a kde měli být stvořeni Adam a Eva. Tato historka o Adamovi a Evě
ovšem, tak mi to vysvětlil tvůj otec Sfath, neměla původ v »Rajské zahradě«, a tedy nikoliv v
obrovské rajské oblasti nad Perským zálivem až dolů po Tilmun, resp. dnešní Bahrajn, nýbrž u
Babyloňanů, kteří si tuto báchorku vymysleli, která pak na jednu stranu byla převzata jinými
tehdejšími národy a na stranu druhou ukradena starými Hebrejci a později byla zapracována
coby historie o vzniku člověka do Tóry a ještě později ji křesťané začlenili do Bible. Sfath teh‐
dy říkal, že původní báje o Adamovi, Evě a »Rajské zahradě« odpovídala úplně jiné verzi, kte‐
rou jsem ale celkově zapomněl, takže se tě chci zeptat, zda je ti tato verze známá a zda mi ji
můžeš ještě jednou říct? Má předmluva pro moji otázku se sice poněkud protáhla, ale chtěl
jsem tím také vyložit, co si ještě pamatuji.
Ptaah Tvé výklady byly zajímavé, a skutečně je mi to celé známé, takže ti tvé přání mohu
splnit, k čemuž ti chci tvou paměť osvěžit ještě několika dodatečnými údaji: Město Basra na
jihu Iráku leží skutečně na řece Šatt al‐Arab, což znamená »Pobřeží Arabů«, a je hlavním
městem stejnojmenné provincie. Basra je kvůli ropnému průmyslu nejdůležitějším městem
jižního Iráku, který je osídlen převážně šíity. Basra je jedno z prvních měst, které bylo založe‐
no Araby po dobití Středního východu. Řeka Šatt al‐Arab, to je asi ještě důležité vysvětlit,
vzniká v Iráku asi 60 km severozápadně od města Basra, a sice v místě, kde dochází k soutoku
dvou velkých řek Eufrat a Tigris. Co se týká té báchorky tak její podklad vznikl v Tilmunu, a
sice tím, že byla vytvořena legenda, která popisuje 12 příbuzenstev, kteří přišli do Tilmunu se
všemi svými rodinnými příslušníky z jedné cizí oblasti na druhé straně velkých hor (Pozn. Bil‐
lyho: S Irákem hraničící hory Zagros jsou jediným pohořím v oné oblasti nad Perským záli‐
vem) vysoko na severu a proti západu slunce (Pozn. Billyho: Tento údaj poukazuje na Turec‐
ko), načež tam dva mladí lidé, vzájemně si nakloněni, žena jménem Udnare a muž jménem
Udnadistin, společně založili první velkou zahradu, zasadili rozmanité plodiny a zeleninu a
brzy zplodili dva potomky, kteří se nazývali Nerafton a Biratin. Ti vyrazili coby mladí muži do
jiných oblastí nalézt své ženy a vrátili se zpátky do Tilmunu se svými ženami a jinými lidmi,
načež pomalu přes mnohá desetiletí osídlovali celou rajskou zemi a všude se stala známá
coby ráj, obzvláště proto, že z Tilmunu byl provozován velmi čilý obchod s různými dalšími
zeměmi.
Billy

Děkuji, nyní, když to všechno vyprávíš, tak si na to dokážu opět vzpomenout. (...)

TÉMA ZDRAVÍ
Sportování
Výňatek z kontaktu č. 371, 7. ledna 2005
Billy (…) Když už jsme u těch nepřirozených věcí: Jak to je s joggingem a s tzv. »Nordic
Walking«, či jak se nazývá to, kdy se chodí se dvěma hůlkami v ruce? Jednou jsi řekl, že je to
krajně nezdravé pro tělo a jeho orgány?
Ptaah Jogging a »Nordic Walking« jsou rovněž zdraví škodlivé, neboť vinou těchto nero‐
zumných typů sportu se silně narušuje a poškozuje kostra a její klouby. Je to jako při velké
námaze. Těmito sporty jsou poškozovány i tělesné orgány, přičemž mimořádnou škodu mo‐
hou utrpět obzvláště veškeré srdeční funkce, jakož ovšem i plíce, slezina a ledviny. To samé
se děje i u jiných typů sportu, jako u fotbalu, různých forem sněžných a ledních sportů, jakož
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i cyklistiky a různých extrémních sportů. Celkově jsou pro posílení a utužení těla špatné
všechny druhy sportu, jestliže překročí meze normálu. Za normální lze označit vše, co nepatří
do sféry extrému, fanatizmu a přehánění, přičemž je potřeba dbát na to, aby i u normálního
sportování nedocházelo k žádným výstřednostem a větším námahám.
Billy Takže i pro sport platí zásada: »Příliš mnoho je nezdravé«. Co se ale rozumí u vás pod
pojmem »normální sport«? Jaký velký denní pohyb potřebuje člověk? Jak je to
s procházkami?
Ptaah Normální plynulé procházky v délce 20 až 30 minut denně plně postačí k nezbytnému
tělesnému utužení. Nejsou‐li možné procházky, resp. chození, pak postačí rozsáhlá gym‐
nastická cvičení trvající stejnou dobu. Přirozeně se mohou procházky či gymnastická cvičení
dle libosti protáhnout i na delší dobu, avšak měly by vždy zůstat v rozumné míře a v souladu
se stavem kostry a konstitucí těla. Mimořádné namáhání není žádoucí, naopak to může tělu
přivodit škody, což se týká i orgánů, kostry a jejím kloubům, přičemž tyto škody mohou být
plíživé povahy a stanou se rychle nenapravitelné.
Billy

Každý extrémní sport je tedy zcela chybný a je nutno ho zavrhnout.

Ptaah U pozemšťana vládne hloupý a mylný názor ve věci všech extrémních sportů, totiž, že
se jimi člověk sám musí utvrdit v tom, že si jde na hranici svých schopností a sil. Tato mýlka
se rovná stejně tak určité paranoidní povaze, jako se vyskytuje i u klamné představy krásy,
přičemž se i zde sdružují komplexy méněcennosti s hloupostí a pošetilostí.
Billy A ti nejrůznější sportovní fanatici, kteří sportovce a různé druhy sportů idolizují; co
můžeš říct o nich? Znáte toto i u vás?
Ptaah To je našim národům cizí. Podle našich studií, které jsme v této věci provedli zde na
Zemi, se jedná u sportovních fanatiků, fanatiků osobností a věcí atd. o lidi, kteří –
z nedostatku své vlastní iniciativy tvořené ze sebe samých ohledně osobnosti a charakteru –
nejsou schopni, vytvořit nějakou vyšší hodnotu. Tím pak tito lidé zůstávají závislí na výkonech
jiných, neboť zamezují vinou svého fanatizmu vývoji svých vlastních možností k vlastním
schopnostem a dovednostem, a tím zamezují i vývoji vlastního charakteru a vlastní osobnos‐
ti.
Billy
(…)

Z tohoto pohledu jsem to ještě nikdy neuvážil, avšak když nad tím takto přemýšlím …
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FIGU – rádce k dobrému zdraví
Pozorování, náhledy, poznatky, věci nápomocné, důležité a hodné vědění,
stejně jako zajímavosti z přírody
Alkohol zapříčiní ročně 360 000 úmrtí na rakovinu
Spiegel Online, čtvrtek, 3. listopadu 2016
Stovky tisíc lidí onemocní ročně na rakovinu v důsledku konzumace alkoholu. Asi 360 000 lidí
zemře. Mimořádně často je postiženo obyvatelstvo v Evropě a Severní Americe.
Každý rok celosvětově onemocní rakovinou přibližně 700 000 lidí následkem konzumace al‐
koholu. Ročně se dává do souvislosti s alkoholem 365 000 případů úmrtí pacientů následkem
rakoviny jater, rakoviny jícnu, rakoviny střev, rakoviny hrdla nebo rakoviny prsu. Tolik zpráva
ze zasedání Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC).
»Mnoho lidí neví, že alkohol může vyvolat rakovinu«, říká Kevin Shield, který představil vý‐
sledky. Výzkumníci z agentury IARC analyzovali čísla Světové zdravotnické organizace (WHO)
z roku 2012 ke konzumaci alkoholu ve světě.
Nejvíce se pije v Severní Americe, Austrálii a Evropě
Alkohol tudíž způsobuje 5% ročního nového onemocnění rakovinou a 4,5% úmrtí. Přitom je
ovšem třeba uvážit, že pouze 40% lidí celosvětově pije vůbec alkohol pravidelně.
Zasaženi jsou tím pádem především pacienti z blahobytných oblastí v Severní Americe, Aus‐
trálii a Evropě, přičemž důraz studie tkví ve východoevropských zemích. Stoupající nebezpečí
vidí vědci i u rozvojových zemí s ekonomickým růstem, jako Čína a Indie, kde je konzumace
alkoholu na vzestupu.
Kolik alkoholu je v pořádku?
Coby zdravotně nezávadných se považuje u žen hranice 12 gramů alkoholu za den, u mužů je
to 24 g (Pozn. FIGU: Tyto hodnoty platí pro Německo. V jiných zemích tato hranice kolísá od
10 gramů u mužů a žen [Nizozemí] až po 40 g u mužů a 20 g u žen [Polsko, Rumunsko, Špa‐
nělsko].) To znamená, žena by měla vypít maximálně 0,25 litrů piva nebo 0,1 litrů vína den‐
ně, muž maximálně 0,5 l piva, nebo 0,2 l vína. Kromě toho by ženy i muži neměli pít žádný
alkohol přinejmenším dva dny v týdnu.
Dle výzkumu zvyšuje užívání alkoholu především riziko rakoviny prsu. Tento druh rakoviny se
vyskytuje u více jak čtvrtiny z každoročně 704 000 nově se vyskytujících případů v souvislosti
s alkoholem; následuje rakovina střev (23%).
Shield zjistil na základě jedné dřívější studie, že dokonce i poměrně malé množství alkoholu o
méně než dvou skleničkách vína denně by mohlo zvýšit riziko rakoviny prsu o pět až deset
procent. Nějaká přesná hranice není, vysvětluje Shield. Nebezpečí onemocnění rakovinou
prsu se zvyšuje lineárně s množstvím konzumovaného alkoholu. jme/AFP
Pramen: https://de.sott.net/article/27064‐Alkohol‐verursacht‐weltweit‐360‐000‐Krebstote‐
pro‐Jahr
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Překlad výňatku z mimořádného bulletinu FIGU č. 28, září 2006.
Autor: Hans‐Gerog Lanzendorfer, Švýcarsko

NASA hledá své video z přistání na Měsíci
aneb, co nám Plejaren mají říct o údajném prvním přistání Američanů na Mě‐
síci dne 20. července 1969.
»Černé díry« v NASA: fotografie přistání na Měsíci jsou pryč
Úterý, 15. srpna 2006, »Tages‐Anzeiger«, Curych
Americká agentura pro letectví a vesmír, NASA, nemůže najít originální nahrávky prvního
přistání na Měsíci. Ani část s celosvětově známým výrokem astronauta Neila Armstronga
»Malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo« se už ani po více jak ročním hledání
neobjevila, řekl mluvčí NASA.
Milióny lidí na celém světě sledovalo 20. července 1969 přistání na Měsíci na televizních
obrazovkách. Celkově údajně chybí 700 beden s přenosy mise Apollo, řekl dále mluvčí
NASA. Mezitím jsou údajně i data o zdraví astronautů a stavu kosmické lodě. »Už jsme je
nějakou dobu neviděli. Více jak jeden rok jsme je hledali, ale neobjevily se«. Nejdříve
byly záznamy uchované v národních archivech, ale koncem 70. let se prý předaly NASA.
»Ještě hledáme složky, abychom viděli, kde byly naposledy«.
Starosti si však NASA ohledně těch přemístěných záznamů nedělá, řekl mluvčí dále. Celkový obsah pásek je koneckonců uložen v nějaké jiné podobě. Navíc je možné, že původní nahrávky již beztak nelze přehrát. Jejich stav se mohl velmi zhoršit, jako je tomu u
všech magnetofonových pásek v průběhu let. NASA má i kopie televizních přenosů, avšak
kvalita těchto snímků je horší než originální nahrávky na magneto-fonovém pásku.
Událost ovšem hraje do not velkému počtu spikleneckých teoretiků, kteří neustále hlasitě
spekulovali o tom, že se přistání vůbec neuskutečnilo a spíše se pořídilo v nějakém televizním studiu. Jejich domněnky se ovšem všeobecně stěží berou vážně. NASA je navíc
energicky odmítla.
Více než jeden rok NASA zoufale pátrala po originálních nahrávkách prvního přistání na Měsíci. Bez úspěchu.
Touto zprávou překvapila různá média veřejnost ve středu 16. srpna 2006 (mimo jiné
Tages-Anzeiger a Neu Züricher Zeitung, Curych). Jak se nás knihy dějepisu snaží přesvědčit, tak Neil Armstrong (první pozemšťan a velitel Apolla 11) údajně vstoupil po cestě
dlouhé cca 384 000 km dne 20. července 1969 na náš pozemský Měsíc. Toto domnělé
první přistání na Měsíci se přenášelo živě do celého světa a miliony lidí ho mohly sledovat
na svých televizních obrazovkách a v rádiích. Z tohoto důvodu mají zmíněné originální
videonahrávky velkou historickou hodnotu. Je proto extrémně podivné, že tak jedinečný
historický dokument nelze najednou údajně najít. Překvapí to také proto, že se USA chlubí velkou minulostí a archivují všechny možné historické nástroje, dokumenty a předměty
ve všelijakých muzeích a archivech.
Lze spekulovat a dohadovat se o záhadném zmizení z nedbalosti, lhostejnosti nebo ze
ztráty těchto záznamů nedopatřením. Faktem však je, že ztráta těchto pásek přijde naprosto vhod zcela určitým kruhům a organizacím. Fámy o falšování, lžích, manipulacích a
podvodu v souvislosti s prvním přistáním na Měsíci, získávají své posluchače stále více i
ve vědeckých kruzích a dožadují se objasnění. Proto jsou ty zmizelé originální záznamy
tak velmi důležité. Nelze tedy z toho důvodu vyloučit určitý zájem a jejich možné organizované zmizení. Tomuto tušení dodává živnou půdy i samotná realita dnešních technic-
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kých možností, podpořených počítači, které by mohly analýzou odhalit všelijaké manipulace filmových záběrů z roku 1969.
Událostí údajného prvního přistání na Měsíci v roce 1969, která pohnula světem, si USA
vybojovala politickou a technicko mocenskou nadvládu nad bývalým Sovětským svazem.
Spojené státy v očích západní veřejnosti bitvu vyhrály. Ve skutečnosti se však za dosažením této hegemonie skrývá lstivý klam. Pravdivá fakta však měla podle údajů Plejaren
zůstat za všech okolností v tajnosti, a sice i poté, když za to museli být lidé vydíráni, manipulováni nebo zavražděni.
Po 20. červenci 1969 nabrala historie svůj známý průběh. Zájem veřejnosti se zaměřoval
převážně na americké kosmické lety a američtí astronauté několikrát úspěšně přistáli na
Měsíci v letech následujících po roce 1970. Tehdejší komunistické SSSR prohrálo těmito
událostmi další bitvu ve studené válce proti USA. Tím vyšel – přinejmenším na několik
desetiletí – lstivý plán dotyčných amerických sil za pomoci fingovaného a údajně prvního
amerického přistání na Měsíci.
Lidé byli během následujících desetiletí ponecháni ve víře, že se světem hýbající událost
ze dne 20. července 1969 skutečně stala. Až na několik málo zasvěcených lidí by stěží
někdo na naší planetě o této skutečnosti pochyboval. Na začátku nebyly žádné důvody k
pochybnostem. Na svých televizních obrazovkách se přece miliony lidí stalo svědky heroického výkonu amerických astronautů. Nějaká taková událost by přece nešla manipulovat. Tak znělo a stále ještě zní obvyklé, avšak chybné mínění. Lidé byli fascinováni možnostmi techniky a údajnými neomezenými možnostmi amerického stylu života, avšak
fakta dokazují: snímky a filmy jsou velmi klamné. Na veřejnosti však přesto nepozorovaně dřímaly jisté pochybnosti, fámy a dohady o opravdovém průběhu a daných skutečnostech ve věci prvního přistání na Měsíci. Vyjasnění však na sebe dodnes nechává čekat a
navzdory zdrcujícím důkazům zůstává otázka, zda USA manipulaci údajného prvního přistání na Měsíci někdy oficiálně přizná.
Jeden zákon Tvoření říká, že úrodné semínko postupně v klidu klíčí, aby jednoho dne
v plné síle prorazilo na světlo světa. Na počátku 90. let se v médiích náhle začaly objevovat porůznu zprávy a informace, které vyjadřovaly možný podvod, vědomé zfalšování
nebo politicky motivované zinscenování prvního údajného přistání na Měsíci. V Základní
skupině FIGU se na toto téma hovořilo již dříve a léta předtím a záležitost byla objasněna
z mimozemských zdrojů Plejaren. Podle naléhavé rady Plejaren a roviny Arahat Athersata
se tehdy upustilo od zveřejnění pravdy a skutečných faktů o fingovaném prvním americkém přistání na Měsíci. Nebezpečí život ohrožujících útoků na Středisko a členy
v Hinterschmidrüti bylo příliš velké. Především také proto, že různé osoby, které se manipulovaného přistání na Měsíci účastnily, byly bez okolků zabity zinscenovanými nehodami nebo nemocemi atd., pakliže se pokusily porušit mlčenlivost. Předčasným odhalením se nedaly vyloučit ani samotná válečná jednání coby důsledek. Poté, co se kritické
hlasy šířily po celém světě, a dokonce ve vědeckých kruzích nabírala na síle pochybnost a
kritika kosmických letů v 60. letech, tak se v těchto věcech situace zásadně změnila i pro
FIGU. Tímto razantním vývojem se umožnilo zveřejnění a otevřené pojmenování předložených plejarische informací k jednomu z největších švindlů v historii lidstva. Když byly
různé otázky na toto téma položeny a vysvětleny na FIGU fóru, na internetu, v rádiu,
v televizi a tištěných médiích, je na místě a smysluplné přiblížit čtenářské obci zájemců
následující výňatky plejarische informací z kontaktních zpráv »Billyho« Eduarda Alberta
Meiera. Výňatky hovoří jasnou a srozumitelnou řečí a předkládají fakta otevřeně na stůl,
a z toho důvodu je závěrečný komentář nadbytečný.

203. kontakt, úterý, 10. září 1985, 19:28 hod
Billy
O podvodném americkém přistání na Měsíci jsme již přece různě hovořili.
Mluvil jsem teď na toto téma i s jedním Američanem, který zde byl na návštěvě. Nebyl ovšem
srozuměn s tím, co jsem mu ohledně vašich vysvětlení říkal. Domníval se, že podvod je prý
zcela vyloučen, neboť na zmíněném projektu přistání na Měsíci muselo spolupracovat při‐
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nejmenším 100 000 lidí, kteří by zcela určitě nemlčeli, i kdyby k tomu byli zavázáni. Přinej‐
menším by se značný počet z nich někdy musel proříct nebo by z důvodů svědomí nedržel
jazyk za zuby. Co si o tom myslíš?
Jak jsme již několikrát vysvětlili, americké přistání Apolla 11 na Měsíci dne 20.
Quetzal
července 1969 se nekonalo, neboť vše byl velkolepý švindl, kterým se celý svět vodil za nos.
Nebylo to ani tak, že se na podvodu účastnilo či o něm jednoduše vědělo 100 000 či více
osob, nýbrž celkově to bylo zrovinka 37 osob, které se na tom podílely. Tento nízký počet
osob byl směrodatný za tím účelem, aby nic neprosáklo a tento podvodně kriminální počin
mohl být skutečně až do dnešního dne držen v tajnosti. Tak to bude i do budoucna, ačkoliv
kritické osoby objevily a nadále objeví velmi mnoho nesrovnalostí ohledně fotografických
snímků a filmových záběrů. Lež tedy bude nadále udržována, a sice navzdory prokazatelným
a jasným důkazům o nesrovnalostech, které poukazují na zfalšování přistání na Měsíci. Dále
je třeba říci, že podvod ohledně přistání na Měsíci je spjat i s vraždami, a sice v tom ohledu,
že navzdory povinnosti zúčastněných osob mlčet nemůže, resp. nemohl určitý počet osob
mlčet, což vedlo a nadále povede ke zaranžovaným »nehodám« a »nemocem« se smrtelným
následkem, a to až do okamžiku, kdy již nebude žít poslední zúčastněná osoba, jejíž mlčení
nebude zajištěno. Naživu zůstanou jen ti, kteří jsou ve svých lžích ohledně přistání hypnoticky
natolik popleteni, že sami věří, že přistání na Měsíci opravdu uskutečnili či se na něm přinej‐
menším účastnili.
Billy
Jak je to pak ale s měsíčním vozidlem a přistávacími přístroji atd., které na
Měsíci měly být zanechány?
Quetzal
Ty se na Měsíci skutečně nachází, přičemž ty ale na pozemském Měsíci zane‐
chalo až později uskutečněné přistání.
Billy

Takže Amíci na Měsíci přesto byli.

Quetzal
Samozřejmě, avšak nikoliv v té době, co tvrdí, 20. července 1969. Tehdy lživě
propagované a neuskutečněné přistání na Měsíci byl ryze politický tah Američanů, aby údaj‐
ně přetrumfli Sovětský svaz v takzvaném vesmírném závodění, aby je prakticky předstihli a
stali se tím vítězi a mocnějšími, což mělo sloužit k odstrašení před vojenskými akcemi, kte‐
rých se Američané stran Sovětského svazu obávali.
Billy

Proto tedy ten obrovský podvod údajného přistání na Měsíci.

Quetzal

To je správně.

Billy

A vyjde pravda někdy na světlo?

Quetzal
To nastane stěží, neboť celý podvod je tak sehrán, že k nalezení pravdy není
prakticky žádná šance. Ani dokazatelné protiklady všeho druhu, které lze doložit fotografiemi
a filmy, neponesou žádné plody k doznání pravdy.

214. kontakt, úterý 3. února 1987, 14:39 hod
Billy
… aha, pak k jiné věci: Údajné přistání Američanů na Měsíci – proč tvrdí údajní
účastníci přistání na Měsíci, navzdory masivním protidůkazům, že na něm prý skutečně byli?
Člověk by mohl přece donutit tyhle týpky mluvit pomocí »séra pravdy« a odhalit tak lživé
přistání na Měsíci, kterým se celý svět vodí za nos.
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Quetzal
To by mohlo být zřejmě jen stěží možné, neboť všichni údajní účastníci byli
nevědomky vystaveni silné droze a hypnóze, načež prodělali posthypnotické vymývání moz‐
ků, následkem čehož jim byly diktovány všechny umělé vzpomínky na neučiněné zkušenosti,
zážitky a tím na zfalšované přistání na Měsíci, které převzali do svého bdícího vědomí a sami
uvěřili svým údajným zkušenostem a zážitkům. Drogová a hypnotická blokáda, kterou se ne‐
má nic vyzradit, je přitom natolik silná, že do ní nelze proniknout žádnými prostředky a tako‐
véto pokusy mohly mít spíše smrtelné následky, než aby se mohla pravda vytlačit na povrch.
Billy

Ach tak je to …!

230. kontakt, středa, 11. října 1989, 04:01 hod
Billy
… pak opět něco ohledně pozemského Měsíce, resp. ohledně prvního údajné‐
ho přistání Američanů na Měsíci, které mělo být dne 20. července 1969. Toto divadelní před‐
stavení bylo uspořádáno přece jen kvůli politice a údajně kvůli tomu, že se před Sovětským
svazem měl docílit obrovský úspěch, protože Rusové se tehdy téměř dostali do fáze, že skoro
předběhli Amíky přistáním na Měsíci s posádkou. Po tomto obřím americkém podvodu
s údajným přistáním na Měsíci, které se filmařsky zfingovalo na vhodném místě v Americe, se
pak dodatečně opravdu uskutečnilo do roku 1972 pět přistání na Měsíci. Amíci ovšem potře‐
bovali více času, než měli k dispozici do roku 1969, aby tato přistání mohli připravit a pro‐
vést.
Proto a právě také kvůli politice se zinscenoval tento obrovský podvod a celé lidstvo bylo
hanebně podvedeno. Nebude tento podvod nikdy odhalen? Divím se rovněž, proč Američa‐
né nikdy nic neřekli o tom, že na jižním a severním pólu Měsíce jsou velké oblasti, kde vládne
pořád den, jak jsem viděl, když mi v mých mladých letech v roce 1946 Sfath, a pak v roce
1975 Semjase, umožnili z blízkosti pozorovat Měsíc a vidět kosmické harampádí, které tam
pozemšťané dopravili.
Quetzal
Lživá historie údajného prvního přistání na Měsíci již asi nepůjde odstranit ze
světa. A ohledně oblastí stálého dne na severním a jižním pólu Měsíce je nutné říct, že ani já
nerozumím tomu, proč o tom nebylo nic veřejně zmíněno.

231. kontakt, čtvrtek, 9. listopadu 1989, 9:48 hod
Billy
… Tak to jistě bude, avšak přesto bychom o tom měli mluvit, protože ten či
onen člověk si z toho třeba může vzít pro sebe nějaké ponaučení. Můžeme jistě hovořit i o
tom uplynulém, neboť mám ještě jednu otázku ohledně fingovaného přistání na Měsíci Apol‐
lem 11 ze dne 20. července 1969. Američan Neil Alden Armstrong společně s E. E. Aldrinem
údajně přistáli na Měsíci, přičemž to byl nejprve Armstrong, který prý otiskl botu na měsíční
povrch. Lunochod se údajně jmenoval »Eagle« a místo přistání »Moře klidu«. To je dobré
jméno, neboť tam v danou dobu přece nic nepřistálo. Možná, že se pak později uskutečnila
opravdová přistání na Měsíci s posádkou nebo bez posádky, která byla neoficiální, přičemž
tam byl možná vysazen i lunochod atd. a byly udělané stopy – kdo ví? Program byl zakončen
Apollem 17. Při údajném přistání 20. července velitelský modul pilotoval Michael Collins. O
této události jsme již přece různě hovořili, přičemž vy, Semjase, i ty a Ptaah, jste vysvětlili, že
prakticky všichni, kteří se na tomto podvodu podíleli, byli hypnotizováni odborníky a celé
přistání na Měsíci se vším všudy jim bylo vsugerováno hlubokou hypnózou. Nicméně to prý
nefungovalo kompletně u všech, přičemž u těch, u kterých to neklaplo, ti se pak poroučeli ze
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života »nehodou« nebo »nemocí«. Nyní se objevila otázka, zda tedy i Armstrongovi, Aldrino‐
vi a Collinsovi se zážitky o přistání na Měsíci vsugerovaly hypnózou, a zda ti tři o tom skuteč‐
ně neměli žádné tušení?
Quetzal
Skutečně to odpovídá tomu, co se událo. Ti tři byli vystaveni tak hluboké
hypnóze, že se u nich nevyskytly žádné pochybnosti či nesrovnalosti, takže jejich hypnotické
vnuknutí bylo dokonalé.
Billy
Děkuji. To jsem si myslel, neboť ti tři muži byli skálopevně přesvědčeni o svém
údajném přistání na Měsíci. Ale – co ti hypnotizéři, drželi skutečně i oni jazyk za zuby?
Quetzal
život.

Bylo postaráno o to, aby navždy mlčeli, neboť všichni čtyři přišli »nehodou« o

Billy

Aha – tak to asi muselo být, protože ti hypnotizováni nebyli, si myslím.

Quetzal

To je správně.

238. kontakt, sobota, 18. května 1991, 00:55 hod
Billy
… To jsou věci, které jsou již dlouho známé a které však žel prozatím nelze
změnit. Prolhané a podvodné církve křesťanství dokonaly mocný výkon ve věci lží, švindlů,
šarlatánství a podvodů atd., jež nemá sobě rovného v celém Univerzu. Oproti tomu bledne i
lživý, podvodný, švindlířský a šarlatánský mocný výkon Američanů, kteří roku 1969 podvedli,
obelhali a vodili za nos celý svět, když spustili divadlo údajného přistání na Měsíci s Neilem
Armstrongem a spol. tím, že se měsíce předtím hermeticky uzavřeli někde na vhodném místě
v nějaké poušti, v upravené hale zinscenovali fingované přistání na Měsíci a zachytili ho na
videopásky, přičemž pak pozdější údajní kosmonauti letící na Měsíc tento podvod hráli. Když
pak tito rádoby astronauti se svou raketou buráceli mimo Zemi a tu ve svém kosmickém mo‐
dulu mnohokrát obkroužili, poslali se pak videonahrávky inscenovaného přistání na Měsíci
satelitem na Kennedyho mys, kde všichni zaměstnanci zírali přišpendleni k obrazovkám, stej‐
ně jako miliardy lidí po celém světě, kteří pak byli napáleni a podvedeni stejně jako zaměst‐
nanci Kennedyho mysu a všichni Američané. V tomto celosvětovém podvodu šlo jen a pouze
o to, aby si Američané opět vyžehlili image ztracenou ve Vietnamu a dále o to, aby Sovět‐
skému svazu zasadili ránu do zad, aby ten totiž nemohl po Měsíci chodit jako první a naopak
aby Američané mohli uplatnit nárok na pozemský Měsíc. Pokud se dobře pamatuji, na tomto
celosvětovém podvodu se podílelo zrovinka 37 osob, na což jsou zodpovědní lidé ještě pyšní
a tvrdí, že Americe prý prokázali nezměrně velkou zásluhu, což zajisté udělá i mnoho Ameri‐
čanů uvedených v omyl, kriminálně založených a těch Američanů, kteří to s pravdou nemyslí
tak vážně, pokud se dozví pravdu. To jsi mi vysvětlil během mé Velké cesty v roce 1975. Ach
ano, většina vědoucích přišla neslavně a postupně o život zaranžovanými »nehodami« a
»nemocemi« v důsledku nebezpečí porušení mlčenlivosti.
Ptaah

To je správně. Vše se ovšem vykládá lživě jinak.

Billy
Neil Armstrong pak vypustil z úst velká slova, když svou botu otiskl na poušti
do písku, když řekl přibližně toto: »Malý krok pro mě, ale velký krok pro lidstvo«. To tedy
uměl skutečně dobře kecat, neboť jeho krok byl skutečně jen zanedbatelně malý, pomyslí‐li
člověk, že Ameriku vůbec neopustil, aby svůj otisk zasadil do prachu, který údajně ležel na
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Měsíci v měsíci červenci 1969. Slunce ovšem tuto vyřčenou lež přivede na denní světlo, ne‐
boť i když je těch 37 zúčastněných osob skutečně umlčeno – přičemž i Wernher von Braun
měl být jeden z těch spolupůsobících –, nepůjde vše zatajovat do nekonečna. Jeden ze zú‐
častněných ale jednou promluví, buď z důvodů svědomí nebo v opilosti či jinak, anebo mož‐
ná povedou i další okolnosti k odhalení pravdy, jak jsi mi tehdy naznačil. Avšak nechme toho,
neboť měl bych ještě nějaké otázky, pokud mi na ně ještě můžeš odpovědět? (…)
Hans‐Gerog Lanzendorfer, Švýcarsko

Co je dále ještě potřeba říct ve věci fingovaného přistání na Měsíci
v roce 1969 a zmizení NASA materiálů, vyplývá z následujícího kon‐
taktního rozhovoru mezi Plejare Ptaah a Billym.
Výňatek ze 433. oficiální kontaktní zprávy ze dne 23. srpna 2006
Billy … Pověz mi, Ptaah, je ti něco známo o tom, že NASA již rok postrádá a zoufale hledá
své video z přistání na Měsíci?
Ptaah Ta událost je mi známá.
Billy

A proč jsi mne na to neupozornil, můj příteli?

Ptaah Protože jsme té věci nepřiřadili žádnou hodnotu a ani jsme se nesnažili objasnit, zda
vše odpovídá pravdě či nikoliv. My víme pravdu, že historie ohledně prvního přistání na Mě‐
síci je jeden obrovský švindl a to nám dokonale stačí, a proto se s tím dále nemusíme zabý‐
vat.
Billy Pro vás je to tak jednoduché. Pozemšťany ale jistě zajímá, co za tím vězí. Podívej,
mám zde článek z novin »Tages‐Anzeiger« ze středy 16. srpna. Na, můžeš si ho přečíst …
Ptaah Děkuji … (čte článek) – (překlad viz níže – pozn. překl.)
… K tomu je potřeba něco říct: Celé to přesně zapadá do konceptu lží ve věci přistání na Mě‐
síci, a když zde stojí psáno, že švýcarský fyzik Jonannes Geiss, někdejší vedoucí Institutu fyzi‐
ky na Univerzitě v Bernu, prý naživo spoluzažil přistání na Měsíci roku 1969 v kontrolním cen‐
tru NASA v Houstonu, pak byl podveden a nechal se »vodit za nos« – jak ty vždy říkáš – stej‐
ně jako všichni ostatní, kteří byli přítomni v kontrolním centru. A fólie, které Geiss tehdy ob‐
držel – to je zcela jisté – byly upraveny na prach rozdrcenými měsíčními meteorickými kame‐
ny atd., neboť tvrzení, že NASA do té doby nevlastnila žádný měsíční materiál, jsou rovněž
podvodná lež stejně jako podvod prvního údajného přistání na Měsíci. Údajný problém, který
se zde popisuje, že někdejší přístroje pro přehrání nejsou kompatibilní s dnešní televizní
technikou, je více než směšný, stejně jako tvrzení, že staré magnetofonové pásky by již nešlo
přehrát, neboť jsou prý zničeny. Existuje velmi dobře možnost, že staré magnetofonové pás‐
ky z roku 1969 jsou stále neporušené a lze je přehrát ještě dnes, stejně jako přenést na nové
nosiče, avšak co být nesmí, být prostě nesmí, neboť originální záznamy podvodného přistání
na Měsíci z roku 1969 dokazují jasně a zřetelně, jaké podvodné intriky se tehdy praktikovaly.
To množství chyb, které tehdy uniklo odpovědným filmovým tvůrcům podvodného přistání
na Měsíci, se přirozeně nesmí dostat na širokou veřejnost, a proto veřejnosti musí stačit, že
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se spokojí s nekvalitními, neostrými a mihotajícími se kopiemi, ze kterých už byly odstraněny
ty nejsměrodatnější podvodné chyby dříve, než vše celosvětově odvysílaly televizní stanice.
Zůstalo však nicméně dost chyb, které bedliví badatelé a výzkumníci analyzovali a postavili
na pranýř.
Billy Ze svého pohledu shledávám velmi podivné, že mělo zmizet 700 beden s cenným ma‐
teriálem, a to právě v USA, které jsou v těchto věcech obzvláště puntičkářské a pro každou
blbost zřizují celé soubory bezpečnostních opatření, aby ani myška nezvládla ukrást ždibíček
sýra. Dovedl bych si tedy představit, že NASA a různí další – možná dokonce určití lidé z vlády
a armády – celou historku ohledně ztraceného videa z přistání na Měsíci jen zinscenovali,
resp. vymysleli, aby uhnuli z cesty letitému tlaku veřejnosti, která již dlouho žádá otevřenou
jasnost a důkazy. Nemůže‐li totiž NASA již předložit žádné původní video, pak se tato organi‐
zace včetně všech spoluhráčů může z celé věci stáhnout a tvrdit, že v důsledku ztráty origi‐
nálních videí z přistání na Měsíci už žel nebude možné dokázat pravost tehdejšího prvního
přistání na Měsíci. Pokud by se oproti očekávání mělo zmíněné video přece jen ale odkudsi
náhle objevit, pak lze s absolutní jistotou předpokládat, že se nejedná o originál, nýbrž o již
manipulovanou verzi, u které pak již asi byly vyžehleny všechny podvodné chyby. Nejlepší
cesta by pro NASA a její přívržence byla ovšem ta, aby se ten údajně zmizelý materiál již vů‐
bec nikdy neobjevil. A je‐li tento švýcarský fyzik Johannes Geiss názoru, že v kontrolním cent‐
ru v Houstonu sledoval skutečné přistání na Měsíci, pak byl zodpovědnými činiteli podveden
právě tak jako všichni ostatní, kteří se v kontrolním centru nechali vodit za nos podvodnými
machinacemi, jakož i celý lid v USA a celý svět – včetně někdejších odpovědných za to celé
zinscenování a včetně zhypnotizovaných astronautů, kteří své údajné přistání na Měsíci do‐
stali »vsazeno« posthypnoticky a drogou v podobě speciálního vymývání mozků a kteří byli
nebo ještě jsou názoru – pokud jsou ještě nějací z nich na živu –, že jejich hypnotické zážitky
prý byly skutečné a pravé.
Ptaah Obrovská lež a podvod tehdejšího údajného přistání na Měsíci zůstane ale nadále
zachována, neboť velká část pozemšťanů se nenechá poučit pravdou, a obzvláště ne ti, kteří
nosí akademické tituly a tvrdí o sobě, že jsou učenci a novináři nebo jsou za ten podvod od‐
povědní.
Billy

O tom není žádný pochyb.

(následuje článek ze švýcarského tisku)
NASA hledá své video z přistání na Měsíci
Více jak rok NASA zoufale pátrala po originálních záznamech prvního přistání na Měsíci. Bez úspěchu.
Tento snímek je již historií: 20. červenec 1969: Astronaut Neil Armstrong vstupuje jako první člověk na Měsíc.
Vyslovuje svou legendární větu o malém kroku pro člověka a velkém skoku pro lidstvo. Dole na Zemi ho s napětím sleduje více jak 500 milionů lidí na televizních obrazovkách.
Snímky muže na Měsíci se předtím přenášely vesmírem do přijímacích stanic v Kalifornii a Austrálii. Odtamtud
se vysílaly přes Houston do celého světa. Později přišly původní nahrávky z přijímacích stanic do archivu. Ale do
kterého?
Již delší dobu pátrá Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, NASA, po původním videu prvního přistání na
Měsíci. Včera uvedl mluvčí NASA, Grey Hautaloma: »Pásky jsme už poměrně delší dobu neviděli. Hledali jsme je
více než rok – a dosud se neobjevily.«
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Pozadí pátrací akce: NASA doufala, že bude moci pásky uchovat pro budoucnost v lepší kvalitě. Problém: Někdejší přístroje pro přehrání nejsou kompatibilní s dnešní televizní technikou. NASA proto plánovala, že pásky
znovu přehraje na starých přístrojích a zaznamená snímky ostřeji a jasněji moderními kamerami. Z toho ale
nyní nic nebude.

Jisté je, že pásky byly nejprve uchovány v národním archivu ve Washingtonu. Na konci 70. let se pak vrátily
NASA. Pak se po nich slehla zem. Celkově chybí 700 beden.
Případ je pikantní. Teoretici spiknutí spřádají již po desetiletí četné fámy o prvním přistání na Měsíci. Jádro
jejich tvrzení: Událost se prý vůbec neuskutečnila. Údajně se vše zinscenovalo v nějakém filmovém studiu.
Švýcarský fyzik Johannes Geiss sledoval přistání na Měsíci v roce 1969 živě v kontrolním centru NASA
v Houstonu. Geiss byl vedoucím Institutu pro fyziku na Univerzitě v Bernu a odpovědný za švýcarský experiment v rámci mise. Po návratu astronautů z Měsíce převzal Geiss fólie, na kterých se mimo jiné nacházel měsíční prach. Avšak nemohly vzorky pocházet z měsíčních meteoritů? »Před přistáním na Měsíci se na Zemi vůbec žádné takové meteority nenašly«, řekl Geiss. Pochybnosti o autentičnosti snímků z přistání na Měsíci považuje i proto za absurdní.
NASA ještě nevzdala naději, že se originální pásky někdy přece jen objeví. Ovšem, kazety pak již nepůjde vůbec přehrát, obává se mluvčí Hautaloma. Staré magnetofonové pásky by mohly být mezitím zničeny. Lidstvo by
pak muselo nadále žít s neostrými a mihotajícími se kopiemi.
Tages-Anzeiger, Curych, 16. srpna 2006

Pro zajímavost: NASA ztratila video z výstupu na Měsíc
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=216401

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 25, srpen 2019

30

PŘEDNÁŠKY – FIGU Švýcarsko
PŘEDNÁŠKY 2019
Také v roce 2019 pořádají členové FIGU v sále Centra přednášky na téma Učení ducha atd.:
26. října 2019:
Patrick Chenaux

Michael Brügger

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

Symbol míru Učení ducha

Mír
Opravdový mír na Zemi může mezi obyvatelstvem světa nastat
teprve tehdy, až k němu každý rozumný a chápavý člověk konečně
učiní nenásilně první krok, aby pak následně uvážil a učinil v míru
každý další krok až do poslední konsekvence dosažení míru.
SSSC, 10. září 2018, 16:43 hod. Billy
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