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PŘELIDNĚNÍ – pádící šílenství pozemského lidstva
Každý den (!) přibude na Zemi dle oficiálních údajů cca 270 000 lidí, což odpovídá přibližně
celkovému počtu obyvatel v jedné čtvrti Berlína jménem Friedrichshain‐Kreuzberg.
Každý rok vzroste pozemská populace přinejmenším o 100 milionů lidí. To odpovídá
obyvatelstvu celého Německa.
Planeta Země by byla schopna zvládnout 1,5 miliardy lidí. Počet pozemšťanů činil v říjnu 2018
oficiálně cca 7,6 miliard. Včetně vysoké cifry tzv. temných čísel, tedy nezapočítaných lidí, tak
je to už téměř 9 miliard.
Zde následuje trefný komentář jednoho zastánce petice, resp. kampaně pro celosvětovou
regulaci porodnosti na stránkách change.org:

»Přelidnění světa je obrovská katastrofa a znázorňuje obrázek egoisticky smýšlejícího člověka,
který se už ani zbla nestará o své okolní prostředí. Naplnění jeho vlastních přání pozvedl na
nejvyšší princip jeho života. Kvalita budoucího života všech lidí je neoddělitelně spjata se
stavem přírody. Nerušené plundrování, vytěžování a s tím pokračující ničení, pustošení a
otrava půdy, vzduchu, vodstev, vyvolaných v důsledku obrovské potřeby potravin a zboží
všeho druhu vinou stále rychleji rostoucího obyvatelstva staví člověka před neřešitelné
problémy. Přelidnění není žádné antislovo, nýbrž trefné označení počtu lidí, které už
příroda není schopna zvládat, a je vyvoláno vinou nerozumného a nezodpovědného
plození dětí. V každé zemi by mělo žít jen tolik lidí, kolik je dotyčná země schopna vlastní
silou uživit. Kromě toho musí mít fauna i flóra dostatečný prostor pro svůj rozvoj, aby naplnily
své životně důležité funkce v rámci dobře fungujícího ekosystému. Z toho je patrné, že takřka
všechny státy Země jsou přelidněné a měly by proti tomu něco dělat. Omezení přelidnění
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neznamená, že nějací lidé musí pryč a nemá to ani nic společného s rasismem, nýbrž od
člověka vyžaduje, nehledě na barvu kůže, že se vší silou musí snažit o rozumnou regulaci
porodnosti a tu provést, pro blaho všech lidí a všeho života na naší planetě.« (Wolfgang
Stauber, Švýcarsko)
Na katastrofální následky přelidnění je poukázáno zde:
https://www.change.org/p/weltweite‐geburtenregelungen‐verbindlich‐einf%C3%BChren‐
introduceobligatory‐worldwide‐birth‐controls/u/23864649

Země potřebuje okamžitě naléhavá opatření v podobě 7letého, totálního, tedy
celosvětového zastavení porodnosti, jak je to popsáno zde:
https://www.change.org/p/weltweite‐geburtenregelungen‐verbindlich‐einf%C3%BChren‐introduce‐
obligatoryworldwide‐birth‐controls/u/23793698

Achim Wolf, Německo
(Výňatek z FIGU Zeitzeichen č. 122, červenec 2019)

Mimořádné vydání FIGU Zeitzeichen č. 2 – srpen 2019
Výňatek z oficiálního 720. kontaktního rozhovoru ze dne 11. května 2019
Ptaah (…) Přišel jsem ale, abych tě informoval o tom, co jsem vypátral ohledně tvých sou‐
kromých otázek ve vývoji týkající se budoucnosti ve věci amerického prezidenta, jeho chová‐
ní, jednání a jeho plánů atd. Přitom vyplynuly i nezbytné prognózy budoucích možností, resp.
prorocké pohledy do budoucnosti, které vykazují extrémně neradostné záležitosti, pokud se
podle okolností vyplní. Dříve než o tom ale začnu hovořit, chci něco vysvětlit ohledně chová‐
ní prezidenta Donalda Trumpa, o kterém jsi řekl, že hovoří jak hoch ze třetí třídy základní
školy, protože je skutečně hloupý a nevzdělaný. To jsem osobně ověřil a zjistil, že tvé posou‐
zení týkající se této skutečnosti sedí, jakož i tvé vysvětlení, že to v podstatě herecky nehraje,
ale že jeho dotyčné chování nemající úroveň nepředstavuje žádnou strategii, nýbrž hloupost
a ta je pro něj nepřekonatelnou slabostí. Přitom je ale úskočně mazaný, podlý, nevypočita‐
telný, jakož i panovačný a dokáže své nevzdělané řeči perfektně využívat v podobě přesvěd‐
čovacího prostředku tak, že je tím jeho voličstvo ovlivněno, jak jsi řekl, a propadají mu v cho‐
robné závislosti. Proto …
Billy Promiň, ale k tomu bych chtěl ještě dodat, že všichni, kteří mu propadají, jsou z mého
pohledu lehce přihlouplí, totiž lidé bez vlastního názoru, neschopni něco posoudit a prostě i
hloupí, neboť ostatní oslavují a visí jim na rtech, když jim dotyční mažou med kolem huby,
resp. když je dotyční ošálí, podvedou lhaním a prázdnými sliby. Tak tomu ostatně je, veze‐li
se politik na populistické vlně, jak to ostatně nemehlo trapák Trump dobře zvládá, na což mu
naletí všichni naivkové, kteří nejsou schopni vlastního myšlení a rozhodování. Tito lidé vidí
celý svět a všechno, co se řekne a vysloví, jako by to byl zarámovaný obrázek, ve kterém se
vše odehrává a to se pro ně stává efektivní skutečnosti, kterou si namlouvají. Je to proto, že
nevnímají, nevidí a nerozeznávají nic jiného, než jen to, co se vidí skrze tento rámeček a
všechno mimo něj zůstává pro tento typ lidí neviditelné. Všechno je přitom podobné tomu,
jako když se něco pozoruje dalekohledem a lze vidět pouze to, co se nachází bezprostředně
před čočkou. A lidé, kteří mají veškerý pohled zúžený rámečkem nebo čočkou dalekohledu,
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slyší také jen to, co je v tomto rámci řečeno a vysloveno. Používá‐li se, a razí‐li se, řeč dle pěti
forem hypnotie, totiž v rámci populizmu, orginitarity, resp. původně charakteristické lidové
mluvy, metafor a je‐li v tomto smyslu posluchač ovlivňován, pak to celé na posluchačstvo
působí srozumitelně, sugestivně indoktrinujícím způsobem a navíc jakoby s univerzálním
kódem, který posluchače učiní bezmocnými a slabošskými (bez vůle) a dovede je to k tomu,
aby podpořili vše, co říkají řečníci či řečnice. S tím je spjatý fakt, že rozum, chápavost (Ver‐
nunft), intelekt a inteligence (ve smyslu německého Intelligentum – pozn. překl.) pozbývají
platnosti, načež jsou otevřeny všechny možnosti k tomu, aby se soupeři, nepřátelé či všelijací
lidé znemožňovali a zhanobovali na veřejnosti nenávistí, lhaním, podvody, pomluvami atd. a
dále např. negativními projevy a ba celými negativními kampaněmi, a sice jen z toho důvodu,
aby se dotyčný sám mohl jevit veliký a mocný. To působí takto obzvláště účinně proto, že
pozemšťan si od dětství vinou chybné výchovy, později vinou chybné sebevýchovy a ve spo‐
jení s nějakou náboženskou vírou, utváří konzervativně autoritativní mentalitu, která je velmi
náchylná ke všemu zlému, špatnému, k vnějšímu jazykovému ovlivňování, stejně jako ke
strachu a stresu. Vytvoří se tedy negativní niterní postoj, který masivně formuje a ovlivňuje
vlastní blaho a přežití a činí člověka násilnickým, načež odpovídající příslušné faktory v mozku
působí neurologicky lépe a relevantněji než všechno dobré, mírové, láskyplné, svobodné,
harmonické a lidské (etwas Mitmenschliche – pozn. překl.) a tedy všechno pozitivní.
Závěr, který z toho všeho ovšem plyne, ten je širokodaleko naprosto chybně posuzován, jeli‐
kož se psychologové a kognitivní vědci mylně domnívají, že nemotorný trapák Trump není
jednoduchý a hloupý, nýbrž inteligentní a strategický, jelikož svými zmatenými řečmi a po‐
matenými činy může u svých stoupenců vytvořit strach a obrazy nepřítele a dokáže je popu‐
listicky klamat, podvádět a obelhávat. A že přitom všechny slovně hanbobí špinavými uráž‐
kami, tedy ženy, spolupracovníky, jinak smýšlející, cizince, jiné státy, utečence a soupeře, to
samozřejmě imponuje všem naivkám, kteří visí na jeho rtech a nedokážou ve své hlouposti
vnímat a rozumět tomu, jakou křiváckou mentalitu tento nemotorný trapák Trump skutečně
má. Ani všichni jeho stoupenci nerozeznávají – jelikož ve své hlouposti nejsou schopni od‐
hadnout jeho úmysly –, že je primitivní, úskočný, falešně hrající a panovačný despota a velmi
nebezpečný válečný štváč, který je ochoten dle okolností lidstvo vmanévrovat do nějaké další
světové války. A že přitom šíří jen své prolhané vlastní temné fantazie, činí tak lživě a daleko
od veškeré pravdy a efektivních faktů, což se týká i šíření nenávisti, vědomých falešných in‐
formací a slabomyslných sankcí proti jiným státům atd., to nejsou schopní pochopit jeho
hloupí věrní, kteří mu vzdávají ovace. Oni ve své bučící hlouposti ani nevnímají, že jejich ne‐
motorný trapák Trump se se svými primitivními řečmi, nařčeními, obviněními a falešnými
informacemi nekonečně opakuje, rýpe se stále ve stejné polívčičce a natolik trýzní jejich pa‐
měť, že mu jeho stoupenci všechno věří a dávají sbohem svému vlastnímu rozumu a své
vlastní chápavosti. A to budou dělat tak dlouho, až ve své pomatenosti vyvolá nějakou válku,
která bude opět stát mnohé Američany život, až si budou muset sníst, co on jim nadrobil v
průběhu času, ať už je to v Číně nebo v Persii, jelikož obzvláště oba tyto státy přiřadil ve svém
nemocném mozku do své nenávisti a slabomyslnosti, což platí i pro Rusko. Podle mého názo‐
ru vypadá v každém případě následující budoucnost pro Zemi a její lidstvo pod vedením to‐
hoto šíleného trapného nemehla Trumpa pochmurně, neboť tento chlapík podle okolností
skutečně zvládne strhnout svět do zlé války. Obzvláště si přitom ve svém šílenství vzal na
mušku, jak už jsem řekl, Čínu a Persii, přičemž ale podle mého názoru bude jeho první útočný
cíl Persie, pokud to skutečně krachne.
Ptaah Předběhl jsi mě s tím, co jsem chtěl právě vysvětlit, neboť jsem fakticky došel ke stej‐
ným výsledkům. A že hrozí válka v Persii, to je už v dnešní době jisté, neboť už se dlouho pra‐
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cuje na plánech, které jsou natolik promyšleně sprosté, jelikož Persie se má učinit odpověd‐
nou za údajnou sabotáž na obchodních lodích v Ománském zálivu u Perského zálivu. V rámci
této přípravy bude součástí i fingované americké varování lodní dopravy, aby se dopředu
předstíral dojem, že pachatelem je Persie. Přemístnění letadlové lodě »USS Abraham Lin‐
coln« do Perského zálivu patří rovněž k přípravě zlých a záludných plánů, které berou v úva‐
hu, dostat Persii pod kontrolu USA.
Sabotážní akt bude skutečně spáchán příští měsíc skrze tajné americké intriky, jak jsem vy‐
zkoumal, načež pak bude existovat důvod, aby se napadla Persie. A tyto tajné podvodnické
machinace a odůvodnění – jako se tomu už stalo dvakrát v Iráku vinou lhaní a podvádění
obou prezidentů USA, otce i syna Bushových – mohou skutečně vést k tomu, že ozbrojené
síly USA vpadnou do Persie.
Co se v následující době odehraje v Perském zálivu, pramení z toho, že Persii se má bránit ve
vytváření atomových zbraní. K tomu USA tvrdí, jako už podobně při dvojím napadení Iráku
Amerikou, z čehož vznikly války v Perském zálivu, že se prý Persie už častokrát provinila vůči
podmínkám smlouvy o atomových zbraních, vůči kterým proto USA vypověděly smlouvu jed‐
nak z toho důvodu, že Persie, Rusko a Sýrie jsou spojenci, na druhou stranu proto, aby USA
mohly kvůli ropě přivést Persii pod kontrolu, a sice v nouzovém případě vpádem ozbrojených
sil.
Od roku 1980 už neexistují mezi USA a Persií ani žádné diplomatické vztahy, které tam ještě
byly v době, když ses tam pohyboval a seznámil ses s císařem. V roce 1979 pak perské revo‐
luční oddíly přepadly velvyslanectví USA v Teheránu a zajaly více než 50 rukojmích, kvůli če‐
muž vojenské oddíly USA provedly pokus o osvobození, který ovšem selhal a od té doby už
není v Teheránu velvyslanectví USA. Problémy mezi Persií a USA přesto pořád byly, přičemž
Persii se pořád vytýkaly údajná provinění vůči atomové smlouvě, kterou USA vypověděly a
nově uvalily sankce. A protože Persie sama ohlásila, že smlouvu částečně přestane dodržo‐
vat, byla do Perského zálivu vyslána letadlová loď »USS Abraham Lincoln« včetně doprovod‐
ných lodí. A to proto, že USA tím chtějí politicky něco zcela určitého dosáhnout a také usku‐
tečnit, a sice věc zcela jasnou a zákeřnou, neboť i tato akce, stejně jako následující akce USA,
sledují bezpochyby zcela určitý cíl, jímž se má nakonec Persie a všechny arabské státy dostat
pod plnou kontrolu a moc USA. K tomu USA vyvolaly masové uprchlické vlny do Evropy a
v tomto jejich smyslu vypomohla i německá spolková kancléřka. A to mělo pouze ten účel,
aby se evropské státy náležící diktátorské EU dostaly pod tlak a došlo v jejich struktuře ke
zničení tak velkému, aby se nakonec připojily do spolku s USA. Z toho je zatím vyloučeno jen
Švýcarsko, které je ovšem také v ohrožení svobody vinou vlastizrádných a fanatických indivi‐
duí bez rozumu a chápavosti, kteří koketují s EU diktaturou a USA. Pravý důvod zvednutých
masových uprchlických vln do Evropy, které vyprovokovaly USA a spolková kancléřka Merke‐
lová, je ten, že z toho všeho se má v Evropě vytvořit dle amerického systému nový pořádek,
aby se takto vytvořila bašta proti Rusku a Číně, a sice ze strachu vládnoucích státníků USA, že
by oba státy mohly společně vpadnout do Evropy. A tato bašta má vycházet právě z toho, že
uprchlické proudy způsobí, že se v celé Evropě mají všechny státní hranice tak rigorózně a
neprodyšně uzavřít, že už nebude moci bez rozpoznání projít žádný člověk do nějaké evrop‐
ské země. Důvod pro toto je utvářen nelogickým strachem a zmatkem, že naprostou hraniční
blokádou – skrze kterou nebudou moci do Evropy přijít už ani žádní uprchlíci – by se tak do
Evropy nemohli ilegálně dostat žádní bojovníci a krajní pravice z Ruska a Číny a nemohli by tu
provádět žádné ilegální politické aktivity. Všechny tyto tajné obavy, které má USA a diktatura
EU, jsou naprosto nelogické, dětské a zmatené, přesto se však už léta bojí takovýchto mož‐
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ných ilegálních agentů atd., což se samozřejmě vůči veřejnosti zatajuje a popírá, pokud by se
měly veřejně publikovat.
USA stále ještě tajně plánují už po mnoho generací, že v Evropě vybudují baštu proti Rusku a
Číně a že za pomocí stále větších sankcí donutí Evropu, aby tato US‐americká snažení podpo‐
řila tak, aby si Spojené státy Americké mohly prosadit svou domáhanou světovládu a všechny
ostatní státy pak mohly také přivést sankcemi pod donucující kontrolu z USA. A že je přitom
navíc Donald Trump řízen různými válečně štváčskými poradci, obzvláště zločineckým – a
jako Trump po moci posedlým – šéfem obrany Johnem Robertem Boltonem, a to dle jejich
vůle a jako vycvičené zvíře, to není schopen v důsledku své hlouposti a v důsledku své mega‐
lománie vnímat, což platí i pro všechny ty, kteří věří, že ho mohou posoudit, že prý není
hloupý, ale velký stratég. A že se tyto cíle už dlouho plánují, totiž už vícero generací, a sice
počínaje koncem poslední světové války, to vyjádřil jasně a otevřeně 3. října 2007 sám ze
služby odcházející americký generál US‐armády, W. C., když řekl v tomto smyslu přibližně
toto: »(…) aby se vydařil i plán vojenského stratéga USA Thomase M. Barnetta v tom smyslu,
aby se mohlo provést jím žádoucí a vojensky zařízená masová migrace do Evropy k přená‐
rodnění evropských národů (= změna jedné národnosti v jinou – pozn. překl.) a nový světový
pořádek se tak stal realitou.«
Aby lidé z celého světa neviděli za kulisy mocenských her vládnoucích, tajných služeb a ar‐
mád, tak se navenek vše tají a vykládá zcela nereálně skrze lži, podvody, pomluvy a falešná
líčení a falešné zprávy. V důsledku toho věří americký národ tomu, čemu věřit má, což je
stejné i v Evropě, a sice i ve Švýcarsku ohledně EU diktatury, obzvláště před kterou by se mě‐
lo mít Švýcarsko velmi na pozoru ohledně Rámcové dohody s EU, která pro Švýcarsko obsa‐
huje manipulace, které mají zemi dohnat do pařátů diktatury, což ovšem všichni rozumbra‐
dové a podporovatelé této smlouvy ve své hlouposti nejsou schopni rozpoznat a probudí se
teprve poté, až bude pozdě cokoliv zachraňovat. Pro Švýcarsko by bylo důležité, kdyby se
těmito záležitostmi Rámcové smlouvy s EU zabývali především jasně a s rozmyslem uvažující
lidé, namísto elementů nepříčetných ve věci rozumu a rozmyslu, o čemž jsem ti už 21. dubna
vysvětloval to nezbytné, co jste měli zpracovat a nechat doručit pokud možno co nejvíce po‐
litikům atd.
(…)

Dumm kontra gescheit
In der Politik wird ein dummer
Mensch mit beschränktem Kopf
mehr geschätzt als ein einfacher
Mensch mit gescheitem Kopf, der
klar bei Verstand und Vernunft,
sehr weise und daher voll der
Liebe und des Friedens ist;
fern allem Despotismus,
Hass und Hirnlosen.
SSSC, 21. Oktober 2015,
11.18 h, Billy

Hloupý versus chytrý
V politice je hloupý a omezený člověk
ceněn více než obyčejný, chytrý člověk,
jasně při smyslech, rozumu
a chápavosti, velmi moudrý,
a proto pln lásky a míru;
dalek veškerého despotizmu,
nenávisti a pitomosti.

SSSC, 21. říjen 2015,
11:18h, Billy
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Výzva pro mír
a rozsáhlá mírová opatření
Široce rozsáhlá odpovědnost vyžaduje změnu politiky
nasměrované vůči Rusku a změnu současné uprchlické
politiky ku prospěchu rozsáhlých mírových, logických
a prozíravých opatření.

Vážení spolubližní a odpovědní ve všech pozicích!
Chcete skutečně riskovat, že v důsledku nenávistné politiky vůči Rusku vyprovokujete všeni‐
čící atomovou válku, v jejímž pekelném ohni zahyne hrůznou smrtí celá Evropa včetně všech
lidí – a tím i Vy samotní, Vaše rodiny, příbuzní a milióny lidí? A chcete přitom přihlížet, jak
vinou velmi podivné uprchlické politiky umožňujete přetížení Německa a všech dalších ev‐
ropských zemí cizinci, načež bude vymazána nejenom naše kultura a národní identita, ale i
po dlouhá desetiletí námi budovaný blahobyt? Hrozící scénář představuje vzdouvající se,
zuřivou občanskou válku, vyvolanou sociálními nepokoji, které s jistotou přijdou, pokud se
řídící kormidlo co nejrychleji nestrhne směrem rozumu, pochopení a logiky!
Prokažte se prosím, jako odpovědné a chytré vůdčí síly, které se zasazují o mírovou spolu‐
práci se všemi národy a státy, za účelem světového míru, státní nezávislosti a ochrany lidí ve
všech zemích Evropy a světa. K tomu by přispěla logicky konsekventní a tím rigorózní uprch‐
lická, resp. azylová politika, která by Německo a Evropu skutečně chránila, aby došlo k ná‐
pravě dosud udělaných chyb. Německo a Evropa už v žádném případě nedokáže vstřebat
další uprchlíky a azylanty, kteří navíc ve skutečnosti nejsou z více jak 90% uprchlíci váleční. V
naprosté většině se u těchto lidí jedná o ryzí hospodářské a ekonomické uprchlíky, resp. so‐
ciální příživníky, kteří své domovské země nechávají na holičkách, aby si v Evropě – a obzvláš‐
tě v Německu – užívali na náklady státu a společnosti zdánlivě pěkného, bezstarostného a
bujného života. Škodlivý kurs ideologie multikulti by se měl co nejrychleji zrevidovat, resp.
obrátit, aby Německo a další evropské státy, včetně Švýcarska, mohly zůstat vysoce rozvinu‐
té, mírové a blahobytné země.
Pokud pátráte po hlubších příčinách uprchlických proudů, dojdete k závěru, že jsou podmí‐
něny v první řadě vinou celosvětové exploze populace a v budoucnosti tyto uprchlické prou‐
dy také zapříčiní uspíšení přírodních katastrof. Druhým faktorem jsou války v celém světě,
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které řídí a schvalují imperialistické USA a jim zjevně poddaní přimlouvači a přívrženci, načež
dochází k destabilizaci a anarchii v zemích, do kterých USA vpadnou a které terorizují. V dů‐
sledku toho se do Evropy hrnou nepřehlédnutelné proudy lidí, včetně desítek či stovek tisíc
traumatizovaných a násilnických osob, bez zábran a bez respektu.
Měli byste uvážit následující jednotlivá fakta, která by Vám měla být coby odpovědným li‐
dem s předvídavostí srozumitelná:

Nebezpečí hrozí ze západu, nikoliv z Ruska
Vojenské obklíčení a démonizace Ruska a jeho prezidenta je k dosažení míru kontraproduk‐
tivní. Nebezpečí pro mír v Evropě a ve světě neplyne z Ruska, ale z USA a z Evropské unie,
která USA poslouchá. Vůdčí síly EU by se neměly slabošsky a poddajně podrobovat USA, ný‐
brž by si měly udělat svůj vlastní, svobodný názor. Faktem je, že Rusko ještě nikdy nezačalo
útočnou válku a lidé v Rusku jsou na základě svého světonázoru, sociálních struktur a smýš‐
lení od základu obráceni k míru. Opakem toho jsou USA, které už dlouhou dobu coby sebez‐
vaný »světový policajt« zosnovují války, které v pozadí způsobují prostřednictvím svých taj‐
ných služeb, prostřednictvím svého vojska a prostřednictvím tzv. NNO (Nestátních nezisko‐
vých organizací) atd. USA následně vniknou pod záminkou »osvobození« a »demokratizace«
hrubou sílou do těchto zemí, dosadí si tam určité vlády, a těmto zemím pak ukořistí nerostné
bohatství pro své účely. Už dlouho ohlášený cíl USA je výhradní světovláda, a v honbě za tím‐
to chorobným šílenstvím jdou doslova přes mrtvoly. Ani MMF (Mezinárodní měnový fond),
řízený prostřednictvím USA, není žádný nástroj pomoci, nýbrž zotročující orgán extrémních
boháčů za účelem uspokojení jejich chorobné touhy po profitu a mocichtíči. Blaho člověka
nic neznamená pro tuto »vykořisťovatelskou tlupu«. Toto lidmi pohrdající a války velebící
konání by mělo být s Vaší pomocí a na základě Vaší iniciativy okamžitě zastaveno. Přispějte k
tomu, aby se Německo a Evropa vzepřely oddanosti USA ve všech nemírových (vojenských,
tajně služebních, finančních atd.) záležitostech a cílech, aby se v Evropě nevedla válka na
úkor jejího obyvatelstva. Ta by vedla k zatím nepoznanému jadernému fiasku, jež by dalece
překonávalo jakýkoliv dosud známý horor.

Příliš otevřenosti vede k sebedestrukci
Německo a další země v Evropě jsou žel v současnosti na nejlepší cestě, aby si vymazali svou
identitu, svůj blahobyt a svou jedinečnost vinou nadále hrozícího stěhování národů, pokud se
přistěhovaleckým proudům konečně neučiní přítrž. Všeho moc škodí; to se týká i vstřícnosti a
vítací kultury vůči lidem, kteří jsou v nouzi, stejně tak vůči promíchávání národů, které nako‐
nec povedou k vyvolání občanských válek, jelikož se Evropané ve svých vlastních zemích už
nebudou cítit doma, nýbrž cize a svou vlastní vládou podvedeně a opuštěně. Prosím otevřete
oči a pohleďte na tu bídu, která na nás přijde, a usilujte o zdravou a rigorózní uprchlickou a
azylovou politiku po vzoru Austrálie. Jinak Evropa spáchá kolektivní sebevraždu! Vlastenectví
a ochrana domoviny a vlastní země nemá nic společného s nenávistí vůči cizincům, naciona‐
lizmem a pravicovým populizmem. To jsou znaky, resp. symptomy, chybně vedené a realitě
odcizené ideologie multikulturalizmu vinou nezodpovědných státních mocnářů.
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EU jedná diktátorsky proti vůli národů
Evropská unie se stala diktaturou EU komise a mocných šéfů států a vlád. Ti nebyli nikdy zvo‐
leni národem v přímé podobě do svých pozic v EU, jak by to v opravdové demokracii muselo
být. Oni všichni se usadili sami na vrchol EU a nyní diktují osudy národům svrchu a proti je‐
jich vůli. Velká většina národů Evropy nechtěla euro a lidé nechtějí ani EU, která podle vlast‐
ního gusta diriguje, utlačuje a dokonce rozpouští národní státy, aby je zpátky spojila do jaké‐
hosi evropského superstátu. To chtějí jen ty vůdčí síly, které finančně a mocně profitují z
těchto nesmyslností na náklady obyvatel, přičemž z toho lidé zároveň stále více chudnou a
navíc jsou pod záminkou bezpečnosti před teroristickými hrozbami (jež se vinou otevření
hranic zmnohonásobily) totálně monitorováni a vykořisťováni. Dalšími příklady poručnictví
lidí je plánované zrušení peněz v hotovosti a následně zamýšlené zasazení RFID čipů lidem
(RFID: identifikace na rádiové frekvenci). To nevyhnutelně přijde, pokud se proti tomu ko‐
nečně něco nepodnikne v logickém, odvážném a prozíravém odporu, který by měli iniciovat
odpovědní.

Prosím uvažte následující návrhy
Potřít příčiny stěhování národů
Uprchlická a azylová politika, škodlivá pro celou Evropu, se musí změnit ku prospěchu ochra‐
ny jednotlivých zemí a v nich žijících lidí. Zároveň se musí potřít příčiny stěhování národů!
Příklady takovýchto pochybných kroků je podlézavost spolkové kancléřky Angely Merkelové
vůči tureckému prezidentovi a zavedení bezvízového styku s Gruzií, odkud prokazatelně, ob‐
zvláště do Německa, přichází ve velkém organizované zlodějské bandy. Tyto úmysly jsou v
rozporu se selským rozumem a mělo by se jim zabránit všemi možnými legálními a mírovými
prostředky.

Vystoupit z Evropské unie a NATO
Německo by mělo vystoupit z EU a NATO a opět by se mělo stát sebeurčující zemí, která se
vymaní z područí Evropské unie a z NATO, vedeného z USA. Ohromné množství peněz bylo v
posledních letech napumpováno do Řecka a dalších zemí při záchraně eura, aby se EU a euro
uměle udrželo při životě. Euro je navíc měna, kterou jen stěží někdo chtěl. Infrastruktuře v
Německu a v celé Evropě teď chybí stovky milionů, ba dokonce miliard euro – a především
chybí lidem, kterých upadá stále více do chudoby a musí přihlížet tomu, jak si neoprávnění
azylanti a uprchlíci žijí ve svých bytech a německý stát využívají a zneužívají. Chudí samotní
se naopak umlčují a zotročují zákony typu »Hartz IV«, jež lidmi opovrhují, a zachází se s nimi,
jako s pracovními otroky.

Vést politiku přátelskou vůči Rusku
Německo se musí v míru, ale rozhodně, odprosit od škodlivého vlivu USA ve všech záležitos‐
tech vojska i tajných služeb a obrátit se přátelsky k Rusku a k jeho lidem! Rusko je mírová
země a je Němcům mnohem bližší než USA, i když ty přispěly k poražení nacistů pod vedením
Adolfa Hitlera. To se ovšem událo z ryzí mocenské vypočítavosti USA a v žádném případě to
neplyne z ryzí lásky k bližnímu a ochoty pomáhat, neboť vyhlášený cíl mocnářů USA je od dob
jejich založení ten, pevně se usídlit na evropském kontinentě, a pak si Evropu a Rusko při‐
vlastnit – ať to stojí, co to stojí (pro ty ostatní, resp. míněni jsme my). I atomová válka je pro
mocnáře USA a jejich zákulisní mocnosti akceptovatelný prostředek, který ve svém zaslepení
považují za legitimní, aby prosadily své chorobné světovládné cíle.
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Sestavení mezinárodních mírově bojových jednotek
Vhodný základ pro trvalý, skutečný a celosvětový mír mohou být jen mezinárodní mírově
bojové jednotky! Ty musí rovnoprávně organizovat, vycvičovat, sestavovat a přísně kontrolo‐
vat světové společenství, a úkolem takových jednotek je během 72 hodin celosvětově zadu‐
sit v zárodku jakékoliv se vyskytnuvší ohnisko konfliktu. Tyto kvalitně vycvičené, zkušené,
uvědomělé a logicky myslící síly mají jen za úkol odzbrojit elementy odpovědné za válečné
zločiny a ozbrojené konflikty a vzít je bezpečně do vazby, načež ty je pak nutno na základě
rozhodnutí a pokynů světového společenství vyloučit na doživotí ze společnosti, aby tyto
elementy už nemohly napáchat ještě větší škody. Tento postup odpovídá přirozenému prin‐
cipu logického násilí v nutné sebeobraně, přičemž se nezabíjí a nezraňují nevinní, ani nedo‐
chází k věcným škodám, které by šly na vrub civilního obyvatelstva země, ve kterém se chy‐
bující válečné elementy zdržovaly. Vojáci a vůdčí síly mezinárodních mírově bojových jedno‐
tek musí být na tolik vyškoleny a posíleny ve své osobnosti, ve svém myšlení, cítění a jednání,
jakož i natolik pozitivně vyrovnaní, že neztratí nervy ani v těch extrémních situacích, nýbrž
své úkoly vyplní střízlivě, uvědoměle a kontrolovaně, aniž by přitom propadly myšlenkám
nenávisti a odplaty či krvavému opojení, což se nezřídka stává u »normálních« vojáků. Pře‐
devším váleční bojovníci USA jsou žel dnes na drogách, čímž se degradují na krvežíznivé vá‐
lečné stroje, které bez zábran zabíjejí, znásilňují a mučí úděsným způsobem, jak se to dělo a
částečně ještě děje v případě odlidštěných kreatur teroristických milicí »Islámistický stát«.

Zastavení celosvětové exploze obyvatelstva
Příčina všeho zla na naší Zemi je exploze obyvatelstva, proto je nevyhnutelné zavést okamži‐
té celosvětové zastavení porodnosti na 7 let s následným povolením porodů na jeden rok
podle přísných kritérií, které se musí v intervalech prosadit a dodržovat tak dlouho, až se
celosvětová populace ustálí na obhajitelné míře maximálně 1,5 miliard, načež bude také
možné vyřešit a zvládnout všechny celosvětové problémy. Těmi jsou např. stále se zhoršující
klimatická katastrofa, uprchlické proudy, stěhování národů, brutalita, absence mezilidských
vztahů a drancování a ničení veškeré přírody naší krásné modré planety atd. Přelidnění je TA
kardinální příčina všech špatných a lidem nedůstojných zvráceností, jako jsou kriminalita,
války, nenávist vůči cizincům, likvidace životního prostředí, mučení, trest smrti a mnoho dal‐
šího.
Politici a další odpovědné osoby, kteří dnes nejsou schopní a ochotní postavit se výzvám k
mírovému politickému postoji, potřít kriminálně se rozrůstající přelidňování a zvládnout stá‐
vající situaci lidsky spravedlivě, nýbrž jen vyčkávají, zapírají, praktikují válečné štváčství a dál
nezodpovědně podněcují populační explozi, přičemž všechny tyto praktiky akutní problémy
ještě více zostřují a přiostřují, tak tito lidé vejdou do historie jako nezodpovědní neschopové,
kteří vyprovokovali obrovský plošný požár! Všichni lidé zbaběle se schovávající za prázdné
sliby, líné výmluvy, hloupé argumenty a před svou osobní a/nebo státnickou odpovědností,
tak svou vinou kvůli své nečinnosti a/nebo slepé mocichtivosti zapříčiňují dosud nevídanou
lidskou tragédii!
Prosím, přemýšlejte o všem řečeném a nasměrujte své jednání chytře pro blaho lidí a pro
sebe samotné.
Achim Wolf, Německo
Obsah brožury FIGU »Svoboda a mír« č. 6
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symbol míru obráceně!

V 60. letech (pozn. = minulého století) byla řada možností účastnit se mírových demonstrací,
na kterých vlálo mnoho transparentů s mírovým symbolem. Během pochodů a za zpěvu »All
we are saying is: give peace a chance« (Vše co říkáme: dejte míru naději.) si nikdo neuvědo‐
moval, že se v případě populárního mírového symbolu (viz fotka vlajky) jedná o symbol smrti
a války.
Historie ukázala, že navzdory mírovým demonstracím se svět v podstatě nezměnil do pozi‐
tivnější podoby, aby podporoval naší evoluci. Naše planeta nenašla pomocí těchto akcí žádný
mír a dnes, přibližně 45‐50 let později, bují mnoho válek, zabíjení a terorizmu v takovém
rozměru, že jej lze těžko změřit.
Položili jste si někdy otázku, odkud tento symbol „míru“ pochází? Symbol míru vytvořil umě‐
lec Gerald Holtom pro britské hnutí jaderného odzbrojení a teď se očividně rozšířeně využí‐
vá. Blízcí známí tohoto designéra říkali, že směrem dolů ukazujícího symbolu beznaděje lito‐
val, neboť měl pocit, že mír je něco, co by se mělo slavit, a chtěl symbol mít obráceně.
V roce 2004 uveřejnil Billy Meier, švýcarský UFO kontaktér, knihu symbolů s názvem »Sym‐
bole der Geisteslehre« (Symboly Učení ducha), která obsahuje 601 prastarých symbolů pro‐
roka Nokodemiona. Podle Billyho Meiera má symbol míru původ milióny let v minulosti a
nese význam »smrt«.
Následují čtyři symboly vyňaté z knihy »Symboly Učení ducha«, které můžete shledat zajíma‐
vé. Některé z nich již zanechaly, jak uvidíte, veliký vliv na našich osobních životech a ve světě.
Buďte si vědomi, že už jen pouhým pozorováním těchto různých symbolů můžete v sobě
samých pocítit jisté dojmy. Dokážete říct, při kterém se probudí povznášející pocity a jaké
zanechávají dojmy poněkud stísněné.
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Tento symbol znamená: válka

Dnešní lidé a mírové hnutí se mylně identifikují s domnělým, avšak falešným symbolem míru
a vpravdě tím žádají a způsobují nepokoj a smrt, disharmonii, nelásku, válku, likvidaci, zniče‐
ní, všechno zlé a veškeré myslitelné trápení. To proto, že pozemšťany chybně užívaný MÍRO‐
VÝ symbol v sobě ve skutečnosti nese přesný opak míru, harmonie a života ve své podobě,
totiž nesmyslné umírání a likvidaci.
Billy Meier
*** Die heutigen Menschen und die Friedensbewegung identi‐fizieren sich irrtümlich mit
einem vermeintlichen, jedoch falschen Symbol des Friedens und fordern und verursachen
damit in Wahrheit Unfrieden und Tod, Disharmonie und Lieblosigkeit sowie Krieg, Vernich‐
tung, Zerstörung, alles Böse und jedes erdenkliche Übel. Das darum: Das von den Er‐
den‐menschen verwendete falsche FRIEDENS‐Symbol trägt in Tat und Wahrheit genau das
Gegenteil von Frieden, Harmonie und Leben in seiner Form, so nämlich den sinnlosen Tod
und die Vernichtung.
Billy Meier

Tento symbol znamená: smrt a záhuba

Obrácený strom života nenechává působit sílu života, jelikož ji nechává proudit do země. Tím
se stává toto vyobrazení života jeho ničitelem. Falešný symbol MÍRU symbolizuje ničení,
likvidaci a zkázu. Nepoukazuje na smrt v evolutivní podobě, která směřuje k posmrtnému
životu a tím naplňuje důležitou části lidského života; mnohem více poukazuje v chybném
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užití na nesmyslnou smrt, na ničení v devolutivní podobě. Poukazuje tím na devolutivní ne‐
smyslnost a vynucenou konečnost.
Billy Meier
*** Der umgekehrte Lebensbaum lässt die Lebenskraft nicht zur Wirkung kommen, son‐
dern in den Boden fliessen. Dadurch wird das Lebenspendant zur Lebensvernichtung. Es (das
falsche FRIEDENS‐Symbol) symbolisiert Zerstörung, Vernichtung und Untergang. Es verweist
nicht auf den Tod in evolutiver Form, der dem Todesleben zustrebt und dadurch einen wich‐
tigen Teil des menschlichen Lebens erfüllt; vielmehr verweist es in der Falschanwendung auf
einen sinnlosen Tod, auf die Zerstörung in devolutiver Form. Es verweist damit auf eine de‐
volutive Sinnlosigkeit und erzwungene Endlichkeit.
Billy Meier

Tento symbol znamená: existence a život

Nahoru směrovaný symbol s dvojím V symbolizuje strom života, jehož život, resp. větve míří
k obloze, resp. do výšky. Symbolizuje tvořivé snažení/usilování sil po relativním zdokonalení
a po ustavičném vzestupu a postupu vpřed. Život se může ve stromu života rozvíjet.
Už po dobu miliónů let existuje také jeden prastarý symbol pro mír, který má rovněž původ u
Nokodemiona. Pravý a starý symbol pro mír ztělesňuje kromě stromu života i květinu a zná‐
zorňuje se následovně:
Billy Meier

*** Nach oben gerichtet und in einem doppelten V symbolisiert es den Lebensbaum, des‐
sen Leben resp. Geäst zum Himmel bzw. in die Höhe strebt. Es symbolisiert das schöpferi‐
sche Streben der Kräfte nach relativer Vervollkommnung und stetigem Aufstieg und Vor‐
wärtskommen. Das Leben kann sich im Lebensbaum entfalten.
*** Seit Jahrmillionen existiert auch ein uraltes Symbol für den Frieden, das ebenfalls auf
Nokodemion zurückzuführen ist. Das wahrliche und alte Symbol für Frieden verkörpert nebst
dem Lebensbaum auch eine Blume und wird folgendermassen dargestellt:
Billy Meier
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Tento symbol znamená: mír

Podle Nokodemiona je toto původní symbol míru a nese jméno »Salome«, což je slovo z jed‐
noho prastarého pozemského jazyka a znamená mír. Následuje vysvětlení symbolu míru:
Obdélník symbolizuje základový celek míru a života, na kterém stojí strom míru a strom živo‐
ta a který vše udržuje.
Obě zelené a pět načervenalých »perutí« představují sedm rovin, resp. forem vědomí.
2 x 3 »perutě« pod tím představují duchovní formy, resp. kmity.
Obě kola representují Univerzum a Tvoření, které jsou spolu vzájemně spjaty.
Co s tím můžeme nyní dělat? Můžeme si být vědomi této záležitosti a informovat o ní kdyko‐
liv je to vhodné. Symboly jsou mocné. Existuje mnoho jednoduchých, kreativních věcí, které
můžeme udělat, abychom situaci obrátili. Prostě a jednoduše symbol míru otočili. Děkuji za
cokoliv, co můžete udělat, abyste ze světa udělali lepší místo.
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Svobodně tuto informaci sdílejte se všemi, kteří jsou tomuto poselství přístupní. Vytvořme
takový svět, ve kterém chceme žít a využívejme vědomě vhodné symboly, abychom si vybu‐
dovali dobrý, harmonický a mírumilovný život.
Salome (Mír budiž na Zemi a mezi všemi tvory.)
Autor textu: Nell Arnaud / USA
Symboly představují pro člověka pomůcku, jež mu dovoluje, aby ve své paměti vyvolal za‐
pomenuté myšlenky, zákony, poznatky a principy přes asociace, aniž by k tomu bylo zapo‐
třebí dlouhých vysvětlování.
Billy Meier
*** Symbole sind für den Menschen ein Hilfsmittel, das ihm erlaubt, vergessene Gedanken,
Gesetze, Erkenntnisse und Prinzipien via Assoziationen in seinem Gedächtnis abzurufen, oh‐
ne dafür lange Erklärungssätze zu benötigen.
Billy Meier
Obsah brožury FIGU »Svoboda a mír« č. 5

***

Výňatky z mimořádného bulletinu FIGU č. 16, únor 2005
K celosvětovému dění
(Výňatky z novějších kontaktních zpráv)

370. kontakt, 31. prosince 2004, 00:04 hod
Ptaah Pokud se nemýlím, tvé otázky se budou týkat katastrofy podmořského zemětřesení
v jihovýchodní Asii.
Billy To je správně. Nejprve se tě chci zeptat, co jste mezitím zjistili se zřetelem na množ‐
ství mrtvých – jaký skutečný počet jste vypočítali?
Ptaah Nejnovější číslo už neplyne z výpočtů pravděpodobností, nýbrž z dat, které jsme zjisti‐
li díky našim přístrojům. Podle analýz – plynoucích z toho, že naše přístroje a aparatury za‐
znamenávají biogramy nejrůznějších druhů, jak žijících, tak i zemřelých forem života – jsme
obdrželi velmi přesné údaje. Co se týče lidí, kteří ztratili svůj život ve všech oblastech posti‐
žených katastrofou, tak z přístrojů plyne k dnešnímu večeru v čase 17:14 přesný údaj čítající
241 078 osob.
Billy To je tedy počet všech mrtvých, kteří byli jako takoví zaznamenáni aparaturami, aniž
by mezi nimi byli živí lidé.
Ptaah U tohoto počtu se jedná pouze o zemřelé. Jak jsem již vysvětlil, naše přístroje jsou
zařízené tak, aby nalezly a zaznamenaly žijící či zemřelé formy života. Mnozí z těchto kata‐
strofou zabitých lidí jsou pohřbeni hluboko pod masou bahna, anebo byli vrženi daleko do
moře, kde už nikdy nebudou nalezeni. Naše celková technika ve věci zaznamenávání a regis‐
trování biogramů je tak dokonalá, že dokážeme specificky analyzovat každou formu života a
můžeme také určit její stav. Je pro nás tak i možné stanovit přesný čas úmrtí, jakož i to, zda
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se jedná o lidskou, zvířecí či nějakou jinou formu života. Dále zaznamenávají naše přístroje a
aparatury, zda se jedná o ženskou nebo mužskou formu života, jaké stáří vykazuje a jakými
okolnostmi přišla o život. Na pevnině sahá funkčnost senzorů až do hloubky okolo 8000 met‐
rů, zatímco ve vodstvech až do hloubky 12 000 metrů.
Billy Pak je tedy absolutně jisté, že se u 241 078 mrtvých, které jste zaregistrovali, jedná
výhradně o přímé a nepřímé oběti záplavové katastrofy.
Ptaah To vystihuje podstatu mého výkladu. A naše záznamy jsou krajně precizní a nepodlé‐
hají žádným chybám. V zemích stižených katastrofou to ale bude důsledkem nepřesné regis‐
trace počtu obyvatelstva tak, že nebudou moci být učiněny žádné přesné údaje o pohřešova‐
ných, takže nemůže být nikdy skutečně zjištěn přesný počet mrtvých. My ale můžeme uvést
přesné číslo, neboť naše záznamové přístroje biogramů fungují bezchybně.
Billy To je tedy jasné. Hovořil jsi ale i o tom, že tsunami může dosáhnout až 1500 kilometrů za
hodinu, což je přeci nadzvuková rychlost. Je to skutečně možné?
Ptaah Za určitých předpokladů je to skutečně možné, jako např. dopadem meteoru nebo ko‐
mety do moře. Přitom je také možné, že povodňové vlny vyvstanou až do výšky 1000 metrů a
více, což může být za určitých předpokladů i možné, pokud v moři exploduje nějaká ohromná
sopka či do moře dopadnou meteory nebo komety.
Billy To je takřka nepředstavitelné. Skutečnost, kterou naši pozemští vědci neznají, a proto ji
budou samozřejmě popírat, což si dovedu představit. Mnozí jsou dokonce omezení takovým
způsobem, že rovnou zcela popřou a zpochybní všechno to, co nemůže pojmout jejich rozum a
co překračuje jejich znalosti.
Ptaah To je neduh, který se skutečně objevuje u velmi mnoha pozemských vědců, kteří jsou
nesmírně povýšení a vše chtějí vědět lépe, než jak věci odpovídají pravdě.
Billy Naši vědci říkají, že zemská osa se kvůli těmto dvěma podmořským zemětřesením
v jihovýchodní Asii posunula o 6–10 centimetrů. Je tomu skutečně tak?
Ptaah Opravdu se posunutí zemské osy uskutečnilo, avšak hodnota tebou uvedena neodpovídá
skutečnostem, neboť ve skutečnosti nastalo posunutí o 12,4 centimetrů. (…)
Ptaah I to, přirozeně. Avšak s epidemiemi a nemocemi tato přírodní katastrofa neskončí, neboť
i mnoho nezodpovědných lidí přispěje svým dílem k tomu, aby katastrofy ještě zvětšili a nechali
nabýt ještě větších rozměrů. Pro mnoho místních kšeftsmanů a cizinců, stejně jako pro mnoho
turistů, byl první šok pryč již po dvou dnech, neboť kšeftsmani a obchodníci už udělali snaživě
opět vše proto, aby opět podpořili turizmus. To vše se odehrávalo, zatímco se turisté už opět
začali roztahovat ve zničených turistických letoviscích a na plážích, jako by jim patřil celý svět, a
chovali se zcela lhostejně, nedůstojně, bezohledně a nesvědomitě vůči veškeré nouzi a bídě za‐
sažených lidí. Kromě toho provozují nezodpovědní lidé z různých zemí ohavný turismus do míst
postižených katastrofou, přičemž se tento typ turistů ještě na té bídě a nouzi těch katastrofou
postižených lidí bavil a bez okolků vše nafilmoval a nafotografoval, aby se tím pak chlubil ve své
vlasti, v rodině a u známých a přátel atd. Avšak ani to není s ohledem na turisty všechno, neboť
mnohé pedofilní elementy, mezi kterými se nachází taktéž příslušníci »pomáhajících«, se neštítí
toho, sexuálně zneužít katastrofou osiřelé dívky a chlapce nebo je dokonce za účelem sexuálního
zneužití unést, zatímco jiní zvrhlí turisté a »pomocníci« se neštítí toho, sexuálně zneuctít zcela
vyděšené ženy. To už se také činí místní kriminální bandy, které odvlečou děti pryč ze záchytných
táborů, aby s nimi provozovaly obchod. Obchod s dětmi se zakládá na tom, že děti jsou prodává‐
ny zámožným osobám, které nemají žádné vlastní děti, nebo bude s prodávanými dětmi naklá‐
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dáno jako s pracovními otroky, anebo zamíří k dětské prostituci. Všechno toto se děje v době,
kdy i místní obyvatelé znásilňují vyděšené ženy v záchytných táborech, plundrují a zlodějsky ra‐
bují domy pohřešovaných a z části ještě neporušené turistické hotely. Jiní, v bandách organizo‐
vání kriminálníci, přepadají a kradou dodávky humanitární pomoci, aby pak zboží draze rozpro‐
dali nouzí trpícím lidem. Kriminalita má v oblastech postižených katastrofou právě tak vysokou
konjunkturu jako i ohavnost všech kšeftsmanů a obchodníků, kteří chtějí skrze nouzi a bídu po‐
stižených lidí přijít k velkému bohatství, k čemuž jim přichází bezohledně a bez skrupulí vhod
všechny ohavné a ilegální prostředky. Ohledně těchto hanebných elementů a opovrženíhodných
kreatur se jedná jak o místní obyvatelé, tak ale i o cizince, kteří se usadili v dotyčných katastrofou
postižených zemích. Faktem je i to, že turismem se opět vydělávají velké obchody. Není tomu ale
tak, aby z toho profitovalo obyvatelstvo země, nýbrž pouze vlády a ti, kteří mají přímé napojení
na turismus a vydělávají z něho peníze. Z hlediska poměru se ale jedná jen o mizivé procento
celkového obyvatelstva, a proto z turizmu profituje jen tato
malá část a vede lepší a příjemný život, zatímco většina obyva‐
Riceová sklízí kritiku
telstva žije nadále v chudobě nebo se musí s obtížemi probíjet
WASHINGTON – zvolená mi‐
svým tvrdým životem.
nistryně zahraničních věcí
Billy A co říkáš na pomoc, která má být či bude vykonána z
USA, Condoleezza Riceová,
USA?
sklidila od senátu kritiku při
svém
projevu. Označila kata‐
Ptaah Tak jak já ty věci znám, jedná Amerika z pověření prezi‐
denta George W. Bushe, přičemž to vše z jeho strany navenek strofou v Asii jako »báječnou
příležitost, ukázat nejenom
odpovídá pouze ryzímu alibizmu, aby si na jednu stranu uchoval
šlechetnost
vlády USA, ale i
pověst zodpovědného a někoho připraveného pomoci, a na
druhou stranu, aby se prezentoval v dobrém světle coby milující amerického lidu. A myslím, že
se nám to vyplatilo.«
svého bližního, přičemž vše má nakonec sloužit pouze tomu
účelu, aby ve státech jihovýchodní Asie získal zatím chybějící a
ne dobře fungující vliv, a aby se tam pevně usadil. To nechce
přirozeně nikdo přiznat a říct, neboť pravda není žádána, nýbrž
zakázána.
Billy

Noviny 20 min., Curych, stře‐
da, 19. února 2005

Myslíš, že to tak skutečně je?

Ptaah To není jednoduše můj názor, nýbrž názor plynoucí z hodnoty zkušenosti, která stojí na
celém politickém a vojenském chování a jednání prezidenta USA Bushe mladšího, stejně jako na
konání těch v USA, kteří jednají a smýšlejí stejně opovrženíhodným způsobem.
Billy Tím nemůže být přirozeně míněn celý americký národ, nýbrž jen všichni ti, kteří se vydali
tebou zmíněnou cestou a zpívají na stejnou notu, jako ti vrchní zdegenerovaní, kteří »vedou«
zemi a její obyvatelstvo.
Ptaah To je můj názor, ano.
Billy Když došla řeč na ziskuchtivé pomocné humanitární organizace – čímž jsem přirozeně
mínil pouze ty, které mají skutečně nalíčeno jen na podlý mamon, aby z toho zkasírovali horentní
odměny a organizovali prostřednictvím darovaných peněz svůj úřad – tak jsi hovořil o tom, že
takové pomocné humanitární organizace mají pracovat ryze neplaceně (čestně), a musí být or‐
ganizovány státem. Můžeš mi říct, jak se to má provádět, snad pomocí armády? Jak je to pak,
když nějaká skupina či organizace působí v oblasti pomoci při přírodních katastrofách atd. a pra‐
cuje‐li takováto organizace jen čestně / neplaceně – je to pak správné, když jí připadnou dary?
Osobně si myslím, že to pak zřejmě může být a je to správné, protože pak přece každý cent přijde
skutečně lidem v nouzi a těm, co jej opravdu potřebují.
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Ptaah V tom máš i naprostou pravdu. Také ty a všichni členové skupiny FIGU jednáte v těchto
rámcích, jak jsem ti již řekl při mé poslední návštěvě. Vaše jednání se vymyká v tomto poměru
všem oficiálním pomocným humanitním organizacím, neboť vy jednáte skutečně čestně a
neplaceně a nevystupujete s tím na veřejnost, abyste se dělali velkými a chtěli se ukázat před
veřejností. Vy jednáte v tichu, jako to dělají soukromě i jednotliví lidé, kteří ve vší tichosti
čestně, skromně, bez profitu a sobeckosti poskytují cennou pomoc jako vy. Muselo by být
zákonem zakázáno, aby pomocné humanitární organizace, které přijímají finanční či jiné da‐
ry, z nich odváděly jakákoliv procenta pro svou administraci a na platy pracovníkům a pra‐
covnicím. Přitom nehraje žádnou roli, jak vysoko nebo nízko jsou tato procenta stanovena,
neboť již odvedení jediného procenta či jen jednoho jediného centu pro vlastní účely zname‐
ná podlé rozkrádání a podvod vůči darujícím a vůči těm co pomoc potřebují. Pomoc smí pro‐
bíhat v každém případě jen zcela nesobecky a čestně, neboť jakákoliv pomoc je věcí cti a
podmíněna pravou lidskostí. To bylo rozpoznáno i u nás již v dávných dobách, načež byly
vydány odpovídající zákony, které zakazují jakékoliv prospěchářství z odvádění darů. Faktem
je, že všichni, kteří od dárců vybírají jakákoliv procenta a berou odměny, poskytují svou
»pomoc« pouze kvůli těmto procentům a odměnám, nikoliv však kvůli opravdové pomoci,
aby pomohli lidem trpící nouzí. Takoví lidé vidí svou »pomoc« jako ryzí práci, která musí být
zaplacena, avšak ne jako skutečně dobrý čin a pomoc pro spolubližního. Už slyším, jak tato
skutečnost však bude vehementně popírána všemi těmi, kteří v těchto rámcích jednají.
Billy To si dovedu živě představit – už teď slyším ten bručící řev, jakmile náš rozhovor na
toto téma vyjde oficiálně ve známost. Všichni chybující zařvou a pokusí se nás dva naprosto
roznést na kopytech.
Ptaah To máš jistě pravdu. Ale na tvoji otázku, co ses ptal ohledně státních humanitárních
organizací, bych chtěl vysvětlit následující: U nás byl tento úkol pomoci při katastrofách a
podobných událostech převeden již velmi dávno do správy státu, přičemž za tímto účelem
byly vyškoleny a povinovány pořádkové a bezpečnostní síly a ty byly rovněž státním příjmem
normálně odměňovány. Dary, které byly vybrány humanitárními akcemi, nalezly až do po‐
sledního centu uplatnění přesně pro ten účel, pro který byly určeny. A dnes, protože už vů‐
bec nevyužíváme žádné finanční prostředky, jsou za humanitární akce v případě katastrof i
nadále zodpovědné regulérní pořádkové a bezpečností orgány. Samozřejmě existuje i u nás
řada dobrovolníků, kteří při katastrofách poskytují cenné nasazení, které je však vedeno pří‐
slušnými orgány, protože musí být zajištěn určitý pořádek, od kterého závisí každá skutečná
pomoc.
Billy

Pak i u vás ještě existují přírodní katastrofy?

Ptaah Na samotné planetě Erra ne, protože tam je vše drženo pod kontrolou a správně or‐
ganizované, avšak v naší široce rozvětvené federaci existují ještě různé světy, na kterých se
často objeví velké přírodní katastrofy, při kterých dojde k velkým škodám a ztrátám na lid‐
ských životech. Tam poskytujeme organizovanou pomoc skrze naše pořádkové a bezpeč‐
nostních síly, přičemž spolupůsobí i dobrovolníci, kteří vnímají svou povinnost čestně a ne‐
sobecky.
Billy To tedy znamená, že když hovoříte o vás, není řeč o planetě Erra, nýbrž o jiných svě‐
tech, které náleží vaší federaci a které ohledně zvládání přírodních živlů nejsou ještě tak da‐
leko, jako právě vy Erraner – je to správně?
Ptaah Ano, to je smysl mých slov. Na planetě Erra máme vše ve věci přírodních katastrof
takovým způsobem pod kontrolou, organizované a zákonem uspořádané, že žádný člověk
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nemůže přijít k újmě, spustí‐li příroda své síly. Neovlivňujeme přírodu v té podobě, že by‐
chom ji zcela zkrotili, nýbrž ovlivňování probíhá pouze v zodpovědných podobách utváření
počasí atd. I na planetě Erra se tedy mohou rozvinout přírodní živly, přičemž však jsou ve své
nejhorší podobě zkroceny, aby nevznikly žádné škody na majetku lidí a aby nikdo nepřišel o
život.

371. kontakt, 7. ledna 2005, 00:12 hod
Billy Mám potřebu se v nějakém z příštích bulletinů opět chopit tématu předpovědí a pro‐
roctví a vše vyslat do světa. Je přitom úplně jedno zda mě kvůli tomu opět lidé nazvou světo‐
nápravcem, malířem čerta na zeď, šiřitelem strachu, rozumbradou, mudrlantem nebo idio‐
tem. Možná to celé pak přeci jen přinese v tom či onom člověku nějaký ten úspěch tím, že o
tom všem zapřemýšlí, z čehož pak snad jednoho dne přeci jen vyústí široce rozsáhlé porozu‐
mění a lidstvo konečně pochopí, že vše musí změnit k lepšímu. To vše vždy za předpokladu,
že předtím nebude Země zcela zničena a lidstvo samo se nevymýtí v důsledku své vlastní
nechápavosti.
Ptaah Tvá žádost tě ctí, avšak lze se obávat, že tvé konání ohledně varování ponese právě
tak málo ovoce, jako tomu bylo doteď. Mezi pozemským lidstvem je příliš mnoho rozumbra‐
dů a vše rádoby lépe vědoucích, jejichž moc dostačuje k tomu, aby tvá slova zardousili
v zárodku. Obzvláště jsou tyto elementy údajní experti pro tyto záležitosti příslušných věd,
úřadů, vlád a také hospodářství. (…)
Ptaah Přirozeně jsem připraven k rozhovoru podle tvého smyslu. Lze zřejmě předpokládat,
že se jedná o záležitosti katastrofy podmořského zemětřesení.
Billy Uhodil si hřebíček na hlavičku. – Vedle jsem o tom ještě hovořil s Bernadette poté, co
jsme s tebou skončili s korekturními pracemi. V televizi ukazovali, jak to urážlivě chodí
ohledně darů, které jsou při katastrofách tak »velkoryse« nabízeny – přinejmenším v televizi,
v časopisech a v rádiu, kde se vychloubají neuvěřitelnými řečmi, jak kdo nesobecky daroval
kolik x tisíc nebo milionů franků, dolarů či euro atd. Když jde opravdu o to, slíbené peníze
skutečně věnovat, mnozí již nechtějí nic vědět o tom, že velké dary vůbec přislíbili. To se týká
především firem, vlád, jakož i některých boháčů. Zjevně jde dotyčným pouze o to, nechat
sám sebe zazářit na světové veřejnosti, podbízet se a zviditelnit se jako lidský a nápomocný,
aby si tím dotyční oživili svůj profit a zvěčnili své jméno ve světovém tisku. Jde‐li ale o zapla‐
cení, pak z toho hanebně vycouvají a zalézají do svých temných děr. Je potřeba obzvláště
ostře zkritizovat právě ty, kteří mají obrovské dluhy a velkohubě slibují ohromné příspěvky
v podobě darů, které nikdy nemůžou zaplatit. Pomysleme přitom jen na USA, které chtějí
troufale darovat údajné stovky milionů dolarů na oběti povodní v jihovýchodní Asii a pro
tamější obnovu, a to i přesto, že se USA topí v dluhu čítající přibližně 2,5 bilionů dolarů. To
platí stejnou měrou i pro Spolkovou republiku Německo, která chce údajně uvolnit stovky
milionů eur na dary, zatímco stát jde rovněž vstříc krachu ve svém vysokém zadlužení čítající
přibližně 1,5 bilionů eur. Odkud by tedy měly přijít ty dary, které byly s velkou pompou slíbe‐
ny vládnoucími těch či oněch států? To ví jen pánbůh; a ten neexistuje zrovna tak, jako nee‐
xistují ty slíbené peníze. Pomyslím‐li na to, že při zemětřesení v Bamu, v Persii resp. v Iránu,
slíbily firmy, koncerny a vlády 1,1 miliard dolarů a nakonec našlo do Bamu cestu pouho pou‐
hých 17,2 milionů dolaru, tedy ani ne 2 procenta slíbeného daru, pak je to podle mě k breku
a k blití. A těch 17,2 milionů dolarů jistě nedarovaly velkohubé vlády, firmy a koncerny, ale
obyčejní pracující lidé, staré matičky, jež už sami vedou skrovný a chudý život a každou koru‐
nu musí třikrát obrátit, než ji mohou vydat. A teď se v souvislosti s jihovýchodní Asii mluví o
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mnoha miliardách euro a dolarů, které byly celkově vybrány a stále se ještě vybírají. Otázkou
jen zůstává, kolik z těchto údajných darů pak bude skutečně vyplaceno – a kolik z toho pak
ještě doputuje do jihovýchodní Asie. K tomu se přidává ještě i jiná věc, totiž otázka, proč se
při takovéto katastrofě v jihovýchodní Asii tak neobvykle mnoho mluví a koná tolik sběrných
akcí pomocí časopisů, rádií, televizí, jakož i vládnoucími a humanitárními organizacemi? Když
totiž bylo před několika lety velké zemětřesení v Číně a o život tam přišlo mnohem, ale mno‐
hem více lidí, a zničeno bylo nesrovnatelně více než teď v jihovýchodní Asii, tak po tom ne‐
štěkl ani pes. Může to být snad jen proto, že do Číny neproudí tak velký a významný počet
turistů v porovnání s jihovýchodní Asií, kde se velmi mnoho z nich může sexuálně proviňovat
na ženách a dětech. Možná nebyla tak velká pomoc a spoluúčast vůči Číně poskytnuta i
z jiných nicotných důvodů, jako např. z důvodů politiky atd.
Ptaah Každé tvé slovo odpovídá pravdě.
Billy Pomýšlím‐li na to všechno, co jsi ty a Quetzal v uplynulých dvou desetiletích říkal ve
věci budoucích přírodních katastrof, pak bude ještě hůře.
Ptaah Skutečně, v této věci to bude velmi pochmurná budoucnost, neboť Země se bude
vzpínat stále více, z čehož vyvstane apokalyptický rozměr zničení. Podmořských zemětřesení
celosvětově neustále přibývá a tato ohrožují stále více přímořská pobřeží i blízké okolí pro‐
střednictvím obrovských záplavových vln. V ohrožení jsou přitom také pobřežní oblasti vel‐
kých jezer a toků. Všeobecně přibývají i zemětřesení a natropí nepředstavitelné škody. Ale i
sopečné erupce budou neustále více běsnit a určité vulkány z části dokonce explodují, zatím‐
co celosvětově naberou převahu nesmírné výkyvy počasí všeho druhu. Orkány, hurikány a
tajfuny, jakož i tornáda, sněhové bouře a přívaly deště rozpoutají pravěké síly a způsobí neo‐
byčejným způsobem smrt a zničení. Žel, při všech těchto událostech přijde velmi mnoho lidi
také k újmám na zdraví a na těle, a velmi mnoho jiných přijde o svůj život. Více než 67 pro‐
cent těchto příchozích přírodních katastrof nebude již více ryze přírodního původu, nýbrž je
přímo či nepřímo zavinili pozemšťané, přičemž vpravdě základní faktor všeho zla je přelidně‐
ní, které je nutno označit za kriminální. Vinu na všem tedy nese obecně přelidnění lidstva,
které vyvolává nezměrné zničení životního prostředí, tedy katastrofální znečištění vzduchu a
zničení přírody, v důsledku čehož se atmosféra žene do skleníkového efektu a tím je taktéž
ničena ozonová vrstva. Trvale narůstající přelidnění s sebou přináší to, že se musí pořád vy‐
tvářet stále více výrobků všeho druhu pro denní potřebu člověka, ať už se jedná o energii,
pracovní místa, možnosti bydlení, silnice a ostatní dopravní cesty, vinou čehož se mýtí lesy a
zabetonovává se úrodná půda či se jinak ničí. Stoupající přelidnění si žádá stále více plane‐
tárních zdrojů, jako jsou ropa, plyn, rudy a kovy atd. a pokud se uchopí nějaký problém a
dokončí se, pak se týž problém objeví opět znovu a jinde, jelikož přelidnění v průběhu času,
kdy se ten problém začal řešit a byl vyřešen, už opět narostlo do takové míry, že se stejný
problém vyskytuje opět znovu. Takže problémy a všechny potřeby pozemšťanů stoupají ne‐
zadržitelně dál a dál, aniž by mohly být kdy zvládnuty. Je to úplně stejné, jakoby se oheň hasil
benzínem. Kvůli útokům na přírodu byly a budou nadále ničeny důležité deštné pralesy, kte‐
ré mají rovněž velmi důležitý vliv na počasí a klima, jakož i velká vodstva jako moře, řeky a
potoky, které jsou nerozumně vysoušeny. Ale i krajina je ničena kácením lesů, stavěním dál‐
nic, fabrik, nesmyslných božských chrámů, stavěním nepotřebných velkých sportovních zaří‐
zení a obytných bloků atd., aby se vytvářela stále rozsáhlejší infrastruktura pro stále více a
více se zvyšující počet obyvatelstva. I vodní zdroje a potoky, stejně jako malé a velké toky
jsou vinou člověka narušovány, a sice narovnáváním, rušením a zastavováním lužních oblastí.
Kromě toho se tokům, ale i jezerům odjímá voda a ničí se přirozený průběh všech životně
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důležitých faktorů. Vinu na podmořských i normálních zemětřeseních nesou všechny ty zlo‐
činecké elementy, které vedou války, jelikož ohromnými otřesy v důsledku explozí bomb a
výbušnin, ať už v podzemí či nad zemí, dochází doslova k týrání celé Země a nabourání její
struktury. Obrovské otřesy narušují tektoniku Země do takové míry, že vznikají nepřirozené
tektonické posuny, vedoucím k podmořským i normálním zemským zemětřesením. Totéž se
děje vinou odstřelů podzemního i nadzemní typu, jako např. dolováním a těžbou atd. Skrze
otřesy jsou v hlubokém podzemí narušeny vulkány do takové míry, že erupce jsou nevyhnu‐
telné. I těžké stroje jsou faktory, které rozbouří Zemi svými kmity a narušují tak tektoniku.
Rovněž tak se to děje vinou velkých měst, ve kterých žije statisíce, ba miliony lidí. Koncentro‐
vaná váha lidí, budov, přístrojů, vozidel a všeho ostatního materiálu na těchto místech, tlačí
v takové míře na podloží, že se tím natolik silně zatěžuje a narušuje tektonika, načež se tím
vyvolávají zhoubná vše ničící zemětřesení, která si žádají mnoho lidských životů. Kompetent‐
ní vědci a zodpovědní vládnoucí ale všechna tato fakta ignorují, popírají je a vysmívají se jim.
Tak činí obecně i většina pozemského lidstva, která se nechává vést neschopnými tvrdohlavci
jako hloupí skopci do bludu, bídy a záhuby.
Billy Za posledních cca 30 let neustále zveřejňuji vaše předpovědi a častokrát jsem již posí‐
lal mnoho tisíc dopisů vědcům, univerzitám, vládám a různými organizacím, a sice jak ve věci
přelidnění a ničení celého životního prostředí, tak i všeho dalšího zla. Celkově to však nepři‐
neslo žádný užitek, protože vše bylo pouze zesměšňováno. Něco v tom smyslu, že se opět
nějaký ten pomatený idiot a světonápravce snaží pobláznit svými hloupými výroky pozemské
lidstvo. Odpověď přišla v minimech případů, které mohu ještě k tomu spočítat na prstech
jedné ruky. Za celou tu dobu přišla odpověď pouze od těchto svobodomyslných: od Švýcara
ze spolkové rady Ernsta Bruggera, prezidentky Filipín Corazón Aquinové a tří senátorů USA.
Avšak i v těchto případech byla odpověď pouze banální, neboť to byly pouze děkovné dopisy,
ve kterých byly problémy, v mých dopisech zmíněné, pouze politovány a brány na vědomí,
avšak nebylo podniknuto vůbec nic pro jejich vyřešení. Je to tak stejné i obecně co se týče
obyvatelstva; když člověk někoho na celou tu šlamastyku osloví, pak následují reakce pouze
v podobě banálních odpovědí, že člověk proti tomu přece nemůže nic dělat, nic nezmůže a
sám by něco udělal teprve tehdy, pokud by něco udělali i ostatní. A upozorní‐li člověk něko‐
ho, že např. jednotlivec či malá skupina lidí jde někde dobrým příkladem, protože takový
člověk nebo malá skupina proti tomuto zlu přinejmenším něco podniká – např. nezištně po‐
máhá starým, nemocným nebo dětem – pak člověk jen slýchává nejapné a lenivé připomínky
typu: »Takových by mělo být více, kteří takto pomáhají ostatním« atd. To jsou ale jen holá,
prázdná a nechutná slova; pročpak se totiž tito kecalové nesnaží sami o to, aby něco užiteč‐
ného a nápomocného podnikli pro druhé? Velké průpovídky může mít jakýkoliv idiot, ale
přiložit ruku k dílu a vykonat něco užitečného – to je pak totiž něco úplně jiného. Skutečně je
tomu tak, pokud člověk sám neuvízne v nejhlubším neštěstí či průseru, nebo pokud člověk na
vlastní kůži nezažije svízel a bídu – pak ani nemůže rozumět nouzi druhých. Láska k bližnímu
a soucit jsou pro takové lidi cizí slova, která ve stávající sobeckosti, lhostejnosti, bezcitnosti a
nafoukanosti neslyší a v překypující megalomanii a v chtění‐být‐lepší‐než‐ostatní těmto slo‐
vům ani nechtějí rozumět.
Ptaah To je mně všechno známé a všechny tvé výklady odpovídají taktéž tomu, co žel odpo‐
vídá skutečnosti.
Billy Žel – já vím. Avšak pověz: hovořil jsi o válce z důvodu bombardování atd., chci se tě
ještě jednou zeptat na to, jak jste to vlastně dokázali, abyste mezi vašimi národy ukončili
války a všude zjednali mír.

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 26, září 2019

21

Ptaah Naše jednání vycházelo ze způsobu jednání Nokodemiona a Henoka, kteří nám šli
příkladem. Znáš tedy i náš způsob jednání a cestu, kterou jsme šli.
Billy Ach tak, vy jste tedy vytvořili – jako tehdy Nokodemion a Henok – »mezinárodní mí‐
rově‐bojové jednotky«, které z velké části zjednaly mír v oblastech, kde se bojovalo. Pokud si
mám sáhnout do svých starých vědomostí, pak takovémuto zjednanému míru vždy nejprve
předcházelo »čištění« pomocí speciálních sil, přičemž za války odpovědní vládnoucí a všichni
jejich armádní vůdci byli zbaveni své moci a sesazeni ze svých postů a byli vzati pod bezpeč‐
nostní dozor. Tím se ocitly armády bez velení, ukončily válečná tažení, vzdaly se a byly od‐
zbrojeny.
Ptaah To je správně. Elementy zodpovědné za války byly po čas svého života vypovězeny do
nápravných míst k výkonu trestu. Armády se tedy navzájem nepotíraly, neválčily, nedocháze‐
lo k žádnému ničení a nebyla prolévána žádná krev, ale jen ti zodpovědní byli posláni pod
dozor a do vyhnanství, čímž mohly být nejdalekosáhleji vyřešeny všechny usmiřovací procesy
prostřednictvím činu »aktivního nenásilí«. Tím, že byly přivedeny pod dozor a do celoživotní‐
ho vyhnanství všechny vůdčí síly politické vlády a armádních sil, které vyvolávaly války, jakož i
všichni buřiči a náčelníci revolucí atd., vyvstala v armádě zmatenost, resp. bezvládí, a proto
se vojska rozpustila. Ta se pak podřídila nové a mírové vládě, jež byla ustanovena ihned po
ukončení událostí, a která byla pod dohledem nejvrchnější suverenity, resp. vrchnosti, která
odpovídala za to, že se války skončí a v zemích a národech bude zjednán mír.
Billy »Mezinárodní mírově‐bojové jednotky« nevedly žádné vlastní války, nýbrž vykonávaly
uklidnění a usmíření, k čemuž ovšem patřilo i to, že zodpovědní chybujících vlád a armád byli
vsazeni do vazby a posláni do vyhnanství. Zásada byla »aktivní nenásilí« (Gewaltsame
Gewaltlosigkeit – pozn. překl.). Tento systém by se měl také zavést a používat i na Zemi mezi
všemi národy.
Ptaah To by byla cesta ke zjednání míru na Zemi a usmíření pozemského lidstva.
Billy Dovolíš‐li, chci se ještě jednou vrátit k tématu příchozích apokalyptických přírodních
katastrof na naší matičce Zemi: K tomu všemu, co jsi řekl, patří dle mého pochopení i záplavy
pravěkých rozměrů, sucha důsledkem příchodu veder, velká a náhlá ochlazení, bahenní lavi‐
ny, sesuvy půd i skal, stejně jako lesní požáry, ale i krupobití obrovských rozměrů. Myslím si,
že se budou stejně tak vzmáhat i bouře nad všemi oceány, v důsledku čehož budou pláže na
mnoha místech strženy běsnícím vodstvem a zaplaveny hluboko do vnitrozemí.
Ptaah Tento tvůj chmurný obrázek odpovídá tomu, co přinese budoucnost. Žel, ta doba je
pryč, po dobu které se všemu dalo bývalo ještě zamezit pomocí rozumu a chápavostí po‐
zemšťanů. Pokud by se bývalo uposlechlo tvých a našich varování a správně by se jednalo,
pak by se dalo tomu příchozímu zabránit. Jak jsi ale řekl, všechna varování byla ignorována
mávnutím ruky a zesměšněna, avšak teď nadešel čas, ve kterém se naše varující proroctví
začínají potvrzovat jako pravdivá. Dalo by se sice ještě zabránit nejhoršímu, pokud by se celé
pozemské lidstvo stalo konečně prozíravé, aby tak vhodnými, lidskými, avšak radikálními
soubory opatření zastavilo přírůstek přelidnění, a tím zredukovalo masu celkového obyvatel‐
stva na rozumnou planetární míru. Skutečně, všechny zuřící zlořády jakéhokoliv typu, a sice i
ve věci přírodních katastrof, totiž dnes plynou jen a výhradně z nezodpovědného přelidnění,
které nabralo zločinecký rozměr. (…)
Billy Tvá slova se s jistotou naplní, avšak to by mě nemělo odradit od toho, abych dělal i
nadále to, co je nutné, a co spadá do mé lidské odpovědnosti. Také členové naší skupiny, ti
v základní i pasivní skupině, stejně jako v našich dceřiných skupinách a přátelé po celém svě‐
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tě, vnímají tuto odpovědnost v té či oné podobě, a proto od nich všech mám dobrou podpo‐
ru, za což jsem jim všem velmi vděčný. Nejenom já, nýbrž i oni musí snášet různé útoky nebo
se občas tážou, zda jejich osvěta má vlastně vůbec nějaký smysl, když slyší a vidí, jak moc je
naše Země ničena, jak se vedou války, jak se zneužívají, sexuálně znásilňují a zabíjí ženy a
děti, jak se stále více vzmáhá zločin a kriminalita stejně jako přelidnění a planeta s celou fau‐
nou a flórou zaniká.
Ptaah Máš nezlomný optimizmus, avšak jak by tomu mohlo být i jinak. A že i všichni ti, kteří
se cítí s tebou a s tvojí misí být spojeni nenechávají klesnout svůj optimizmus a neustále se
pro všechno dobře a hodnotně zasazují, to je velice potěšitelné a hodno velkého poděkování.
Poděkování, které nepochází jen od nás, ale mělo by přijít speciálně od celého pozemského
lidstva. To, co vykonávají všichni ti snažící se lidé, je totiž právě tak nezměrné ve své hodno‐
tě, jakož i všechna práce, kterou neúnavně vykonáváš ty. Nechť nastane, aby všechna ta sna‐
žení přinesla ještě v ten pravý čas přece jen hodnotné plody.
Billy Děkuji za tvá slova, neboť ta zajisté působí u mnohých, kteří se snaží misi pomoci,
jako balzám na otevřené rány. Nyní bych rád přešel k tomu, co můžeš říci ohledně chorobně
utkvělé představy krásy u pozemského člověka. Tím myslím obzvláště věci, které se přímo
týkají těla, jako např.: odsávání tuku, zkrášlující operace, zvětšování poprsí i pozadí atd. im‐
plantáty a nadměrné ověšování šperky a jinými věcmi atd. Podle mého názoru se zatím ne‐
skrývá už žádné normální a zdravé myšlení a cítění, pokud ve prospěch těchto věcí nemluví
pádné lékařské důvody, totiž nechávat na těle provádět změny, anebo se mýlím?
Ptaah Tyto záležitosti jsme důkladně studovali a 2 476 067 žen i mužů na Zemi jsme analy‐
zovali co nejpřesněji ve věci jejich pohnutek a ohledně jejich psychického stavu, což nakonec
vedlo k úděsnému zjištění: V několika málo případech, totiž v počtu 21 531, existovaly
oprávněné lékařské důvody. Jinak vyplynulo, že bez výjimky celá velká masa lidí si nechávala
na svém těle provádět nesmyslné lékařské zásahy. Důvody měly původ výhradně v kom‐
plexech méněcennosti, paranoidních představách, resp. domnělých/klamných/bludných
představách, ale i v patologických iluzích, v hlouposti a pošetilosti.
Billy To tedy znamená, že všichni jsou takříkajíc anormální, když na sobě nechávají udělat
zásahy vůči vlastnímu tělu, aniž by pro to existovaly pádné lékařské důvody?
Ptaah Anormální možná není úplně to správné slovo, neboť tito lidé jsou nemocní ve
svých myšlenkách a pocitech. Pouze v této podobě lze hovořit o něčem anormálním, a sice
proto, že nemoc není žádný normální stav, nýbrž poškozený stav, což se týká také hlouposti a
pošetilosti.
Billy Tak nějak jsem si to představoval, neboť takoví lidé to už nemohou mít ve své hlavě
úplně v pořádku, když si v důsledku anormálních myšlenek a pocitů nechají své tělo porůznu
rozkrájet, protože chtějí trumfnout přírodu pokud jde o jejich tělesnou krásu.
Ptaah Lidé, kteří tak činí, jsou ve svém světě myšlenek a pocitů narušeni paranoidními vlivy.
To platí i pro všechny ty, kteří zastávají názor, že zasazením šperků, resp. piercingu do vše‐
možných částí těla, a to i do zubů, dosáhli tělesného zkrášlení.
Billy Co se mě týče, vzbuzují ve mne takovéto věci odpor, obzvláště implantáty pozadí a
uměle zvětšená prsa. Krom toho vypadají takovéto zvětšeniny a vycpávky neesteticky a ha‐
nobí tělo.
Ptaah Tak to pociťuji i já. Čím více narůstá pozemské lidstvo, tím více se budou objevovat
lidé, kteří propadnou těmto nesmyslným věcem, jelikož lidé se stávají stále choulostivějšími
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a již se nespokojí s ničím přirozeným. Čím dál tím více bude to přirozené považováno za ne‐
přirozené, neuspokojivé a nedobré, protože realitu potlačí paranoidní návaly, což povede i
k tomu, že lidé propadnou psychickému narušení, jestliže vše neodpovídá přesně tomu, co si
představují a namlouvají. Tak mohou u žen již poněkud malá prsa vést k psychickým poru‐
chám a sebevraždám, a taktéž je všeobecně u mužů a žen i mnoho jiných banálních a zcela
bezvýznamných věcí nicotným odůvodněním sebevraždy. Obecně je to v dnešním světě tak,
obzvláště pak ve velmi chválených průmyslových státech, že ve všech vrstvách společnosti
narostla míra sebevražd tak razantně, že v jednotlivých zemích dosahují velmi vysoká čísla.
Důvody toho jsou velmi různorodé, přičemž ale některé obzvláště bijí od očí, jako např. fakt,
že lidé stále četněji již neovládají své myšlenky a pocity, a tím také z toho vznikající psychické
stavy. Základní zlo přitom spočívá v hrozném přelidnění, které s sebou nese to, že se lidé
v důsledku velké masy mezi sebou stále více odcizují a nepěstují už, skutečné a cenné mezi‐
lidské vztahy. Kontakty mezi lidmi navzájem jsou už jen krajně povrchní, laciné a všemožně
směrované už jen na profit jakéhokoliv druhu. Už neexistují pravdivé, vřelé vztahy; každý
myslí už jen na sebe a téměř každému je osud bližního zcela lhostejný. Sociální odpovědnost
se všeobecně zašlapává do země stejně jako sociální vztahy, které by mezi lidmi měly vlád‐
nout. Nikdo už tu není pro bližního a komunikace se vede pouze o zbytečných věcech, jakými
jsou zábava a radovánky, peníze, drogy, alkohol, zlá životní situace a mnohých dalších nega‐
tivních věcí. Může‐li nějaký člověk druhého jakkoliv podvést, obrat nebo okrást, pak to bez
rozpaků udělá – i když přitom třeba vstupuje do hry vražda či usmrcení. To vše ale podporuje
lidskou připravenost k násilí, přičemž pak obzvlášť připravenost k násilí u mladistvých zaují‐
má vysoce zhoubný význam. Že přitom jak mladiství, tak i dospělí nosí při sobě nedovoleně
nebezpečné zbraně všeho druhu a jsou také ochotni je použít k újmě, vraždě a zabití svých
spolubližních, tak to je jev, který přinese ještě velká utrpení. Celkově se také stále více vytrácí
sociální vzdělání, a proto mnoho lidí již neví, že pojem »sociální« v sobě nese význam – vést
řízený společný život, resp. soužití člověka v rodině, ve státě a v lidské společnosti. To je ně‐
co, co nemá se socializmem nic společného, tedy se stupněm vývoje, který dle Karla Marxe
předchází stupni vývoje komunismu, který směřuje k tomu, že vše má být zaměřeno na spo‐
lečenské a státní vlastnictví výrobních prostředků, jakož i na spravedlivé dělení všeho majet‐
ku na všechny členy společnosti. Přelidnění, i to musí být jasně řečeno, se rovná nepřiroze‐
nosti způsobené pozemšťanem, která nepřináší nic dobrého, ale jen škodlivého. K tomu patří
i nezaměstnanost, která zuří z nerozumnosti lidského přelidnění, protože kvůli němu existuje
příliš mnoho pracovních sil k vykonávání prací za účelem odměny. Všechno je tak technizo‐
vané, automatizované či jinak zjednodušené, že je potřebí stále méně lidských pracovních sil.
Např. práci vykonanou dříve 12 lidmi bez velkých technických vymožeností dnes udělá jeden
jediný člověk svými technickými možnostmi – pokud je tedy vůbec člověka ještě zapotřebí a
pokud už vše není řízeno automaticky. Jeden člověk samotný je pak schopen řídit a kontrolo‐
vat celý komplex přístrojů, aparatur a zařízení. V důsledku toho je zapotřebí stále méně a
méně lidí k práci a kontrolním úkolům atd., což se přirozeně obzvláštně zhoubně projevuje,
jelikož nezaměstnanost stále roste, a lidé už nedostávají mzdy a odměny a nemohou si tak už
vydělávat na živobytí. S tím se pojí ještě ten fakt, že dnešní firmy a koncerny jsou celkově
nastaveny tak nepřátelsky vůči lidem, vůči kterým tak i jednají, proto se nelze divit, že totiž
neberou v potaz starší lidi při jejich zaměstnávání a odstrkávají je, protože žádoucí je jen
mladá pracovní síla. Se starými lidmi se nakládá jako s vyvrženci, a sice nejenom ve světě
hospodářském, ale i v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských ústavech atd.,
které vyžadují od starých lidí horentní sumy a finančně je vykořisťují, jak je mi známo. Se
staršími a starými lidmi je nakládáno jako s odpadkem, jako s nepotřebnou a přebytečnou
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špínou, kterou je nutno zlikvidovat tak rychle, jak je to jen možné. To je, můj příteli, mé ža‐
lostné poznání. Sice by se k tomuto řečenému tématu mohlo mluvit ještě mnohem více,
avšak měli bychom zůstat jen u toho, co bylo nyní řečeno.
Billy Nemám k tomu, co bych dodal, neboť jsi přesně vystihl podstatu. To celé se žel nebu‐
de dát změnit, pokud se národy nevzpamatují, aby zakotvily regulaci porodnosti prostřednic‐
tvím cíleného a kontrolovaného zastavení porodnosti. To celé se žel také nezmění, jestliže
nebudou mít úřady a vlády konečně volnost jednat správně a uchopit a prosadit správné
soubory opatření. 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
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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372. kontakt, pátek, 14. ledna 2005, 00:55 hodin
Billy Dobře. – Při poslední návštěvě jsi během našeho soukromého rozhovoru zmínil, že
prezident USA George W. Bush má opět něco za lubem, a sice ohledně Persie, resp. Íránu.
Smíš o tom otevřeně říct více?
Ptaah Nejedná se o žádné tajemství: Tento muž Bush je velmi megalomanský a je pevně
přesvědčen o tom, že je prý na Zemi zástupce boha a musí svět osvobodit od všeho zlého. Že
je přitom ale on sám v současné době to nejděsivější zlo ve věci války a teroru, to naprosto
potlačuje ve svém sektářském bludu. V tomto bludu je natolik uchycen, že chce vyhladit i
všechny jinak věřící, kteří neodpovídají jeho vlastní sektářské víře, přičemž si vzal na mušku
obzvláště islám. V tomto smyslu hrají největší roli jeho bludné představy, že se musí chopit
dokonalé moci v islámské oblasti, aby vše dovedl pod americkou a křesťanskou nadvládu.
V této věci je pro něj nejbližší, že musí vytvořit jisté pouto americké nadvlády v oblasti od
Afghánistánu až po Irák. A mezi těmito dvěma státy je jen Írán, který má zájem vybudovat
nukleární zbrojní techniku. Právě to využívá Bush jako prolhanou záminku k tomu, aby nechal
vypracovat plány k útoku na Írán. Ve stejné podobě jednal už v případě Iráku, přičemž i po‐
dobně to bylo v případě Afghánistánu. Co z toho vyjde najevo, není žel s konečnou platností
ještě určeno, neboť zůstávají otevřené ještě nejrůznější faktory, které to celé nenechávají
rozpoznat v definitivně jasném světle. Je ale nepopiratelně jisté, že tajné komando USA už
operuje v Íránu a provádí tam špionáž, atd. (…)
Billy … ‐ Smím‐li se tě ale přesto teď zeptat na to, zda‐li můžeš učinit nějakou prognózu
(předvídání) ohledně plánů USA a Persie, resp. Íránu, co pak odpovíš?
Ptaah Jsi neúnavný. Krom toho si myslím, že to nepřinese žádné cenné plody a užitky, jestli‐
že tak učiním, neboť pozemšťané se, jak víš, nenechají poučit předpověďmi. Ohledně tohoto
jsme za cca 30 let nasbírali zkušenosti a zakusili, že varování jsou marná a vychází vniveč.
Billy Přesto – člověk nesmí nikdy jednoduše vzdávat naději. Pomyslím‐li na ty všechny udá‐
losti, které se odehrály v Afghánistánu a v Iráku za vlády sektářského a šíleného válečného
štváče George W. Bushe, prezidenta USA, pak mu lze připisovat, že dál povede své smrtící a
zničující dílo i v Íránu. To ale skutečně může, podle okolností, vést k třetímu světovému žáru,
který by přece mohl být v roce 2006, jak říkají stará proroctví. Doufejme však, že se mnohé
věci tohoto proroctví v lepší obrátí. Víš přeci, naděje … Přesto, co si myslíš, jaké jsou šance –
nejsou ty karty ještě rozdány?
Ptaah Ještě je vše otevřeno, avšak pozemšťané mají pod krvavou, sektářskou, válečnou a
zničující diktaturou prezidenta Bushe velmi špatné karty. Z naší strany máme jen velmi ne‐
jasné naděje, že se tento člověk ještě vzpamatuje a osvobodí se od svého bludu, že má prý
být zachráncem pozemského lidstva. Bush představuje se svou přímou a rovněž tak sektář‐
skou a megalomanskou poradkyní Condoleezzou Riceovou spřežení zla, které skutečně může
pozemské lidstvo panovačně a velikášsky a zcela nezodpovědně přivést do třetího světového
žáru. (…)
Billy Děkuji, to nám velmi pomůže, a proto budeme následovat tvé instrukce, které se
skrývají za touto touhou a přáním. Co mě ještě dále zajímá: Ukázalo se ještě něco nového v
počtu mrtvých kvůli podmořskému zemětřesení v Indonésii, Thajsku, Indii, Africe a na Srí
Lance? Sbírali jste od 31. prosince 2004 opět další data?
Ptaah Ukázalo, ano. Poslední práce na toto téma jsme provedli včera v 18:10 hod., přičemž
jsme o něco rozšířili celou oblast pro záznam dat, a sice o vodstvo a zemi. Tím jsme dostali
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doplňující data, která ukázala dalších 116 406 biogramů lidí, kteří přišli o život katastrofou ze
dne 26. prosince 2004. Kromě toho vyplynul ještě počet čítající 2312 lidí, kteří dodatečně od
31. prosince 2004 do včerejšího večera 18:10 hod. přišli o svůj život v důsledku nepřímých
následků katastrofy. K tomuto číslu patří jak ti, kteří zemřeli v důsledku nemocí souvisejících
s okolnostmi katastrofy, jakož i ti, kteří v důsledku své velmi prekérní situace nebo ze žalu
kvůli ztrátě svých blízkých spáchali sebevraždu. Ke včerejšímu večeru v čase 18:10 hod. vyšel
najevo celkový počet čítající 359 796 lidí, kteří přišli o život. To ale nemusí být definitivní po‐
čet, neboť v průběhu následující doby se k tomu může ještě nějaký počet přidat, vyžádají‐li si
nemoci a sebevraždy ještě další lidské životy. Pro dotyčné úřady všech postižených zemí bu‐
de ve své podstatě prakticky nemožné, aby vůbec zjistily přesný počet mrtvých.
Billy Vidím to také tak. Jak je to ale teď s tím předvídáním (prognózou)? Bylo by to možná
přece jenom užitečné.
Ptaah Jsi neúnavný, to jsem již řekl. Ale mělo by to být tak, jak si přeješ.

373. kontakt, pátek, 21. ledna 2005, 00:17 hod
Billy Teď něco jiného: Pořád existují lidé, kteří tvrdí, že přírodní katastrofy jako jsou ze‐
mětřesení, podmořská zemětřesení, záplavy, hurikány, tajfuny, tornáda, orkány, požáry, su‐
cha a výkyvy počasí všeho druhu, jakož i ničení přírodního prostředí a znečištění vzduchu atd.
se děly vždy, a že vše, co se v této věci odehrává v novější době, není nic horšího než kdy
předtím. Také se říká, že to vše vypadá hůř než v dřívějších dobách jen proto, že televize,
noviny a časopisy vše okázale rozšiřují se vší senzací. Co tomu říkáš? A co říkáš tomu, že se z
katastrofy v Indonésii už zase pokouší vytřískat kapitál sektářští proroci a věštkyně hlásající
konec světa a tlučou do hlavy svých stoupencům strach a hrůzu?
Ptaah Takové řeči ve věci stálosti existence přírodních katastrof a jejich působení, atd., jsou
nesmyslné, neboť neodpovídají pravdě. Samozřejmě je to tak, že díky dnešním možnostem
jsou široce otevřeny dveře v šíření katastrofických zpráv atd., prostřednictvím různých médií,
přičemž vše se podává, vyhrocuje i prodává jako senzace. To nemá ale nic dočinění s tím, že
by přírodní katastrofy zůstávaly stejné jako od nepaměti. Fakt je totiž ten, že celkový rozměr
všech přírodních katastrof nabral na své síle právě tak, jako na svém počtu. Už jen síla tajfu‐
nů, tornád, orkánů a hurikánů, dešťů, sněžení a krupobití vzrostla od roku 1914 o 38%. Zvýšil
se od tehdy do dnešního dne i počet normálních i podmořských zemětřesení o 27%. Také
vulkanická aktivita se zvýšila celosvětově o 6%. Všechny přírodní katastrofy se už dostaly
zcela mimo normální přirozenou míru, a skutečně je Země ve vývojovém stádiu, které nemá
mít takovéto přírodní katastrofy. Celkově to dokazují naše zkoumání, analýzy a záznamy. Je
tedy zcela chybné se domnívat a nesmyslné tvrdit, že vše vyplývá v této věci z dřívějších, sta‐
rodávných rámců, neboť pravda udává jiná fakta. A co ještě dále přinese budoucnost ohled‐
ně přírodních katastrof, tak to lze skutečně označit jako apokalyptické. A k tomu přispěl sa‐
motný pozemšťan velmi mnoho, neboť neuvěřitelných 67 % těchto událostí mají původ u
něho – a pokud se co nejrychleji nevzpamatuje, může toto procento ještě vystoupat. Že se
ale opět sektářské elementy daly do díla a v důsledku katastrofy podmořského zemětřesení
v Indonésii atd. prorokují o hrozícím konci světa a tvrdí, a že se jedná o trest boha, to je sa‐
mozřejmě naprostý nesmysl a ryze sektářská bludná představa. Svět nezanikne a ani neexis‐
tuje žádný bůh, který by nechal postihnut Zemi nějakým trestem. Každé náboženské božstvo
není nic více a nic méně než jen imaginární fantazijní figura, jako i její údajné tresty. Takovéto
myšlení a souběžná náboženská či sektářská víra se zakládá v každém případě jen na lidských
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produktech fantazie nejrůznějších elementů, které se chtějí vidět jako »zvěstovatelé boha«
nebo se zcela vědomě podvodně snaží své bližní s celým tím nesmyslem dostat pod svůj vliv.
Přírodní události jakéhokoliv typu tak nikdy nejsou trestná jednání nějakého božství. Právě
tak víra na nějaký bohem podmíněný zánik světa není nic jiného než naprostý nesmysl. Po‐
kud vezme svět za své, pak je to jen a výhradně vina člověka, který vinou svého přelidnění
přivedl všechny přírodní živly do extrému, protože člověk kvůli svým machinacím natolik na‐
rušil přirozený běh živlů, že z toho nevyhnutelně musí vyvstat zvrhlosti v přírodě a na plane‐
tě. Zánik světa tedy lze vidět pouze symbolicky, neboť zánik by spočíval v kompletním zničení
celého ekosystému, a tím veškerých možností člověka na život, stejně jako fauny a flóry –
nikoliv však v tom smyslu, že by Země byla zničena a vyhlazena ve své podstatě. Takto je to
myšleno u nás, hovoříme‐li o zániku, a to nemá žádnou souvislost s nějakou vírou sektářské
nebo náboženské podoby, a ani to nemá žádnou souvislost s trestem nějakého boha.
Billy

A co myslíš ty, co znamená pro svět opětovná přísaha válečného štváče Bushe z USA?

Ptaah Ještě nikdy nebyl v pozemských dějinách lidstva mocnář, který představoval tak velké
nebezpečí pro celé pozemské lidstvo a pro světový mír. Otázka je, jak hloupí musí být všichni
ti, kteří tohoto muže volí a ještě dnes ho také s jásotem vítají.
Billy Pozemšťan se však stěží nechá poučit, neboť myslí ve zcela falešných kolejích. To se
ukazuje nejenom v tomto, ale i jinak, např. teď chce švýcarská vláda zavést pro auta atd. daň
z CO2, protože vládnoucí jsou chybného názoru, že by tím mohli zastavit vypouštění CO2 a
tím skleníkový efekt. Tito ubozí pomatenci nedokážou domyslet, že to jen prospěje starému
problému, protože totiž s přírůstkem přelidnění totiž stoupá stejnou měrou i produkce CO2.
Podle mého názoru může být náprava zjednána pouze tím, pokud bude přelidnění tvrdě re‐
dukováno vhodnými časovými cykly pomocí rigorózního a celosvětového zastavení porod‐
nosti. I všechny ostatní problémy, které na Zemi existují, a kterým lidstvo čelí, narůstají neu‐
stále více s dalším přírůstkem přelidnění. Je‐li totiž nějaký problém zvládnut v určitém čase,
pak se v období tohoto zvládnutí stal problém již o mnoho horší, protože přelidnění v
tom mezidobí opět razantně narostlo. Problém tak prakticky nemůže být nikdy vyřešen, ne‐
boť každý pokus o vyřešení problému je jako kapka na rozžhaveném kameni, pod kterým se
roznítí enormní žár.
Ptaah Ty jsi ten problém rozpoznal již v padesátých letech 20. století přesně tam, kde je.

374. kontakt, úterý, 25. ledna 2005, 00.17 hod
Billy OK, pak chci znát tvůj názor ohledně poradkyně amerického prezidenta Condoleezze
Riceové. Jak hodnotíš tuto ženu?
Quetzal Ona je ten nejnebezpečnější element po boku prezidenta USA, neboť v záležitostech
moci a užití násilí je zaměřená stejně jako George Walker Bush. Oba jsou propadlí velikášství
a mají za to, že jednají v přímém příkazu boha a že musí osvobodit svět od terorizmu. Že oba
v tomto bludu přináší světu to největší zlo a celosvětově konají ten největší teror, to už
nejsou schopni ve své paranoie rozpoznat. Kromě této paranoii se u obou vyskytují ještě těž‐
ké psychopatické újmy, které se projevují abnormálním pocitovým a psychickým životem s
těžkými poruchami chování. Oba si nejsou vůbec vědomí ohromného významu světa svých
myšlenek, citů a jednání, neboť žijí v této věci v pomateném, nelogickém světě mimo realitu.
Tento stav je živen jak ze sektářského zmatení, tak i vinou tužeb vykonávání moci a z důvodu
arogance a v neposlední řadě z neukojitelné megalomanie.
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Billy To jsou jasná slova. Jak se ale situace má s útokem na Írán? Učinili jste tam již bližší
objasnění? Ptaah mi říkal, že na mé přání provede pohled do budoucnosti. (…)
Billy Pak bych se tě chtěl zeptat ohledně tvého názoru na toto: V následujících dnech bu‐
dou opět konány vzpomínkové slavnosti vztahující se na nacistický koncentrační tábor Osvě‐
tim‐Birkenau v Polsku. 27. ledna 1945 osvobodila sovětská vojska koncentrační tábor, ve
kterém nacisté provozovali jako na běžícím pásu plynové komory za účelem zplynování židů,
ve vědomí postižených (v češtině chybně nazýváni »duševně« postižených – pozn. překl.),
zločinců, Sintiů a Romů atd. Podle mého názoru, a to jsem již dříve říkal, shledávám takovéto
vzpomínkové slavnosti nejenom nedůstojné člověka, ale také idiotské, protože tím dostávají
znovu a znovu nový podnět nacistická sdružení, pravicový extremizmus a vzniká tím nový
teror. Ohledně Osvětimi‐Birkenau byl roku 1996 zaveden oficiální vzpomínkový den 27. le‐
den coby den osvobození. Co si myslíš o mém názoru, že je to úplná slabomyslnost, načež se
tím pořád a stále znovu rozdrásávají staré rány, hrůzy zůstávají nezapomenuty a vyvstávají z
toho nové teroristické činy a nacistické machinace? Dnes je to přece opět už tak daleko, že
v Německu dokázala NPD zakotvit ve vládě, přičemž se u této organizace jedná o »Národně
demokratickou strana Německa« (Nationale Partei Deutschlands = NPD) a pod slovem »ná‐
rodní« musí být rozuměno »nazi« a »nacionální socializmus«. Je mně nepochopitelné, že
Německo opět připustí nacistickou stranu, ačkoliv je dobře známo od dob starého nacistic‐
kého režimu, co z toho vzniklo a následně co z toho opět vzniknout může. Německu skutečně
nelze rozumět, neboť vše přece musí opět vést do bídy a nouze, pokud se nepůjde proti exis‐
tenci neonacizmu a pokud nebude vykázán z vlády. Zřejmě jsou už v Německu zapomenuta
slova Němců, kteří po válce křičeli a psali: »Nikdy více válku«. Že se tato slova již ocitla
v zapomnění, to dokazuje i nasazení německé spolkové armády v zahraničí, jako např.
v Afghánistánu, kde němečtí vojáci spolupracují s Američany a tamější zemi drží obsazenou –
i když to je pouze neoficiální.
Quetzal
Žel tvá slova odpovídají tomu, co se reálně děje. Kvůli NPD opět v Německu
dokázala nacistická existence otevřeně zakotvit, přičemž na tom nese mnoho viny sama ně‐
mecká vláda, protože je neschopna vládnout zemi. Přitom hraje také směrodatnou úlohu
nezaměstnanost a ohromné dluhy ve výši přibližně 1,5 bilionů eur, stejně jako příslušnost
k Evropské unii, přátelství s USA a německé přisluhovačské služby pro válečného barona Ge‐
orge W. Bushe. Tyto faktory vedou k tomu, že v Německu je vše stále horší namísto lepší. A
co jsi uvedl ohledně nadcházejících vzpomínkových slavností v Osvětimi‐Birkenau, zde se má
věc obzvláště špatně, neboť tím, že tyto staré, hrůzné události druhé světové války opět
vstoupí do vzpomínek, se bude opět utvářet nový a nový podnět pro pravicový extremismus
a speciálně pro neonacismus. Lidé odpovědní za takovýto typ vzpomínkových slavností –
jakož i ohledně protiválečných filmů, vzpomínkových filmů a knih, atd., které v pravdě osla‐
vují válku, zabíjení lidí a ničení lidských vymožeností – jsou tak hloupí a psychologicky ne‐
vzdělaní, že je to do nebe volající, jak jsi zvyklý říkat. Všichni v této věci odpovědní lidé jsou
vlastní původci nových hrůzných činů, které vyjdou najevo neonacistickou existencí a pravi‐
covým extremismem. Jsou ale odpovědní i za to, že z toho vznikne levicově orientovaný ex‐
tremizmus, který může být a může se stát právě tak špatný jako ten pravicový. Musí být ha‐
nebně řečeno ještě to, že ti odpovědní a spolupůsobící lidé na takovýchto vzpomínkových
machinacích všeho druhu budou navíc ještě chváleni a ctěni, což se týká i spolupůsobících,
kteří sami byli kdysi truchlící lidé nesoucí následky. Všichni tito lidé se vychvalováním a po‐
ctami cítí být velcí, silní a věří, že jsou něco zvláštního a dále věří, že mají prý právo prostřed‐
nictvím svých vysvětlení a uvolněním svých vzpomínek pro potomky někdejších strůjců děsi‐
vých událostí stále znovu vmetat do očí staré hrůzy, aby v nich vyvolávali pocit viny a vyža‐
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dovali finanční odškodnění – za věci a skutky, které nejdou na jejich účet, nýbrž jdou na účet
jejich předků. Holocaust druhé světové války je pryč a musí zůstat v minulosti. Pokud se tak
nestane a budou‐li k tomu konány vzpomínkové dny a vzpomínkové slavnosti, povedou se
nafoukané projevy, budou se točit filmy a psát knihy, pak se tím vytvoří velebení a oslava,
což musí být už ve své podstatě odsouzeno a patří to do nezměnitelné minulosti. Hloupé,
nelogické a paranoidní řeči, že události z minulosti se nesmí zapomenout, a proto má být
lidem neustále vyvoláváno do vzpomínek, jsou tak nesmyslné, že odpovědní a spolupůsobící
na takovémto konání musí být vyřazeni ze společnosti a internováni do nějakého ústavu pro
pomatené – jak je to na Zemi ještě obvyklé, když jsou hanebně zavíráni lidé nemocní ve vě‐
domí (česky chybně nazýváni »duševně« nemocní – pozn. překl.). Lidé nemocní ve vědomí
nemají být internováni v těchto blázincích a jim podobných domech, nýbrž to mají být ti od‐
povědní a spolupůsobící na takovýchto vzpomínkových slavnostech – a k tomu přirozeně
patří i všichni vládnoucí, kteří se na těchto nesmyslnostech podílí a svými neuctivými a sliz‐
kými slovy zpropadené vznešenosti a uvalováním viny na nevinné potomky tak připravují
cestu až daleko do budoucnosti. Podle mého zjištění, mnoho pravicových extrémistů a neo‐
nacistů se oddává pravicovému extremizmu a nacizmu pouze proto, že se cítí vinni kvůli pa‐
tologicky hloupým intrikám těch odpovědných, kteří svou slabomyslností ve věci vzpomínko‐
vých slavností rozdmýchávají pocity viny v potomcích někdejších zločinců za již dávno minulé
nelidskosti, anebo je rozdmýchávají v lidech zcela nezatížených touto věcí. To vede zákonitě
k nenávisti, ze kterých vznikají teroristické činy, protože ti do viny natlačení – rovněž
v úplném nerozumu – nevědí, jak jinak se mají bránit, zatímco jiné elementy jsou takovýmito
vzpomínkovými akcemi uváděny v blud a upadají do bažiny nenávisti a zaslepení, zatímco
jiné elementy jsou pak ve svém zmatení podněcovány ke stejným činům. To, co však všichni
zodpovědnými musí pranýřovat, to pranýřováno není. Totiž kriminální a zločinecké události
současnosti a budoucnosti, jakými jsou zločiny USA, jež válečnicky vpadly do Afghánistánu a
do Iráku, v důsledku čehož bylo zavražděno mnoho tisíc lidí válčením a týráním. Nic se nedě‐
lá ani za účelem zastavení touhy USA po světovládě, a nic nebylo rovněž učiněno ani
k odstranění zodpovědných, po moci bažících, elementů jednou pro vždy z jejich vysokých
úřadů. Právě naopak, jednání zodpovědných se budou ještě vychvalovat, přičemž samotní
váleční štváči – jako v USA právě prezident George W. Bush a jeho přímá poradkyně Condo‐
leezza Riceová – byli hloupou částí lidu vysoce opěvováni a takzvaně povzneseni do stavu
svátosti. Na druhou stranu se však nic neudělalo ani proto, aby se vytvořil mezi všemi národy
na Zemi skutečný mír, neboť paranoidní a psychopatičtí vládnoucí, včetně té části hloupého
lidu, která pro tuto vládu fanaticky jásá, jsou do té míry tupí a hloupí, že věří, že válkou, tero‐
rem tajných služeb a válečným terorem se prý vytvoří mír. Nebyl tedy vytvořen skutečně
cenný pokrok lidstva, nýbrž se jen a pouze udržela moc těch zločineckých vládnoucích, kte‐
rými bude veden svět a lidstvo do bídy a nouze. A dělá se to pouze z toho důvodu, aby se
vyráběly nové a stále smrtelnější zbraně, aby národy mezi sebou navzájem válčily a podmani‐
ly si lidstvo – obzvláště pod praporem USA. Avšak do té doby, dokud pozemské lidstvo ko‐
nečně neprocitne a každý národ neodstraní z vlád všechny ty zločinecké elementy vytvářející
teror a útisk, do té doby se nic nezmění. Je zahanbující říci, že vždy existuje jen několik málo
jednotlivých zločinců v chybujících vládách, kteří jsou do takové míry bezohlední a sobečtí,
zcela nezodpovědní a posedlí mocí, aby svou moc a útisk vykonávali na národu, proti čemuž
ale velké masy obyvatel nic nepodnikají, a proto také nezmění nic k lepšímu. Dokud se lid‐
stvo jednotě nepozvedne proti zločineckým mocnářům, kteří šíří válku, teror, ničení, bídu,
nouzi a zkázu ve vlastním národě nebo to vše vynáší do světa, do té doby ke změně k lepšímu
nedojde.
Billy
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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.:
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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