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*** 
Lidská populace roste ohromným tempem! 

Přesné počty obyvatel dodané od JHWH Ptaah z planety Erra, systém Plejaren: 

9 060 794 141  31. 12. 2019 (půlnoc) 

Co vám škola zamlčuje – lekce 2 – ŘEŠENÍ KLIMATICKÉ KRIZE 
(české titulky) 

 

*** 

Mimořádné vydání FIGU Zeitzeichen č. 2  
http://cz.figu.org/files/downloads/FIGU%20Sonder%20Zeitzeichen%202.pdf 

Témata: čtenářská reakce na FIGU Zeitzeichen, výňatek z kontaktu č. 720 ze dne 11. 5. 2019: 
chování a jednání prezidenta USA Donalda Trumpa, celosvětová situace. Výňatek z kontaktu č. 
721 ze dne 14. června 2019: historické souvislosti, prorokové Jmmanuel a Mohamed – »Učení 
proroků«, resp. »Učení pravdy, učení ducha, učení života«, historie Plejaren z dob před 52 000 
lety, co si Ptaah myslí o pozemské politice, neschopnosti vládnoucích, ničení a likvidace klima‐
tu plynoucí z bezbřehého přelidňování planety, ničení přírodní biodiverzity, o nevědoucím dí‐
těti Grétě Thunbergové, resp. hnutí »Fridays for future« a naivních demonstrantech. Dále po‐
zemské lidstvo rozděleno do šesti kategorií, historické souvislosti předků Plejaren, resp. JHWH 
Ptaah. Objasnění nařčení ohledně manželek Mohameda, písmoznalci kolem proroků Jmmanu‐
ela a Mohameda a mnohé další. 
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92.Das  allmächtige  Schicksal  geht  nicht  an  sich  selbst 
vorbei, so das Schicksal niemals ausbleibt; auch geht es, 
indem es seinem ursprünglichen Wesen treu bleibt, an 
keinem Ding vorbei, das der Mensch bestimmt hat. 
Erklärung: 
Das Schicksal  ist nicht zu vermeiden,  folglich es  immer 
in  Erscheinung  tritt,  und  zwar  stets  gemäss  dem, was 
der Mensch  tut  und  getan  hat,  denn  er  selbst  ist  des 
Schicksals Schmied. 
 
93. Der Mensch hört nicht eher auf die Worte und den 
Rat der besten Freunde und Weisen, trotz deren gros‐
sen Erfahrungen, bis er  in Not und Unglück und Kum‐
mer verfallen ist. 
 
94.  Durch  den  Genuss  von  Dingen,  nach  denen man 
verlangt, wird das Verlangen nicht gestillt, denn durch 
den  Genuss  wächst  es  nur  noch  stärker  an,  wie  das 
Feuer, in das Oel gegossen wird. 
Erklärung: 
Wenn  der Mensch  irgendwelche Dinge  geniesst,  dann 
wächst mit  dem Geniessen  das Verlangen  nach mehr, 
wobei  sich  das  Verlangen  stetig  steigert  und  grösser 
wird,  je mehr  genossen  wird  (Öl  ins  Feuer  giessen  = 
Alkohol, Drogen, Medikamente, Laster, Süchte usw.). 
 
95. Der Mensch wird nicht dadurch alt, dass  sich  sein 
Haupt weiss färbt, denn auch ein junger Mensch ist ein 
guter Ratgeber, wenn er wissend und klug ist. 
 
96. Die Menschen  freuen  sich  über  den Aufgang  und 
auch  über den Untergang der  Sonne, doch bemerken 
sie nicht, dass auch ihr Leben dahinschwindet. 
97. Auf die Aussage eines andern hin  soll keine Mass‐
nahme  über  andere  verhängt werden,  denn  ehe man 
ehrt oder züchtigt, soll man sich von der Wahrheit erst 
selbst überzeugt haben. 
 
98. Ungefragt sage man niemandem etwas, auch klage 
man  nicht  beim  Nächsten,  auch  antworte man  nicht 
dem, der in ungehöriger Weise fragt; und der Vernünf‐
tige  und  Verständige  schweigt  und  benimmt  sich,  als 

92. Všemocný osud sám o sobě nikdy nemine cíl, takže 
nikdy nenastane, že osud nepřijde; a osud  tím, že zů‐
stane věrný své původní podstatě, nemine žádnou věc, 
kterou (si) člověk určil. 
Vysvětlení:  
Osudu se nelze vyhnout, takže se vždycky uskuteční, a 
sice pořád podle  toho, co  člověk  činí a  činil, neboť on 
sám je strůjcem svého osudu. 
 
 
93.  Člověk  nenaslouchá  slovům  a  radám  nejlepších 
přátel a moudrých – navzdory  jejich velkým zkušenos‐
tem – do té doby, než padne do nouze, neštěstí a trá‐
pení. 
 
94.  Požitkem  věcí,  po  kterých  člověk  touží,  se  touha 
neukojí, neboť požitkem  narůstá  touha  ještě  silněji  – 
jako oheň, když se do něj přilévá olej. 
 
Vysvětlení:  
Když si člověk užívá všelijaké věci, pak s užíváním roste 
větší  touha, načež se  touha pořád stupňuje a zvětšuje 
s množstvím užívaného (přilévání oleje do ohně = alko‐
hol, drogy, léky, chtíč, závislosti atd.). 
 
 
95. Člověk nezestárne tím, že se  jeho hlava zbarví do‐
běla, neboť také mladý člověk  je dobrý rádce,  je‐li vě‐
doucí a chytrý. 
 
96. Lidé se těší nad východem a západem slunce, avšak 
nevšimnou si, že jim utíká také jejich život. 
 
97.  Na  základě  výroku  někoho  jiného  by  se  nemělo 
vydávat žádné opatření vůči  jiným  lidem, neboť dříve, 
než člověk ctí nebo trestá, by se měl nejprve sám pře‐
svědčit o pravdě. 
 
98. Bez dotazu  se nikomu nic neříká a nestěžuje  se u 
bližního, a ani se neodpovídá  tomu, kdo se ptá nepří‐
stojným  způsobem;  a  rozumný  a  srozuměný  mlčí  a 
chová se jako by byl němý, když má znalost věcí, které 

KÁNON 32 

Výňatek z OM
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wäre er stumm, wenn er Kenntnis von Dingen hat, die 
er heimlich gesehen oder von anderen erfahren hat. 
 
99. Weise sind klug und haben Verstand, so verlangen 
sie niemals nach Unerreichbarem, betrauern nicht Ver‐
lorenes und behalten im Unglück ihre Besonnenheit. 
 
100.  Träge  gelangen  niemals  zu  ehrlichem  Reichtum 
und  zu  Erfolg,  auch  nicht  Eunuchen, Hochmütige  und 
solche, die  sich vor dem Gerede der Menschen  fürch‐
ten, gleich denen, die ewig warten und nie den Anfang 
wagen. 
Erklärung: 
Menschen,  die  den Müssiggang  und  die  Faulheit  pfle‐
gen,  können niemals  ehrlichen Erfolg haben und nicht 
ehrlich Reichtum erarbeiten,  sondern  sie gelangen nur 
durch  Unehrlichkeit  dazu.  Das  gilt  auch  für  Eunuchen 
und Hochmütige, die nur durch Unehrlichkeit nicht be‐
sitzlos  bleiben.  Gleichermassen  trifft  das  auch  zu  auf 
Menschen,  die  sich  vor  dem  Gerede  anderer  fürchten 
und  daher  nicht wagen,  ehrlich  etwas  zu  tun,  um  zu 
Erfolg  und Wohlstand  zu  gelangen.  Und  letztlich  sind 
jene, welche ewig warten und nie einen Anfang wagen, 
um  sich  Erfolg  zu  verschaffen  und Wohlstand  (Reich‐
tum)  zu gewinnen, denn wer  initiativelos bleibt,  findet 
nie einen Anfang, um etwas zu erreichen. 

skrytě viděl nebo se dozvěděl od jiných. 
 
 
99. Moudří  jsou  chytří  a mají  rozum,  takže nikdy ne‐
touží  po  nedosažitelném,  netruchlí  nad  ztraceným 
a v neštěstí si uchovají svou rozvážnost. 
 
100.  Leniví  nikdy  nedosáhnou  poctivého  bohatství 
a úspěchu, a  také ho nedosáhnou eunuchové, namyš‐
lení  a takoví,  kteří  se  bojí  povídaček  lidí  –  rovnají  se 
těm, kteří věčně čekají a nikdy se neodváží začít.  
 
Vysvětlení:  
Lidé, kteří se oddávají zahálčivosti a  lenosti, nemohou 
mít  nikdy  upřímný  úspěch  a  nemohou  si  vypracovat 
upřímné bohatství, nýbrž ho dosáhnou pouze neupřím‐
ností.  To  platí  i  pro  eunuchy  a  namyšlené  lidi,  kteří 
nezůstanou nemajetnými jen díky neupřímnosti. Stejně 
se to týká  i  lidí, kteří se bojí pomluv  jiných, a proto se 
neodvažují  něco  upřímně  dělat,  aby  dosáhli  úspěchu 
a blahobytu.  A  nakonec  jsou  ti,  kteří  věčně  čekají 
a nikdy se neodváží začít, aby si zjednali úspěch a získa‐
li blahobyt  (bohatství), neboť kdo zůstane bez  iniciati‐
vy, nikdy nezačne, aby něčeho dosáhl. 
 

 

 

Ein Auszug aus Billys Buch 
Meditation aus klarer Sicht 

OM‐Meditation = Wortmeditation 
– Pentrameditation –  

Versmeditation – Satzmeditation 

Výňatek z knihy Billyho 
»Meditace z jasného pohledu« 

OM meditace = slovní meditace 
– Pentra meditace –  

veršová a větná meditace 
Für die Wortmeditation  ist  es  von Vorteil,  sie  in  sit‐
zender, bequemer, aufrechter Haltung an einem ruhi‐
gen Ort zu üben. Dazu  ist es ratsam, eine bestimmte 
Fingerhaltung  einzunehmen,  und  zwar  indem  Dau‐
men und Mittelfinger  sich  an den  Spitzen berühren, 
während  die  Hände  auf  den  Oberschenkeln  liegen. 
Die  bequeme  Sitzstellung  kann  sowohl  ein  Lotussitz 
oder ein  Schneidersitz oder  ähnliches  sein, doch  ge‐
nügt es auch vollumfänglich, auf einem kleinen Sche‐
mel  zu  sitzen  und  die  Beine  angewinkelt  an  diesem 
nach hinten zu strecken. Auch eine Knie‐Hockstellung 
kann  je  nach  Bedürfnis  oder Vermögen  patent  sein, 
wobei  die  Beine  angewinkelt  werden  und  auf  den 
Fersen gesessen wird. Auch bequem auf einem Stuhl, 
in  einem  Sessel  oder  auf  einem Diwan  usw.  sitzend 
kann  gewählt  werden,  denn  tatsächlich  sind  den 
Sitzmöglichkeiten  keine  Grenzen  gesetzt,  wenn  die 

Provádí‐li  člověk  slovní  meditaci,  pak  je  výhoda, 
činí‐li tak vsedě, v pohodlném a vzpřímeném drže‐
ní těla na nějakém klidném místě. Je přitom vhod‐
né,  když  se  palce  dotýkají  prostředníčků  na  jeho 
špičkách, zatímco ruce  leží na stehnech. Pohodlný 
sed může být  jak v  lotosovém květu, tak  i v turec‐
kém  sedu,  či  v jiné  podobě,  ale  plně  postačuje 
i sezení na malé stoličce, přičemž nohy jsou kolem 
ní skrčené dozadu. Možné i praktické je dřepění na 
kolenech dle situace či potřeby, přičemž nohy jsou 
skrčené a  sedí  se na patách. Lze zvolit  i pohodlný 
sed  na  židli,  v  křesle  či  na  pohovce  atd.,  neboť 
možnostem,  jak se posadit, nejsou  fakticky stano‐
veny žádné hranice, za předpokladu, že sed  je po‐
hodlný, vzpřímený a na nějakém klidném místě. 
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Sitzstellung nur bequem, aufrecht und an einem ruhi‐
gen Ort eingenommen werden kann. 
Der  Meditationsvorgang  erfolgt  dadurch,  dass  die 
meditative  Aufmerksamkeit  auf  ein  angenehm  klin‐
gendes Wort gelenkt wird, das bevorzugterweise aus 
einer oder  aus  zwei  Silben besteht, wie  z.B. das be‐
kannteste Meditationswort  OM.  Das Wort  kann  je‐
doch nach Belieben gewählt werden und die Medita‐
tion auch andere und mehrsilbige Formen haben, wie 
z.B.  die  Pentrameditation,  bei  der  die  meditative 
Aufmerksamkeit auf den Begriff ‹Pentra› konzentriert 
wird. Zu Beginn der Meditation  ist es wertvoll, nach 
der Einnahme der Sitzstellung das gewählte Meditati‐
onswort – am geeignetsten ist ein OM (was damit der 
OM‐Meditation entspricht) – einige Male langsam vor 
sich hin zu flüstern und sich darauf zu konzentrieren. 
Danach  wird  entweder  das  OM  nur  noch  gedacht, 
oder  –  je  nach Meditationsform  –  halblaut  gemur‐
melt,  was  besonders  dann  von  Vorteil  ist,  wenn  in 
einer Gruppe meditiert wird, bei der das OM als Me‐
ditationsobjekt gemeinsam Verwendung  findet. Wird 
die Wort‐  resp. OM‐Meditation alleine durchgeführt, 
dann besteht natürlich auch hier die Möglichkeit des 
halblauten Murmelns, wie aber auch die Möglichkeit 
des reinen Denkens des Meditationswortes. Also kann 
das  Ganze  rein  individuell  durchgeführt  werden.  Es 
besteht auch die Möglichkeit, dass das Wort oder die 
Silbe nicht gedacht oder gemurmelt, sondern einfach 
bildlich  vorgestellt  wird,  was  zum  selben  Meditati‐
onseffekt  führt.  Eine weitere Möglichkeit  besteht  in 
der  Vorstellung,  das Meditationswort  akustisch  von 
irgendwoher  wahrzunehmen  resp.  zu  hören,  was 
jedoch einer grösseren Fertigkeit der Meditation ent‐
spricht. Also  ist es grundlegend nicht von Bedeutung, 
worauf  die  meditative  Aufmerksamkeit  des  ‹OM› 
gerichtet wird, denn die Wichtigkeit  liegt  einzig und 
allein darin, dass die Meditation konzentriert auf das 
‹OM› erfolgt. 
Wie bei  jeder Meditation – ehe diese  in  vollendeter 
Weise beherrscht wird – schweifen natürlich auch bei 
der Wortmeditation oder OM‐Meditation erstlich die 
Gedanken  und  Gefühle  ab,  folglich  also  ungewollt 
Fremdgedanken und Fremdgefühle  in die meditative 
Übung Einlass  finden. Das  jedoch vermindert sich  im 
Laufe der Zeit,  folglich diese Störenfriede  immer sel‐
tener werden. Das geschieht  jedoch nicht von heute 
auf morgen, denn wahrheitlich nimmt das sehr  lange 
Zeit in Anspruch; nämlich Monate und unter Umstän‐
den  Jahre  –  oder  gar  Jahrzehnte, und  zwar  je nach‐
dem, wie intensiv und ausgeprägt die meditative Kon‐
zentration aufgebaut wird, folglich es also auch mög‐
lich ist, in wenigen Tagen oder wenigen Wochen eine 

 
Meditace probíhá tím, že se meditativní pozornost 
směruje  na  příjemně  znějící  slovo,  skládající  se 
optimálně z jedné či ze dvou slabik, jako např. nej‐
známější meditační  slovo OM.  Slovo  si  lze  ovšem 
vybrat  dle  libosti  a  meditace  může  mít  i  jinou 
a víceslabičnou podobu,  jako např. při Pentra me‐
ditaci, kdy se meditativní pozornost koncentruje na 
slovo  »Pentra«.  Na  začátku meditace,  jakmile  se 
člověk  usadí,  je  vhodné  vybrané meditační  slovo 
pronést několikrát pomalu šeptem a zkoncentrovat 
se na něj – nejvhodnější  je OM (což pak odpovídá 
i OM meditaci).  Pak  se  na OM  buď  už  jen myslí, 
anebo se – dle typu meditace – polohlasitě mumlá, 
což je obzvláště výhoda při skupinové meditaci, ve 
které se OM využívá coby společný meditační ob‐
jekt. Medituje‐li někdo sám za pomocí slovní, resp. 
OM  meditace,  pak  i  zde  existuje  možnost  polo‐
hlasného mumlání, jakož i ryzího myšlení na medi‐
tační slovo. K tomu celému lze tedy přistoupit ryze 
individuálně.  Je  tu  také možnost,  že  si meditující 
směrodatné slovo  či slabiku nemumlá  či na něj/ni 
nemyslí,  ale  prostě  si  ho/ji  obrazně  představuje, 
což  vede  ke  stejnému meditačnímu  efektu.  Další 
možnost spočívá v představě, že meditační slovo je 
odněkud akusticky vnímáno, resp. slyšeno, což ale 
odpovídá  větší  dovednosti  ve  věci  meditace. 
V podstatě  tedy  není  důležité,  jak  je meditativní 
pozornost  na  OM  směrována,  důležité  je  jen 
a pouze to, že meditace probíhá koncentrovaně na 
OM. 
 
 
 
 
 
 
Tak, jako je tomu při každé meditaci – dříve než se 
meditace v dokonalé míře zvládne – dochází přiro‐
zeně  i  k odklonu myšlenek  a  pocitů  od  slovní‐  či 
OM‐meditace,  takže  vstupují  do  meditativního 
cvičení  nechtěně  vlastní myšlenky  a  pocity,  které 
jsou  vůči  meditaci  cizí.  Tento  výskyt  se  ovšem 
v průběhu  času  snižuje,  takže  se  tito  narušitelé 
klidu stávají vzácnější. To se ovšem nestane ze dne 
na den, neboť to vpravdě zabere velmi dlouhý čas; 
totiž měsíce  a  podle  okolností  roky  –  či  dokonce 
desetiletí,  a  sice  podle  toho,  jak  výrazně  a  inten‐
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Vollkonzentration  in bezug auf die Meditation  zu er‐
reichen, wodurch Fremdgedanken und Fremdgefühle 
weitgehend  ausgeschlossen  werden  können.  Also 
wird beim Meditieren zwangsläufig plötzlich bemerkt 
– zumindest in der Erstzeit der Meditationsübungen –
,  dass  bei  den  Übungen  über  irgendwelche  Dinge 
nachgedacht  und  nachgefühlt wird  –  oder wie  aus‐
nehmend gut die Konzentration auf das OM oder das 
sonstige  Meditationswort  funktioniert.  Es  mögen 
sowohl Gedanken  und Gefühle  der  Zweifel  als  auch 
Ängste  und  Sorgen  in  Erscheinung  treten, wie  aber 
auch  Tagträumereien,  Erinnerungen,  Wünsche  und 
Hoffnungen usw. Doch wird plötzlich bewusst festge‐
stellt, dass die Aufmerksamkeit vom  ‹OM› oder vom 
sonstigen  Meditationswort  abschweift,  dann  wird 
diese  einfach  sanft  aber  bestimmt  wieder  auf  das 
Meditationsobjekt  OM  oder  das  Meditationswort 
zurückgebracht.  All  die  Tagträumereien,  die  Zweifel, 
Sorgen,  Hoffnungen  und  Wunschgedanken  werden 
ausser acht gelassen und weitest  in den Hintergrund 
jeder Wahrnehmung geschickt, denn über diese nach‐
zudenken  ist  später  noch  genügend  Zeit,  wenn  die 
Meditation  beendet  und  das  Nachdenken  darüber 
noch  nötig  ist.  Vom meditierenden Menschen  wird 
alles ausgesondert, was nicht zur Meditation, sondern 
zu  den  Fremdgedanken  und  Fremdgefühlen  gehört. 
Wichtig ist während der Meditation nur die Aufmerk‐
samkeit, die meditativ konzentriert auf das Meditati‐
onswort oder auf das OM gerichtet sein muss. Das ist 
alles,  was  getan  werden  muss,  denn  mehr  gehört 
nicht dazu. 
Je  öfter  die Wort‐  oder OM‐Meditation  geübt wird, 
desto mehr steigt das Vermögen, beim betreffenden 
Wort oder bei der Silbe OM verweilen zu können, und 
um  so mehr  bleiben  Fremdgedanken  und  Fremdge‐
fühle fern. Beim anfänglichen Erlernen der Meditation 
mögen  es  erstlich nur  einige wenige  Sekunden  sein, 
während denen die Übungen ohne  störende Gedan‐
ken und Gefühle durchgeführt werden können, doch 
nach und nach steigert sich die Dauer und es werden 
zehn  oder  fünfzehn  Sekunden.  Und  bei  weiterem 
bewussten  Üben  steigert  sich  die  Zeit  immer mehr, 
und so werden es dreissig Sekunden, dann eine Minu‐
te  und  immer  mehr.  Natürlich  bedarf  es  dazu  der 
notwendigen Ausdauer und der Offenheit gegenüber 
dem  eigenen  Meditationspotential,  das  bei  jedem 
vernunftbegabten  Menschen  sehr  hoch  anzusetzen 
ist. 
Die Wortmeditation sowie die OM‐Meditation bilden 
einen  sehr  starken  Faktor  in  bezug  auf  meditative 
Aufmerksamkeit,  weshalb  sie  äusserst  wertvollen 
Meditationsformen  entsprechen  und  leicht  zu  üben 

zivně  si  člověk  vybuduje meditativní  koncentraci. 
Takže je tedy také možné dosáhnout ve věci medi‐
tace  plnou  koncentraci  v  několika málo  dnech  či 
týdnech, načež lze vůči meditaci cizí myšlenky a cizí 
pocity  rozsáhle  vyloučit.  Při  meditování  se  tedy 
náhle  zákonitě  zjistí  –  přinejmenším  v  začátcích 
meditativních cvičení –, že při cvičení dojde k pře‐
mýšlení  o,  či  vcítění  do,  nějaké  věci  –  anebo  jak 
neobyčejně  dobře  funguje  koncentrace  na  OM 
nebo na  jiné meditační  slovo. Také  se mohou vy‐
skytnout  jak myšlenky  a pocity pochybností,  stra‐
chu a obav, tak i nějaká zasnění, vzpomínky, přání, 
naděje  atd.  Dojde‐li  ovšem  náhle  k  vědomému 
zjištění, že se pozornost na OM či  jiné meditativní 
slovo  odklání,  pak  se  opět  jemně  ale  jistě  pozor‐
nost nasměruje zpět na objekt  či meditační slovo. 
Všechna tato zasnění, pochybnosti, starosti, naděje 
a  myšlenková  přání  mají  zůstat  bez  povšimnutí 
a mají  se  poslat mimo  veškeré  vnímání,  neboť  o 
tom lze přemýšlet později, kdy bude dostatek času, 
tedy  až  bude  meditace  ukončena,  je‐li  nad  tím 
ještě  nutno  přemýšlet. Meditující  člověk  odstraní 
z myšlenek vše, co nepatří k meditaci, ale co patří 
k cizím  myšlenkám  a  cizím  pocitům.  Důležitá  je 
během meditace  jen  pozornost,  kterou  je  nutno 
meditativně koncentrovaně směrovat na meditač‐
ní  slovo  či na OM.  To  je  vše,  co  je nutno udělat. 
Více totiž není zapotřebí. 
 
 
 
Čím častěji se cvičí meditace slovní či OM medita‐
ce,  tím  více  stoupá  schopnost  umět  prodlévat 
u dotyčného slova či slabiky OM, a o to více zůsta‐
nou  stranou  vůči meditaci  cizí myšlenky  a pocity. 
V začátcích  učení  se meditovat  to může  být  nej‐
prve  jen  několik málo  vteřin,  během  kterých  lze 
provést cvičení bez rušivých myšlenek a pocitů, ale 
postupně toto trvání stoupá a bude z toho deset či 
patnáct  vteřin. Při dalším  vědomém  cvičení  tento 
čas stoupá stále více, a  tak se z  toho stane vteřin 
třicet, pak  jedna minuta a  stále více. Přirozeně  je 
k tomu zapotřebí nezbytná vytrvalost a otevřenost 
vůči vlastnímu meditačnímu potenciálu, který musí 
každý,  chápavostí  obdařený  člověk  nastavit  velmi 
vysoko. 
 
Slovní meditace  stejně  jako OM meditace  vytváří 
velmi  silný  faktor  ve  věci meditativní  pozornosti, 
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sind. Und  ist einmal der Anfang gemacht und  treten 
die  ersten  Erfolge  in  Erscheinung,  dann  entwickelt 
sich hinsichtlich der Meditationsausübung  auch  eine 
sich stetig steigernde Freude. Das wiederum führt zur 
Möglichkeit,  dass  eine  etwas  grössere  und  schwieri‐
gere Form eines Meditationswortes gewählt und  zur 
Übung verwendet werden kann. In dieser Weise ist es 
dann  auch möglich,  statt  einzelne Worte  einen  be‐
stimmten erlernten Vers eines Gedichtes oder Liedes 
zu  verwenden, wie  aber  auch  einen  einfachen  aus‐
wendig  gelernten  Satz  usw.  Nokodemion  prägte  zu 
seiner Zeit einen solchen Meditationssatz, der Millio‐
nen von  Jahren überdauerte und  in seiner gesamten 
Prophetenlinie weiter verwendet wurde, und der gar 
in  der  heutigen  Zeit  noch  in  etwas  verstümmelter 
Form  Anwendung  findet,  nämlich  als  «Ich  vertraue 
mich dem universalen Bewusstseinsgesetz  an», oder 
«Ich  vertraue mich  dem Gesetz  des  universalen  Be‐
wusstseins an», wie es in ähnlicher Form von Siddhar‐
ta Gautama Buddha übernommen und gelehrt wurde. 
Gemäss Nokodemion, Henok und Henoch  sowie den 
restlichen Kündern  aus dieser Prophetenreihe  lautet 
die richtige Wortfolge des Meditationssatzes: «Meine 
Achtung  gilt den Gesetzen des universalen Bewusst‐
seins.»  Also  hat  sich  Nokodemions  Meditationssatz 
bis in die heutige Zeit weitgehend und mit nur kleinen 
Änderungen erhalten, die  jedoch der  Satzmeditation 
und deren Wert keinen Abbruch tun. 

kvůli  čemuž  se  jedná  o  velice  cenné  meditační 
formy  a  lze  je  snadno  cvičit.  Když  člověk  jednou 
začne a dostaví‐li  se první úspěchy, pak  se vyvine 
v meditačním  cvičení  stále  se  prohlubující  radost. 
To pak zase vede k možnosti, že si lze vybrat poně‐
kud větší a obtížnější formu slovní meditace a lze ji 
použít ke cvičení. Pak  je  tímto způsobem  i možné 
využít namísto  jednotlivých  slov naučený verš ně‐
jaké básničky či písničky, jakož i jednoduše zpaměti 
naučenou větu atd. Nokodemion ve své době razil 
jednu takovou meditační větu, která přetrvala mi‐
liony  let  a  využívala  se dále  v  jeho  celé prorocké 
linii a dokonce ještě i v dnešní době nachází využití 
v poněkud zkomolené podobě, totiž  jako: »Svěřuji 
se  univerzálnímu  zákonu  vědomí«  či  »Svěřuji  se 
zákonu  univerzálního  vědomí«,  jak  to  v  podobné 
formě  převzal  a  vyučoval  Siddharta  Gautama 
Buddha.  Podle  Nokodemiona,  Henoka,  Henocha 
a zbývajících zvěstovatelů z této prorocké  řady zní 
správné  pořadí  slov  meditační  věty  takto:  »Má 
úcta  platí  zákonům  universálního  vědomí«.  Takže 
se meditační věta Nokodemiona rozsáhle uchovala 
do  současné  doby,  a  to  jen  s malými  změnami, 
které ovšem meditační větě a  její hodnotě nejsou 
na škodu. 
 

 

OM meditace – správná výslovnost 
Ulrich Nangue, Německo 

Během jednoho korektorského večera jsme zjistili, že slovo OM se během meditace nevyslo‐
vuje správně. Mnohými praktikovaná výslovnost OOOOOMMMMM není žel správná. Správ‐
ně  je to OUUUMM. Plyne to z Billyho vysvětlení, která  lze najít v zatím neuveřejněné knize 
od Guido Moosbruggera  (Jedná se o knihu Diversikum, která mezitím vyšla v dubnu 2019  ‐ 
pozn. překl.): 

»Vyslovované slovo OM se všude rozsáhle užívá jako meditační slovo. Své pozitivní působení 
rozvine teprve tehdy, pokud se správně vyslovuje, čemuž tak žel často není. Při chybné vý‐
slovnosti, resp. chybném důrazu u tohoto jednoslabičného slova, se mohou vyvolávat nega‐
tivní působení, což dotyční často ani vůbec nevědí. Při správné výslovnosti se písmeno O ne‐
vyslovuje dlouze, ale hlavní protažení dochází u písmene U a přechází přes jen málo dlouhé, 
slabě  doznívající M  =  OUUUMM.  Výslovnosti  jako  OM,  OOOUM,  AAAUM,  AUUUM  nebo 
AUMMM jsou chybné a zamezují pozitivní harmonické hodnotě zvuku.« 

Doplnit k tomu lze ještě to, že není nutné slovo OUUUMM vyslovovat tak dlouze, aby člověku 
došel dech v plicích. Dokonale postačuje, když to člověk vyslovuje několik málo vteřin (např. 
tři vteřiny). 

článek ze spisu: Hlas Věku Vodnáře (Stimme der Wassermanzeit), č. 176  
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VNUKNUTÍ 

Čtvrtek 2. 2. 2017  
 

Při obědě jsem děkoval Tvoření za jídlo, které mi dává, a z čista jasna jsem si uvědomil, že 
svoje tělo, ve kterém sídlí dílek Tvoření coby duch, udržuji při životě jídlem, jenž obsahuje 

opět to Tvořivé.  
Cítím to tak, že Tvoření je obsaženo v jídle samotném, v jeho nejjemnějších substancích bez 
ohledu na to, zda živočišného, či rostlinného původu, neboť základní stavební prvky jsou u 

obou stejné a pocházejí z matky Země, a tyto substance opět oživuje Tvoření a umožňuje jim 
jejich vznik.  

V neposlední řadě je tu láska a tvořivá síla, se kterou toto jídlo připravila moje žena Jana.  
Z toho všeho pro mě vyplývá, že moje tělo, jež je chrámem dílku Tvoření, živí jiné tělo, ať 
živočišného, či rostlinného původu, které opět v sobě ukrývá Tvoření, a které mi umožňuje 
žít a díky tomu se mohu učit a dál se vyvíjet a pokračovat ve své evoluci, abych pak poznané, 
pochopené, prožité, vyzkoušené, procítěné atd. předal do Univerzálního vědomí a tím po‐

mohl Tvoření v jeho cestě k dokonalosti. 
Cítím, že tento proces se týká všech kreací ve všech vesmírech Tvořením vytvořených.  

Dále to vidím tak, že Tvoření sytí samo sebe skrze všechny kreace, které vytvořilo a z nich pak 
získává veškeré vědění, ke kterému se tyto kreace během svých cyklů vypracovaly.  

To všechno mi ukazuje, že jsem nástrojem Tvoření vřazeným do procesu evoluce, abych tak 
svou poctivou a usilovnou každodenní prací na sobě pomohl svým nepatrným dílkem k evo‐

luci Tvoření samotnému a zároveň i k evoluci své.  
Z toho jsem pochopil, že když pomáhám sobě, pomáhám zároveň i Tvoření a to je vlastním 

smyslem mého života.  
Alespoň tak to cítím a k takovému poznání jsem dospěl.  

 
Salome.  

Otakar Pospíšil.  
 

******* 
 

TÉMA ZDRAVÍ: 

Televizní, počítačová a internetová technika 

Výňatek z 512. oficiální kontaktní zprávy z 1. ledna 2011 
 
Billy  (...) Ale teď mě ještě zajímá, co řekl Zafenatpaneach na mou otázku ohledně televizní, 
počítačové a internetové techniky. Měl jsi možnost mu ji položit? 
Ptaah  Zajisté, a také mi k tomu něco vysvětlil. Měl však pochybnosti o tom, zda se jeho od‐
pověď má otevřeně uvádět, takže se musíš sám rozhodnout, zdali  ji chceš otevřeně prozra‐
dit, nebo nikoliv. Posledně  jsme přece hovořili  v tom  smyslu,  že  se o  tom nemá otevřeně 
mluvit. 
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Billy  Na  to  si  samozřejmě  vzpomínám,  ale  několikrát  jsem  to  všechno  důkladně  zvážil 
a dospěl  k závěru,  že bude přece  jen dobré,  když o  tom budeme mluvit otevřeně. Mnoha 
lidem může přinést jenom užitek, když budou znát tato fakta, jelikož se budou moct vědomě‐
ji kontrolovat a předejít mnoha věcem. 
Ptaah  Jak myslíš, nicméně pro tebe by to mohlo být v určitém ohledu nebezpečné. 
Billy  To beru v potaz.  
Ptaah  Pak mohu  tedy otevřeně hovořit: Zafenatpaneach znovu vysvětlil, že na Zemi  jedna 
nábožensko‐sektářská organizace spolupracuje s jistou tajnou službou, aby s lidmi dle svých 
záměrů manipulovala pomocí televize, počítačů a  internetu. Nejenže  jsou televizní přístroje 
a nejrůznější monitory  zmanipulovány  tak,  že může  zmíněná organizace  jejich prostřednic‐
tvím přímo vidět do místnosti, v níž se dotyčný přístroj nachází, a vše v ní pozorovat a po‐
slouchat, ale libovolně se manipuluje také s počítači. Už jen ohledně počítačů to znamená, že 
mohou být  zvnějšku  řízeny a poškozeny, pokud o  to dotyčná organizace bude  jevit  zájem. 
Tak to běží již léta, přičemž se to týká i tebe a tvého počítače, do něhož vnikají, aby tě rušili 
ve tvé práci tak, že do určitých tvých spisů, článků a knih zabývajících se náboženskými a sek‐
tářskými bludy vpisují závažné chyby nebo mažou důležité věci. Praktikují u tebe i ryzí rušení 
tvého počítače, z čehož mohou vyvstat  i defekty. To vše ale zachází  ještě dál, neboť řečená 
nábožensko‐sektářská organizace spojená s tajnou službou zasahuje  i do života všech uživa‐
telů televize, monitorů a internetu a manipuluje s nimi. Tato organizace, jež se chrání všemi 
myslitelnými  prostředky  tajné  služby,  získala  díky  nesčetnému množství  zmanipulovaných 
přístrojů přístup do vědomí  lidí na celém světě a řídí v mnoha oblastech  jejich chování. Po‐
kud se např. dříve do kino‐ a videofilmů atd. vkládaly jednotlivé obrázky potravin a spotřeb‐
ních  artiklů  atd.,  jež diváci při přehrávání podvědomě  registrovali, načež  si  tyto potraviny 
a předměty zakoupili, tak se to podobně děje i dnes ze strany dotyčné organizace. Její tech‐
nika  je  za pomoci dotyčné  tajné  služby  a  jejích  techniků, elektroniků a programátorů  atd. 
natolik vyspělá, že mohou pro své účely zneužívat televizní aparáty, určité druhy monitorů, 
jakož i celý internet. To vše nezasahuje jen do oblasti náboženství a sekt, nýbrž i do politiky 
a hospodářství, a sice  tak,  že  zmanipulované přístroje a aparatury vysílají kmitové  impulzy, 
které lidé podvědomě přijímají a jsou jimi ovlivňováni. Tyto impulzy řídí lidi podvědomě do té 
míry,  že  se věřícně obracejí k náboženstvím a  sektám a  stávají  se nábožensko‐sektářskými 
fanatiky, sebevražednými atentátníky a  teroristy. Také politika  je  tímto způsobem ve velké 
míře řízena, přičemž jsou při volbách kmitovými impulzy ovlivňováni i voliči, takže potom do 
vlád  atd.  volí  ty,  které  jim  vysílané  impulzy  stanovily.  Také ohledně potravin,  spotřebních 
předmětů a luxusního zboží atd. se uplatňují tytéž metody podvědomého ovlivňování a řízení 
lidí, avšak uplatňují  se  i ohledně ochoty darovat peníze  žebravým organizacím a podobně. 
Tímto způsobem je řízena i disharmonická, jakož i nábožensko‐sektářská hudba, která vlivem 
kmitových impulzů vede k masovým hysteriím atd. A tak už dnes jen stěží existuje něco, co se 
nevyužívá k podvědomému ovlivňování lidí a k tomu, dohánět je k věcem, činům a způsobům 
chování,  jež si sami neurčují, nýbrž  je dle svého smýšlení a usilování zločinně určují ti, kteří 
z toho  získávají  nějaký  zisk.  Velmi mnoho  lidí  tedy  již  nevládne  svou  vlastní  rozhodovací 
schopností,  což  však  neregistrují,  takže  dělají  věci  a  pěstují myšlenky,  jež  jim  podvědomě 
vnukly kmitové impulzy. 
Billy  A proti tomu se může pravděpodobně jen sotva někdo bránit, protože se každý přece 
domnívá, že jedná dle své vlastní vůle. 
Ptaah  To je správně, neboť vše přece probíhá podvědomě. 
Billy   Domnívám se, že by ale přesto mělo být možné se proti tomu bránit, ne? 
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Ptaah  To  je správně, avšak  to předpokládá  jasné vědomí, které se žádnými kmitovými  im‐
pulzy libovolného druhu nenechá ovlivnit. K tomu patří i veřejné reklamy a propagace všeho 
druhu, jež se zaměřují na to, svést lidi k určitým věcem, jednáním, činům a nákupům atd. 
Billy  V době, kdy  jsem  ještě sem tam zašel do kina, byly filmy natolik zmanipulované ob‐
rázky, že diváci o pauzách vybíhali koupit si zmrzlinu, oříšky, čokoládu a Coca‐Colu, protože je 
k tomu pudily ty vložené obrázky, jež pronikly do jejich podvědomí. Jednoho dne, když tohle 
bídné počínání vešlo ve známost, se pak uvádělo, že se manipulace filmů ohledně vložených 
obrázků zakázala. 
Ptaah  To je správně, avšak to celé se nyní opakuje způsobem, který uvedl Zafenatpaneach, 
a sice v mnohonásobně větší míře, než v době, kdy se  ještě manipulovaly kinofilmy. A co se 
ohledně celé  této zavrženíhodné věci  tristně vyskytuje,  je  fakt, že o  tom veškeré obyvatel‐
stvo na celé Zemi nic neví a není mu známo, že se s ním tímto hanebným způsobem manipu‐
luje. 
Billy  Poté, co to teď vím, rozumím i tomu, proč se v politice dostávají k vládní moci zpravi‐
dla  ti  špatní  lidé. A  rozumím  i  tomu, proč při výprodejích všemožného  zboží v obchodních 
domech atd. propadají hysterické masy lidí nákupní horečce a i tak nakupují mnoho zbyteč‐
ností. Rovněž  tím  lze vysvětlit, proč  ještě v dnešní době  tolik  lidí volá po  trestu  smrti, při‐
mlouvá se za války, stává se teroristy a páchá sebevražedné atentáty atd. A lze tím vysvětlit 
i to, proč  jsou věřící náboženství a sekt,  jakož  i příslušníci extrémních pravicových a  levico‐
vých uskupení stále fanatičtější a neštítí se žádného násilí, vraždění, mučení,  loupení ani ni‐
čení atd. To vše vede ke stále rostoucí a rozsáhlejší disharmonii. Proto není ani divu, že se 
stále více rozmáhá ten katastrofální kravál, který, coby údajná hudba, už asi dvě a půl deseti‐
letí disharmonizuje lidi na celém světě, vinou čehož se stávají stále násilnějšími, bezohledněj‐
šími a  lhostejnějšími navzájem. A bude‐li vše pokračovat dál v tomto  rámci, vznikne z toho 
nakonec nekontrolovatelná anarchie a řvoucí chaos. 
Ptaah  Tyto souvislosti  jsou vskutku dány, stejně  jako se může uskutečnit  i tvá poslední po‐
známka. 

Výňatek ze 705. oficiální zprávy z rozhovoru 
ze středy, 14. března 2018 

 
Bermunda  Mám  tě  informovat  o  tom,  co  teď  Zafenatpaneach  a  Yanarara  zcela  jasně 
vypátrali. Faktem  je, že tato velmi neradostná narušení a ničení, která se vyskytují ve tvém 
počítači, a nyní i v počítači Bernadette, jsou bez pochyby vmanévrovaná přes … (…) 
Způsob je forma cíleného »hackování« skrze »hackery«, jak vy tento postup nazýváte, takže 
dochází k vnikání do  tvého počítače, a sice skrze  technicky vysoce znalé odborníky ve věci 
ovládání  hardwaru  a  softwaru.  Nejedná  se  přitom  o  slabá  místa  ve  tvém  počítačovém 
systému, neboť neoprávněná vniknutí do tvého počítače, změny a ničení tvé cenné práce se 
rovnají cílené  činnosti, aby se zabránilo  tvému ozřejmování pravdy celosvětových podvodů 
a lží  náboženství  a  sekt  ohledně  vymyšleného  boha  a  jeho  údajných  zákonů,  přikázání 
a dalších pošetilostí, nesmyslností a absurdit. Dále se tím má zabránit i tomu, abys otevřeně 
uváděl prolhanost a záludnost politiky a pojmenoval skutečnou pravdu ve věci intrik světové 
politiky, vojenských  intrik a machinací tajných služeb ve skutečné, otevřeně necenzurované 
podobě. A  to  tak,  jak  se  věci  skutečně mají  a  jak  ti  je  uvádíme  způsobem,  který neuvádí 
žádná pozemská média, neboť ta tyto věci zamlčují. V podstatě je s tím spjaté i snažení této 
skupiny  umlčet  tě,  což  též  vypovídá,  že  na  tebe  bylo  v  průběhu  posledních  asi  50  let 
spácháno  23  pokusů  o  vraždu,  které  byly  řízeny  touto  skupinou.  Dospěli  jsme  k  velmi 
neradostným  poznatkům  jak  z  pohledu  politického,  tak  i  z  pohledu  náboženského 
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a sektářského, ovšem  i  z pohledu válečného průmyslu,  tajných  služeb a  různých organizací 
rozličného druhu. Tyto poznatky ukazují velmi jasně, proč se ti brání v šíření skutečné pravdy 
ve smyslu náboženském, sektářském, politickém, vojenském, ve smyslu tajných služeb a ze 
strany většího počtu různých organizací. A to celé slouží pouze tomu, že v elitách politických, 
náboženských, sektářských, hospodářských, bankovních a v elitách různých organizací může 
zuřit  touha  po  moci  a  hrabivost  a  nelze  dosáhnout  toho,  aby  na  Zemi  nastal  mír, 
spravedlnost,  skutečná  svoboda,  rovnost  a  absence  nenávisti mezi  všemi  národy.  To  byly 
i faktické důvody toho, že všechny vlády a veřejná média tě od začátku tvého působení od 
40.  let  20.  století  ignorovala  a  nerozšířila  všechny  tvé  výzvy,  upomínky,  varování 
a předpovědi  pozemským  vládám  a  věhlasným médiím.  A  ve  stejném  stylu  tak  činí  ještě 
dnes,  zesměšňují  tě,  obviňují  tě  ze  lží  a  podvodů,  zatímco  o  tobě  navíc  šíří  urážky,  lži 
a pomluvy. Podniká se tedy vše – od jedné skupiny, kterou my …, která je však podle našeho 
chápání  jak  náboženská,  sektářská  a  politická,  tak  i  vojenská,  hospodářská  a  i  v  podobně 
tajných  služeb …  –  aby  se modifikováním  tvého  počítačového  přístroje  nebo  přidáváním 
nesprávných a chybných komponent cíleně narušovaly a měnily jejich funkce, anebo aby se 
natropila  zničující  škoda.  V  podstatě  neexistuje  žádné  omezení,  jakým  způsobem  tvé 
přístroje hackovat a manipulovat, neboť  rozpětí  zahrnuje  jak obyčejné elektrické přístroje, 
např.  kuchyňské  přístroje,  až  po  vysoce  komplexní,  vyspělé  technické  produkty  jako  hrací 
konzole  či  produkty  Smart‐Home  atd.  Toto  pro  nás  dosud  ještě  tajné  uskupení,  které  dle 
našich poznatků odpovídá skutečně široce rozsáhlé organizaci,  je v technickém ohledu atd. 
velmi  vysoce  vyspělé  a  nesmírně  kreativně  zachází  s  vysoce  elektronickou  technikou. 
Provozuje  své  aktivity,  aby  zachovalo  moc  elit  v  politice,  náboženství,  v sektách, 
hospodářství, vojenském průmyslu,  tajných službách, bankách a v organizacích,  jež  jsou do 
toho  celého  zapojeny,  přičemž  pro  něj  rovněž  platí,  že  je  třeba  zachovat  neklid,  jakož 
i potlačovat národy,  svobodu a  spravedlnost. Tato nám dosud neznámá organizace působí 
celosvětově,  jak  dokazují  elektromagnetické  vlny,  resp.  velmi  silné  kmity,  které  zjistili 
Yanarara a Zafenatpaneach. Tyto kmity v sobě nesou  i mír narušující a nenávist podporující 
sekvence, které dopadají na  lidi po celém světě a zle  je ovlivňují, od základu znehodnocují 
všechny  snahy  o  mír  a  znemožňují  jej.  Navíc  se  těmito  vlnami,  resp.  kmity,  provozují 
manipulace  v  softwarovém  a  internetovém  prostředí  ve  věci  hardwaru,  které  jsou  lstivě 
orientované tak, aby natolik sugestivně nasměrovávaly a ovlivňovaly všechny národy pomocí 
televizních,  rádiových,  počítačových  a  internetových  systémů,  aby  byly  ve  věci machinací 
vrchních  elit  závislé  a poslušné bez  vlastní  vůle.  Tím  je nadále možné  vinou mocných elit 
politiky,  elit  náboženství,  sekt  a  vojenského  průmyslu,  hospodářství,  bank,  tajných  služeb 
a všech elitních organizací, které  jednají stejným způsobem atd., zabraňovat míru, rovnosti 
a svobodě všech  lidí, a to  jak u  jednotlivců tak  i mas po celém světě. A to se praktikuje tím 
způsobem,  že  se u  všech národů  silně podněcuje nenávist,  ať už  je  to  vinou náboženství, 
sekt,  politiky  a  všech  ostatních  intrik  všelijakých  elementů,  které  zasévají  nenávist  a  už 
v zárodku  zardousí  každé  snažení  o  zavedení  míru  a  praktikování  vlastní  odpovědnosti 
a rovněž zničí jakýkoliv náznak spravedlnosti a svobody. 
Billy  To jsou tedy »radostné« novinky, které mi přinášíš, Bermunda. 

 
(Výňatek z FIGU Zeitzeichen č. 91/1 – od strany 6) 
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Zničení San Francisca v budoucnosti 
Výňatek z kontaktu č. 104 

Sobota 18. března 1978, 03:32 (body 82 – 121) 
Billy     (…)  Řekni mi Quetzal, můžeš  s touto  starou  kastlí proniknout  i do  jiných di‐
menzí? 
Quetzal  Tvá otázka není logická, co se chceš zeptat? 
Billy    Chtěl  bych  vědět,  zda  s lodí  od Menara můžeš  také  cestovat  do minulosti 
a budoucnosti? 
Quetzal  To  je možné, ale proč se ptáš? Když pokládáš  takové otázky, pak za tím vězí 
určitý záměr. Chceš se mě zeptat, zda s tebou podniknu nějakou cestu do budoucnosti nebo 
minulosti? 
Billy    Přesně, můj synu. 
Quetzal  Táák – … proto sis s sebou vzal tuto velkou fotografickou aparaturu. 
Billy    Přesně, můj synu, avšak to není žádná tak komplikovaná věc, jak ji popisuješ, 
nýbrž docela prostě zatraceně normální foťák. 
Quetzal  To je přece to samé.  Ale ‐‐‐ kampak chceš letět? 
Billy    Do Frisca, můj synu, do San Francisca, ale v budoucnosti. Totiž do toho času, 
kdy bude město zničeno velkým zemětřesením. Zajímalo by mě, jak vše vypadá, jakmile bude 
po prvním těžkém zemětřesení, a přesně to bych chtěl také vyfotografovat. To by šlo zařídit, 
ne? A zajisté nehraje žádnou roli, když pak i tyto snímky zveřejním – pakliže z nich tedy něco 
bude, že? 
Quetzal  Proti  tomu není  jistě co namítnout, neboť  tím by velmi mnoho  lidí  ještě San 
Francisco opustilo a usadilo se někde jinde dříve, než přijde katastrofa.   Zachránilo  by  to 
velmi mnoho  lidských životů. Zajisté, souhlasím, avšak potrvá to několik hodin, než tam bu‐
deme společně moci  letět. Tato stará  loď totiž vyžaduje delší čas na přípravu, v současnosti 
nemám jinou k dispozici, načež pak budeš opět zpátky v normálním čase až za svítání. 
Billy    To přece nehraje  žádnou  roli, neboť mě pak můžeš  zhruba ve  stejnou dobu 
opět přivést, jak jsi mě vyzvedl z postele. 
Quetzal  To by bylo možné. 
Billy    Dobrá, pak bych totiž mohl i ještě něco naspat. Jdeme tedy. 
Quetzal  Jak chceš, avšak v mezidobí nemůžeme vést žádnou konverzaci.  
Billy    To je jedno, pojďme už; jsem napjatej jak šráky. 
Quetzal  Tak tedy budiž. Jsi opravdu neúnavný. 
(…) 
Quetzal  Jsme na místě, vzdáleni zhruba 300 km od San Francisca.   Tam dole  vidíš puk‐
liny Země tak, jak existují již dlouhou dobu.  To, co vidíš,  je rozšíření  tektonického zlomu San 
Andreas, který se vyklenul až na zemský povrch. 
Billy    Můžu to vyfotit? 
Quetzal  Proti tomu nelze nic namítnout; jen bys toto mohl vyfotit i v době tvé součas‐
nosti, v roce 1978, neboť změny jsou jen velmi minimální a na snímku jen stěží vnímatelné. 
Billy    Přesto bych to rád vyfotil. 
Quetzal  Pak to udělej.  Pojď  sem,  podívej  –  zde  tento  otvor  v zemi,  tak,  jak  vidíš,  po 
odsunutí této desky se objeví jemně tečkovaná pozorovací plošina, skrze kterou můžeš vidět 
přímo do prostoru. Skrze tuto pozorovací plochu můžeš fotografovat. 
Billy   To ano, Quetzal, ale víš přece, že když v lodi fotografuji, jsou pak snímky vždy 
velmi neostré a nejasné. Neexistuje nějaká jiná možnost, víš, že bych třeba mohl vystoupit? 
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Quetzal  Ten nejlepší výhled máš svrchu, zde z lodi.  Na druhou stranu zachytíš na svůj 
film tentokrát ostré a jasné snímky, neboť pohon této lodi neškodí zářením tvému filmu. Mu‐
síš dávat pozor jen na to, abys nefotografoval přímo pod plochou pohonu, neboť velmi silné 
vyzařování světla by mohlo poškodit film. Nejmenší poškození filmu by mohlo být, že by se 
hotové snímky mohly zdát jakoby osvícené nějakým zdrojem světla. V nejhorším případě by 
došlo k přesvícení. 
Billy    Je to to světlo, které je zespodu tak široké a vypadá jak světlomet? 
Quetzal  To je správně. Dávej tedy pozor na to, aby tyto masy světla nepřišly do oblasti 
tvého záběru. 
Billy    Pokusím se. (…) 
Quetzal  Jsi se svou prací u konce? 
Billy    Jsem, můj synu. Možná jsem přece jenom nebyl dostatečně opatrný kvůli to‐ 
mu světlu. Nějak se mi zdálo, jako bych v objektivu pořád viděl světelný záblesk. 
Quetzal  Tak to vyzkoušej ještě jednou. 
Billy    Ne,  pojďme  nejprve  do  Frisca;  mám  totiž  s  sebou  jen  jeden  jediný  film 
a k tomu ještě normální negativ. 
Quetzal  Jak chceš. Jdi pryč od toho otvoru.   – Tak – dobře, to … 
Billy    Člověče, to je šílené, jen se podívej, tam vepředu všechno jen kouří. 
Quetzal  Tam leží San Francisco. Tak už jsme tady, nyní udělej své snímky. 
Billy  Člověče, Quetzal, to přece vypadá mnohem hůř, než  jsem si myslel. Ale poslouchej: 
někde musí být budova, která má být známá jako America‐Building nebo tak nějak podobně, 
vezmi mě tam. To bych chtěl totiž fotografovat především, aby pak nepřišel někdo a nemohl 
tvrdit, že jsem snímky prý vzal z posledního velkého zemětřesení po změně tisíciletí. 
Quetzal  Tak jsme tady, můj příteli, ale dávej tentokrát lepší pozor na ten zdroj světla. 
Billy    Pokusím se. (…) 
Billy    Děkuji, Quetzal, to stačí, popojeď  ještě kousek dozadu … Dobře, ano  ‐‐‐ oka‐
mžik. … Dobře, nyní  ještě  leť trochu támhle doprava ‐‐‐ Tak dobrý, děkuji. Člověče, to  je gi‐
ganticky děsivé  zničení. … Děkuji, Quetzal, mám opět několik obrázků. To by  zřejmě mělo 
stačit. Leť prosím ještě jednou zpátky k tomu zvláštnímu vyklenutí zlomu San Andreas. 
Quetzal  Jak  chceš,  považ  však,  že  už  pomalu  překročujeme  náš  čas  a musím  začít 
s přípravami na zpáteční cestu. 
Billy    To je dobrý, Quetzal, můžeš s tím hned začít, až budeme na místě. Chtěl bych 
vše ještě jednou vidět. Jak rychle uběhne taková jedna půlhodina v budoucnosti. 
Quetzal  Čas je pořád stejný; jen se ti jeví velmi zkrácený v důsledku viděného. 
Billy     Přirozeně, to vím. Ah, už jsme tady. Jen dělej svou práci. (...) 
Quetzal  Tak, můj  příteli,  jsme  opět  zde.  Jsme  tu  přibližně  o  30 minut  dříve,  než  jsi 
opustil svou teplou postel. 
Billy    Pak můžeme zbývající čas ještě využít k tomu, abychom probrali ty věci, o kte‐
rých jsi nechtěl hovořit. (…) 

 
Výňatek z kontaktu č. 437 

sobota 18. listopadu 2006, 09:57 (Body 46–48) 
 
Billy  (…) Pak něco jiného: Quetzal a já jsme přece byli při velkém zemětřesení v Kalifornii, 
resp. v San Franciscu, které  je  již dlouho očekávané. Vyplynuly zde nějaké nové věci, nebo 
zůstává vše u toho, co mi Quetzal řekl, že zemětřesení lze očekávat v dohledné době a že to 
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bude největší přírodní katastrofa, co lidstvo pamatuje? Zemětřesení přece nezasáhne jen San 
Francisco, nýbrž  zahrne do utrpení  i Los Angeles, San Diego a  různá další místa. A  jak  řekl 
Quetzal, je možné, že se odtrhne mořská část tektonického zlomu San Andreas, čímž vznikne 
táhlý ostrov. 
Ptaah  Viděl jsi v budoucnosti obrovská zničení, která se ovšem vztahují jen na první dobu (= 
bezprostřední dobu po katastrofě – dle objasnění Bernadette Brand (FIGU Švýcarsko), pozn. 
překl.)  To  celé  ale  bude mnohem  horší,  když  se  přihodí  velké  zemětřesení,  jehož  časový 
okamžik zůstal stejný, jak ti uvedl Quetzal. 
Billy  Vše tedy zůstane u toho předpovězeného a přesně tak, jak jsem to tehdy viděl cestou 
do budoucnosti. 
Ptaah  Tehdy  to byla  cesta do  reálného  času budoucnosti  skutečného dění, a proto  se na 
tom ani nemůže nic změnit. 
Billy  Přirozeně – jak hloupé ode mě. (…) 
 

 
časopis GEO, září 1977  

 
 
 

18. března 1978 
Snímky z budoucnosti 
Bernadette Brand, Švýcarsko 

 
Dne 18. března 1978 zavolal Quetzal Billyho ke kontaktu. Několik dní před zmíněným datem 
si vypůjčil můj fotoaparát (Konika s teleobjektivem) a nechal si přesně vysvětlit, jak se s ním 
zachází. Řekl mi, že chce vyfotografovat v Centru – krom jiného – jarní květiny, což také udě‐
lal. Samozřejmě jsem mu foťák ráda přenechala, věděla jsem, že je přece ve věrných a dob‐
rých rukou. 
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O nějaký čas později mi ho opět vrátil, a krátce nato  jsme se pak všichni dozvěděli, k čemu 
ten  fotoaparát skutečně potřeboval: Nechal se  totiž přenést od Quetzal v  jeho  lodi do bu‐
doucnosti a tam nasnímal působivé a úděsné snímky San Franciska, následkem zemětřesení 
zcela zničeného. Jediná budova, která ještě stála a byla jakž takž neporušená, byla »America‐
building«  ve  tvaru  pyramidy,  jejíž  nezaměnitelná  silueta  je  celosvětově  známá.  Nasnímal 
velmi mnoho různých snímků, nejen zničeného města, ale i zlom San Andreas, zničené silni‐
ce, dálnice a mosty. Tyto burcující a dech vyrážející snímky  jsme především Engelbert, Her‐
bert a já velmi detailně zkoumali a studovali. 
Krátce poté přišel Kurt Stadlin, který tyto »snímky z budoucnosti« rovněž dostal letmo k pro‐
hlédnutí, vzal si mě stranou a ukázal mi časopis GEO ze září 1977. Časopis ve zmíněném čísle 
otiskl takzvané katastrofické obrazy, jak byly právě tehdy ve velké módě. Kurt nyní tvrdil, že 
ty  fotky,  které  viděl  u  Billyho, mohly  být  jen  ofotografovány  z  tohoto  časopisu,  neboť  se 
s nimi naprosto precizně shodovaly. Velmi jsem se zděsila a nechala jsem si ty snímky z časo‐
pisu ukázat. 
Na první letmý pohled jsem mohla konstatovat, že ty snímky si sice byly podobné, ale už po 
alespoň částečně pozorném zkoumání se nacházely rozdíly, které nešlo při nejlepší vůli pře‐
hlédnout.  Ty  v  časopisu GEO  otištěné malby  –  neboť  to  ony  byly  –  vykazovaly  podstatně 
menší detaily než Billyho fotky. Nehledě na to bylo na první pohled poznat, že v obou přípa‐
dech byly sice reprodukovány stejné výřezy, ale zachycený úhel vyfotografovaného snímku 
a úhel  pohledu  namalovaných  obrazů  byly  zcela  rozdílné. Okamžitě  jsem  Kurtovi  Stadlinu 
vysvětlila, že se svými tvrzeními  je úplně vedle a že by se svými vyjádřeními měl být opatr‐
nější – a ukázala  jsme mu, že středová vazba  časopisu by musela být na  fotkách viditelná, 
pokud by měly být na dvoustránce otištěné snímky ofotografované. 
Kurt tvrdil navzdory těmto nezvratným argumentům pořád to samé, načež jsem Engelbertovi 
a pak  i Billymu vše vyprávěla. Následně  jsme  společně Billy, Engelbert, Kurt a  já porovnali 
obrázky uveřejněné v  časopisu GEO  s  fotkami,  což ale Kurta v  jeho  skepsi a v dopředu  již 
zformovaném předsudku neuklidnilo, ačkoliv musel uznat, že otištěné malby a Billyho fotky 
nebyly v žádném případě identické.  
Svéhlavé odmítání Kurta Stadlina uznat a akceptovat pravdu a jeho zlá slova ohledně Billyho 
důvěryhodnosti měla následky,  s  jejichž mírou  a  rozsahem  jsme  v  tom okamžiku nemohli 
počítat, pročež jsme asi příliš málo energicky potlačili jeho výkřiky, neboť nám všem nebylo 
jasné, co vše takové chování mohlo zničit.  
Prozatím nám  tedy  zůstala otevřená už  jen otázka,  totiž: »Jak  se dostal malíř k  tomu, aby 
namaloval obraz, který Billy v budoucnosti, dlouho po roce 1978, vyfotografoval«? 
Tuto otázku vysvětlil Quetzal docela  jednoduše oznámením Billymu, že za nápadem těchto 
obrazů  vězely  tzv. Baawi  inteligence.  Tito mimozemšťané,  kteří  spolupracovali  s  Plejaden, 
byli zodpovědní za takzvané inspirativní přenosy. Žel se dopustili ve své práci chyby s datem, 
načež odpovídající impulzy s katastrofickými obrazy uvolnili jeden celý rok dříve, než měli. To 
mělo k velkému politování nás všech za následek, že Quetzal si ty fotky vzal zpátky, aby – jak 
řekl – Billyho uchránil dalšího napadání.  
Jeho snaha – totiž Billyho chránit – byla ovšem korunována jen částečným úspěchem, neboť 
v následujících letech se vždy a znovu objevovali lidé, kteří se na snímky dotazovali a reago‐
vali  patřičně  zklamaně,  neboť  je  nebylo  a  není možné  předložit.  Billy  byl  tedy  napadán 
a zpochybňován ve své důvěryhodnosti prostě proto, že ty sporné snímky už nebyly k dispo‐
zici. 
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Další svědci: Engelbert Wächter, Herbert Runkel a Kurt Stadlin 
První vydání v časopise »Hlas Věku Vodnáře«, č. 63/64 

 
(překlad článku z knihy Zeugenbuch [»Kniha svědků«], z roku 

2001) 
 

******* 

Článek »Vysvětlení k proroctví, předpovědi a informace o jed‐

né budoucí události« (uveřejněno na stránkách 

http://cz.figu.org v roce 2010) – výňatek: 

»Dle  informací Michaela Horna na www.theyfly.com: V roce 1978 Wendelle Stevens zhlédl, 

společně  s Lee  a  Brit  Elders  a  sedmi  dalšími  svědky,  jedenáct  fotografií,  které  Billy 

z budoucnosti  vyfotografoval,  a  vyjádřil  se  k tomu  následovně:  „Podrobně  jsem  studoval 

všechny  snímky,  jak  ke mně  přicházely,  a  snažil  jsem  se  rozpoznat  známá místa,  budovy 

a jakékoliv nové významné stavby, které jsem předtím neviděl. Pozorně jsem si prohlížel auta 

na  ulicích,  která  měla  jiný  styl  a  design,  tehdy  ještě  neznámý.  Viděl  jsem  menší  auta 

s hladkými, zakulacenými  rohy bez vnějších výběžků a některá z nich měla napůl prosklené, 

jiná  plně  prosklené,  střechy.  Auta  tak  vypadala  více  ve  tvaru  „zakulaceného  brouka“  než 

„hranaté krabice“. 

Dnes v roce 2010, s odstupem více  jak 32  let, při pohledu na design vyráběných osobních 

vozů  se  člověk  nemůže  ubránit  dojmu,  že  se  toto  zemětřesení  nevyhnutelně  dostaví 

v relativně blízké budoucnosti.« 

 
Další odkazy na toto téma lze najít na internetu, např. www.theyfly.com 
 

http://theyfly.com/San_Francisco_Earthquake.html 
 
listopad 2005: http://theyfly.com/news2005/november06/november06.htm#quake 
 
19. 3. 2011:https://theyflyblog.com/2011/03/19/the‐future‐san‐francisco‐earthquake/ 
 
4. 1. 2013:  
https://theyflyblog.com/2014/01/04/more‐about‐the‐coming‐san‐francisco‐earthquake 
 
24. 7. 2016: https://theyflyblog.com/2016/07/24/san‐francisco‐earthquake‐a‐step‐closer/ 
 
Video: Wendelle C. Stevens, Michael Horn, Christian Frehner (anglicky na toto téma) 
https://www.youtube.com/watch?v=tR0_z_2f95s 
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Objeven výskyt vody na Marsu 

aneb 

30 let stará předpověď »Billyho« Eduarda Alberta Meiera potvrzena! 

Autor článku: Hans-Georg Lanzendorfer / Švýcarsko 

(zdroj: FIGU Bulletin č. 50, prosinec 2004, strany 18-23) 

Planeta MARS se opět ocitla ve středu pozornosti badatelů a badatelek. Také Evropská kos‐
mická agentura, ESA (European space agency), poslala – kromě NASA – dvě průzkumná pla‐
vidla  k MARSu. Plavidla přistála na povrchu  vzdálené  červené planety  v roce  2003/04.  25. 
prosince 2003 se dostala evropská sonda Mars‐Express na oběžnou dráhu okolo rudé plane‐
ty. Po přistání na Marsu však muselo být na konci prosince 2003 a na  začátku  ledna 2004 
nejprve denně oznamováno, že se evropský přistávací modul »Beagle 2« již nehlásí. 11. úno‐
ra 2004 byl přistávací modul oficiálně prohlášen  za  ztracený. Přesto bylo možné,  aby ESA 
obdržela od zbývající sondy Mars Express zajímavé fotografie a data o Marsu a jeho výskytu 
vody. 
Ve stejné době našlo průzkumné vozítko »Opportunity« úřadu NASA jasné náznaky toho, že 
na Marsu kdysi protékalo dostatek vody, aby to umožnilo vznik života. To bylo dáno ve zná‐
most »Národním úřadem pro letectví a vesmír« (NASA) při tiskové konferenci. Vozítko »Op‐
portunity« na šestikolovém podvozku přistálo na konci  ledna 2004 na pláni Meridiani. Jeho 
dvojče »Spirit« přiletěl  již o tři týdny dříve a prozkoumával od té doby druhou stranu rudé 
planety. Vozítko »Opportunity« prozkoumávalo kromě  jiného za pomocí německého spekt‐
rometru jednu skálu v pláni Meridiani.  
»Tekoucí voda kdysi protékala mezi těmito skalami. Změnilo to  jejich tvářnost a změnilo to 
jejich chemické složení«, řekl Squyres, vedoucí vědecký pracovník zodpovědný za přístroje ve 
vozítku »Opportunity«. 
Sonda »Opportunity« přistála na Marsu v oblasti, která byla kdysi zaplavena tekoucí vodou, 
řekl Ed Weiler, vedoucí vědecký pracovník NASA: »Tato oblast by byla dobře obyvatelná.« 
Aktuální  vědecké  výsledky  byly  v médiích  publikovány 24.  března  2004.  (Tages‐Anzeiger, 
Curych, 24. 3. 2004) »Slaná voda na Marsu«. Mikroskopické snímky horniny Marsu dokláda‐
jí, že na Marsu byla kdysi tekoucí voda – a tato voda mohla obsahovat život. 
Tato  fakta  vlastně  ale nejsou nová  a bylo možno  si  je přečíst  v určitých  spisech  »Billyho« 
Eduarda Albert Meiera (BEAM) v polovině 70. let minulého století. Skutečnost je totiž taková, 
že tento muž, coby švýcarský kontaktér, je od června 1942 v kontaktu s mimozemskými lidmi 
tzv. plejarische federace a už před přibližně 30 lety mohl poskytnout detailní údaje o povaze 
rudé planety, která je vzdálená od Země mezi 55 až 100 miliony kilometrů. BEAM je ovšem 
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až do dnešního dne ještě pořád v jistých neprozíravých kruzích označován a odsuzován jako 
švindlíř, lhář a podvodník. Velké množství jeho do dnešního dne potvrzených výpovědí o naší 
sluneční soustavě a jejich planetách hovoří ovšem jasnou řečí, která zřetelně potvrzuje jeho 
věrohodnost, opravdovost a upřímnost. Faktem  je na druhou stranu ale  i  to, že v průběhu 
času nachází docela mnohostranné uznání  i ve vědeckých kruzích –  i když  zpravidla  jen ve 
skryté podobě.  
Kupříkladu aktuálním  zkoumáním planety Mars  se opět velmi  zřetelně ukazuje,  že věda  již 
před  cca  30  lety  byla  mohla  s pomocí  »Billyho«  Meiera  dosáhnout  velkých  poznatků 
a enormních  vědomostí. Namísto  toho  byl,  coby  jedinečný  zdroj,  vysmíván  a  degradován 
jako  lhář  a  podvodník.  Historie  se  ale mezitím  vyvinula  v jeho  prospěch,  neboť  skutečná 
pravda jeho údajů se potvrdila a bude se i v budoucnu vždy sama dostávat na povrch. 
Důkaz o vodě na rudé planetě podaný pozemskými vědci teprve v roce 2004 potvrzuje výpo‐
vědi  »Billyho«  Eduarda Alberta Meiera  (BEAM),  které  učinil  už  před  desetiletími,  totiž,  že 
rudá planeta Mars byla kdysi v plném rozkvětu. Přitom se jedná o výklady a zprávy, na které 
bylo  ještě  v sedmdesátých  letech  20.  století  nahlíženo  jako  na  dalekosáhle  nevěrohodné, 
příliš  fantastické a vylhané představy, načež  jeho osobnost byla potupně kvitována  znave‐
ným úsměvem. 
Před mnohé odpůrce a notorické kritiky se nyní – po potvrzení svých vysvětlení NASA – opět 
staví otázka, jak mohl BEAM již v 70. letech 20. století dospět k takovýmto informacím, když 
ne přímou pomocí svých mimozemských kontaktních osob. Navíc se přitom jedná o informa‐
ce,  které  nebyly  pozemské  astronomické  vědě  od  roku  1975  do  roku  2004  vůbec  známé 
a byly potvrzeny teprve v novější, aktuální době,  jak bylo vysvětleno. Odpověď  je nabíledni: 
»Billy« Eduard Albert Meier disponuje osobními zkušenostmi, ke kterým mohl dospět pouze 
za pomoci mimozemských plejarische návštěvníků/návštěvnic, a  sice  tím,  že mu několikrát 
umožnili cesty na nejrůznější planety v rámci naší sluneční soustavy (SOL‐Systém) i mimo ní, 
a také mu podali odborná vysvětlení. 
Mars je planeta, která se měla kdysi rozvinout ve vzkvétající planetu podobně jako Země. Už 
se také nacházela v určitém rozkvětu, když byla před několika sty tisíci  lety osídlena mimo‐
zemskými  lidmi. Podle údajů od BEAM, které vychází z vysvětlení Plejaren, byly obě planety 
Mars a Malona/Phaeton svými někdejšími obyvateli dodatečně uměle zúrodněny, aby mohly 
být osídleny  lidmi a byly  také obyvatelné. V důsledku ohromné katastrofy byla ale Malona 
před cca 75 000 lety stržena ze své původní dráhy a život na ní zničen. 
Záležitosti ohledně Marsu byly poprvé oficiálně projednány během 5. kontaktního rozhovoru 
z 16. února 1975 mezi »Billym« a mimozemskou kontaktní osobou Semjase. Plyne z toho, že 
první známé osídlení Marsu sahá zpět do minulosti před cca 230 000 lety. V jednom vzdále‐
ném slunečním systému došlo k osvobozujícím válkám proti utlačování a krutovládě, přičemž 
bylo zničeno mnoho planet. Jeden vědec jménem Asael využil tehdy příležitosti osamostatnit 
se a s velkým zástupem stejně smýšlejících uprchnul pryč do kosmického prostoru. Ze svého 
domovského  systému  uprchl  se 183  velkoprostorovými  loděmi,  250  průzkumnými  loděmi 
a přibližně 360 000 lidmi na palubě. Neklidně putovali během let vesmírným prostorem. Po‐
té, co osídlili  jeden cizí sluneční systém, a ten opět po 300  letech opustili, narazili  jednoho 
dne  na  náš  sluneční  systém,  kde  se  usadili  na  třech  planetách:  na  Zemi, Marsu  a Malo‐
ně/Phaetonu. Planety ale byly ještě velmi nehostinné, načež je opět opustili a byly opět osíd‐
leny  teprve  v pozdějších  tisíciletích.  (Přesnější  souvislosti  těchto  událostí  se  lze  dočíst 
v kontaktní zprávě č. 5, z 16. února 1975, věta 140–195). 
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V kontaktní zprávě č. 24 ze 7. června 1975 se opět projednává planeta Mars ‐ od věty č. 83 
dál. Při zmíněném setkání Semjase Billymu předala kousek rubínu v zoisitovém podloží, který 
pocházel z Marsu. (zoisit = minerál ze skupiny sorosilikátů – pozn. překl.).  
Během 27. kontaktního rozhovoru ze středy 25. června 1975 byla planeta Mars opět téma‐
tem setkání mezi Semjase a BEAM. Během zmíněného kontaktu byl Billymu navíc umožněn 
let společně se Semjase k Saturnu. Zároveň dostal možnost při této příležitosti pořídit několik 
fotek planet Země, Saturn, Jupiter, Mars a Měsíce. (Věta 5–48 ). Celý let trval 2 hodiny a 34 
minut. 
Během 31.  kontaktu  ze 17.  července 1975  si mohl »Billy« pořídit důkaz o  tom,  že planety 
Mars a Venuše stejně jako další planety ve sluneční soustavě – navzdory všem podvodnickým 
údajům mnoha  údajných  kontaktérských  osob  –  nejsou  obydleny  žádnými  inteligentními, 
lidskými formami života, a sice ani v hrubohmotné (materiální), ani v jakékoliv jemnohmotné 
podobě. 
Ve čtvrtek, 8. července 1976, při 60. oficiálním kontaktu, došla mezi »Billym« a Semjase opět 
řeč na Mars (věty 115–119): 
 
Billy  Nyní ale  jiná otázka: Jednou  jsi mi přece vysvětlila, že na Marsu neexistuje žádný ži‐

vot. Pokud jsem správě rozuměl, pak jsi tím přece měla na mysli planetární, lidský ži‐
vot, že? 

Semjase  
115.  Zajisté. 
Billy  Dobře. – Tvá tehdejší odpověď tedy nevylučuje, že tam může existovat, nebo dokon‐

ce existuje, nějaký jiný život v podobě fauny či flóry. Tehdy jsi přeci výslovně řekla, že 
tam neexistuje žádný život, přičemž jsi logicky mínila pouze lidský planetární život. Co 
si nyní myslíš, objeví Američané se svou sondou vyslanou k Marsu nižší formy života? 

Semjase 
116.  V příchozích  desetiletích  a  obzvláště  ve třetím  tisíciletí  budou  prožívat  překvapení 

v každém  ohledu,  jak  v ohledu  atmosférického  složení  planety,  tak  i  v  souvislosti 
s faktem, že Mars vykazuje ten nejnižší život a že má mnohem více vody, než pozem‐
ští vědci dosud předpokládali, což se bude ostatně týkat i pozemského Měsíce. 

117.  Překvapení se budou týkat  i složení zeminy a také povahy mikrosvěta, jak bylo řeče‐
no. 

118.  Nízký svět  flóry a mikroorganizmů  lze na Marsu najít s absolutní  jistotou, pokud bu‐
dou  přístroje  sond  pozemských  vědců  do  budoucna  dostatečně  dobré,  aby mohly 
zužitkovatelně zachytit odpovídající výsledky. 

Billy  Pak by se tedy mohl »život na Marsu« pro naší vědu tedy potvrdit? 
Semjase 
119.  Skutečnost,  že  to mohou  analýzy potvrdit,  leží  v rámcích možného, pokud  vědecké 

přístroje budou dostatečně dobré, neboť mikroorganizmy a nejprimitivnější  flórické 
formy života na Marsu existují, i když jinak tato planeta všechen ostatní život ničí svou 
životu nepřátelskou povahou. 

 
»Billy« obdržel již 3. února 1953 od své druhé kontaktní osoby jménem Asket, poté co první 
kontaktní osobou byl Sfath,  informace o planetě Malona/Phaeton a o Marsu. V kontaktních 
zprávách  je  od  věty  100  vysvětlena  historie,  která  pojednává  o  planetě Malona/Phaeton. 
Byla to vzkvétající planeta, která měla tehdy svou dráhu na dnešní pozici planety Mars. V oné 
době měla  planeta Mars  svou  dráhu  v dnešní  dráze  pásu  asteroidů. V  důsledku  ohromné 
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exploze planety Malona/Phaeton byl však Mars vehnán na užší dráhu okolo Slunce, načež 
pomalu vznikající život na planetě byl opět zničen. 
Událost, která se stala před cca 75 000  lety, když byla planeta Malona/Phaeton odstřelena 
tehdejšími obyvateli v důsledku jejich válečných rozbrojů tím, že zavedli vodu z moře či řeky 
do sopky, což vedlo k ohromnému přetlaku. Údaje k těmto událostem se  lze dočíst  i v knize 
»Proroctví« – Prorocké výklady a předpovědi následujících událostí na Zemi od roku 1976. 
 
V kontaktní zprávě č. 200 ze středy 5. června 1985 (věty 21–25) lze najít další zajímavá fakta 
k Marsu, když Quetzal na jednu otázku vysvětlil následující: 
 
Billy   Pak tedy ještě jedna otázka: Planeta Phaeton, resp. Malona, byla přece v dřívější době 

tam, kde má teď svou dráhu Mars. Dosahovala tehdy zóna života ještě dál přes tuto 
planetu? 

Quetzal 
20. To je správně. 
21. Zóna  života,  jak  ji  ty  nazýváš,  dosahovala  před  asi  jednou miliardou  let  ještě  až 

k dřívější poloze Marsu, tedy do vzdálenosti přibližně 400 milionů kilometrů. 
22. Pak, před asi 75 000 lety, v době zničení Phaeton/Malony, Slunce vyvinulo náhlou vy‐

sokou aktivitu, načež vydalo mnohem více sluneční energie do dálek kosmického pro‐
storu v oblasti sluneční soustavy, což vyvolalo na planetě Mars ohromně silné odpa‐
řování, přičemž se Mars sesunul na dnešní oběžnou dráhu.  

23. Všechno CO2 se usadilo v půdě, čímž planeta prakticky »zhynula žízní« a stala se čer‐
veno‐černou vyschlou pouští.  

24. Ve stejném chodu se udál i ten fenomén, že ta tebou zmíněná zóna života se smrskla 
v rámci několika málo měsíců a zůstala v ní pouze Země. 

25. Také Země ale z této zóny života pomalu vyklouzne za 380 milionů let, a za 470 milio‐
nů let bude kvůli zvýšenému množství energie Slunce skleníkový plyn CO2 v důsledku 
vypařování vlhkosti a vypařování vodstev tak zredukovaný, že už nebude moci nic víc 
existovat,  jelikož  všechny  rostliny budou  zaniklé  a nebude už možné  vyprodukovat 
žádný kyslík. 
 

Další zajímavé události se nachází i v kontaktní zprávě č. 210, z 11. června 1986, věty 8 a 9: 
 
Billy  Ptaah mně mi při návštěvě Marsu vysvětlil, že na Marsu protékalo větší množství vo‐

dy v dnes  již  částečně prachem a sopečným popelem zasypaných  tocích, než  to kdy 
bylo nebo  je u největších  toků na naší Zemi. Hovořil přitom o  tisícinásobně  větším 
množství vody, než měly ty největší pozemské toky. To mi připadá poněkud fantastic‐
ké, proto si myslím, že jsem se přeslechl nebo nedobře naslouchal. 

Quetzal: 
8 O své pozornosti bys neměl pochybovat, neboť jsi správně rozuměl všemu, co ti Ptaah 

vysvětlil.  
9. Údaje o obrovském množství vody, která proudila  toky na Marsu, odpovídají právě 

tak skutečnostem, jakož i ty z části kvůli písku, prachu a sopečnému popelu zasypané 
vodní toky, které jsou na Zemi všeobecně nazývané kanály – které však byly vpravdě 
obrovské proudy, jež měly tucty, ba skoro sto kilometrů v průměru a vykazovaly délky 
tisíců kilometrů. 
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Billy  Na Marsu běsní přece pořád neustále ohromné písečné bouře, které –  jak mi Ptaah 
vysvětlil –  často  zasahují  celou planetu. Není  tedy  žádný  zázrak,  že obří vodní  toky 
nebo právě kanály byly pokryty částečně pískem, prachem a vulkanickým popelem. 
Jednu ohromnou bouři jsem přece mohl také společně zažít, což pro mě byl vskutku 
ohromný zážitek, i když jsem to celé pozoroval pouze z paprskové lodi Semjase a ne‐
mohl jsem se odebrat do bouře samotné. Nebyl to sice až tak gigantický zážitek, jako 
byla bouřková oblast »Červeného oka« na Jupiteru (…) 

 
Krátký výňatek z 251. kontaktního rozhovoru z 3. 2. 1995, resp. z knihy »Proroctví a předpo‐
vědi« od Billyho: 
(…) Zbývající národy geneticky zmanipulovaných nalezly z oblastí Siria cestu do SOL‐systému, kde 
bylo na Zemi na nejrůznějších místech trestně vysazeno několik tisíc rebelujících geneticky zma‐
nipulovaných, zatímco masy různých početných národnostních ras nalezly nový domov na plane‐
tách Mars a Malona, resp. Phaeton. Tam vystavěly města, pyramidy a stanice atd. a vedly dobrý 
život, dříve než se stal Mars působením kosmických vlivů neobyvatelným. Z toho důvodu museli 
geneticky  zmanipulovaní,  lidé, planetu opustit, a sice  již  v pradávné době, načež  se usídlili na 
Zemi  a v průběhu  času  se  stali  pozemšťany,  nicméně  jejich  vlastní  a skutečný  prapůvod  ležel 
v oblastech  a na  planetách  Siria. Na Marsu  ovšem  ještě  zůstaly  pyramidy  a obří monumenty, 
jakož ale  i stanice, které  i po smrti Marsu zůstaly ještě dlouho funkční, avšak  i ty byly opuštěny 
a časem se rozpadly. To vše ovšem pozemšťané, geneticky zmanipulovaní,  jednoho dne nalez‐
nou a budou to moci znovu uvést částečně do provozu. (Pozn. FIGU Studiengruppe ČR: na zákla‐
dě kontaktní zprávy č. 471 z 16. 9. 2008 to již nebude možné.) 
(…) K tomu dojde obzvláště tehdy, až budou nalezeny artefakty jednoho určitého dávného lid‐
stva, přičemž pyramidy a skulptury, jako např. takzvané tváře na Marsu, nebudou částí nálezů. 
Nálezy a poselství  lidem na Zemi budou  jednou faktory vedoucí k tomu, že se smyšlený obraz 
o původu pozemšťanů sestavený jejich dávnými předky zhroutí a mnoha odpůrcům pravdy náh‐
le otřesně jasně vysvitne poznání, že pozemský člověk jednak původně nepochází z planety Ze‐
mě a jednak není jedinou lidskou formou života ve Vesmíru. (…) 
Již v bulletinu  č. 7 z června 1996 BEAM napsal: »Úspěch  tohoto závodění k Marsu by mohl 
být ten, že v 21. století pozemšťan vstoupí poprvé v Novém Věku na půdu čtvrté planety slu‐
nečního systému SOL,  čímž se vyplní předpovědi Plejaden/Plejaren, kteří  i ostatně předpo‐
věděli (viz kniha »Proroctví a Předpovědi«, dostupná ve FIGU [v němčině – pozn. překl.]), že 
rok 1996 bude  rozhodujícím  rokem pro  začínající výzkum Marsu«. V roce 1996 úřad NASA 
skutečně  započal  tzv.  misi  Mars  »Pathfinder«.  Tato  mise  Mars  »Pathfinder«,  započatá 
4. prosince 1996, byla jedna z prvních tzv. objevných misí, se kterou NASA spustila novou éru 
bezposádkového průzkumu sluneční soustavy. Účel mise Pathfinder byl ten, že se v průběhu 
krátké doby (tři roky od startu vývoje až ke konci mise) a při zachování nízkých nákladů do‐
praví na povrch Marsu vědecký využitelný náklad. Přitom musela být vyvinuta a vyzkoušena 
vhodná technika pro  fáze  letu, vstupu do atmosféry, sestup a přistání. Poté, co byla v roce 
1997 úspěšně dokončena mise »Pathfinder«, odstartoval americký Národní úřad pro letectví 
a vesmír (NASA) v neděli 3. ledna 1999 nově další sondu k Marsu jménem »Polar Lander«.  
Tolik tedy k faktům rudé planety Mars zmíněné »BEAM«. Jsou to události, které mluví samy 
za sebe, a tím opětovně dokládají nepopiratelnou skutečnost: »Billy« Eduard Albert Meier je 
pravý kontaktér s mimozemskými  inteligencemi, s lidmi z masa a krve, kteří disponují – dle 
pozemských měřítek – nepředstavitelně  vyspělou  technikou  a perfektně  zvládají  kosmické 
lety. To je fakt, který opět pro jednou dokazuje: NEJSME SAMI v hlubinách vesmírného pro‐
storu.                                                                                 Hans‐Georg Lanzendorfer, Švýcarsko 
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TÉMA ZDRAVÍ 

Výňatky z kontaktního rozhovoru č. 655 
ze čtvrtka 30. června 2016, 13:57 

Billy  … Ale nechme toho, neboť bych chtěl znovu začít hovořit o něčem, o  čemž  jsme se 
přece nedávno opět v krátkosti bavili. Nuže, ty, tvá dcera Semjase, Quetzal a  já  jsme se bě‐
hem naší kontaktní doby od roku 1975 často bavili o tom, že psychologové či jacíkoliv jiní lidé 
by neměli k člověku přistupovat ›uklidňujícími‹, ›dobře míněnými‹, ›konejšivými‹, ›útrpnými‹ 
slovy a rozhovory a neměli by ho obtěžovat, má‐li takový člověk za sebou ve svých myšlen‐
kách, pocitech a psychice závažný šokující zážitek, resp. úděsnou vypjatou zkušenost. Tako‐
véto  šokující  a  hrůzyplné  zkušenosti,  zážitky  a  podráždění  způsobují  ve  stavu  šoku,  děsu 
a z toho vznikajícího rozčilení jen škody namísto užitku, což mně už coby chlapce naučil, vy‐
světlil mi a  intenzivně osvětlil  tvůj otec Sfath, ale  i  ty, Quetzal a  tvá dcera Semjase. Takže 
jsem se vždycky řídil podle toho, co jsem se od vás všech naučil, dostal‐li jsem se do situací, 
které  vyžadovaly  nutnost  hovoru  s lidmi,  kteří utrpěli  šokující,  úděsnou  či  truchlící  bolest, 
nouzi a  trápení. Takže  jsem se nikdy nesnažil nikoho utěšovat atd., nýbrž  jsem se s těmito 
lidmi vždy bavil  jen o  tom prospěšném, co bylo potřeba udělat, anebo když už bylo vůbec 
nutno hovořit, pak jsem to vždy udělal tak, že ta šokující příhoda a děsivá zkušenost nebyla 
vůbec oslovena, anebo – pokud to nebylo jinak možné – jen bagatelně. Těmito způsoby jsem 
jednal dle  toho, co mě naučil Sfath a  také  i vy, a protože svět myšlenek, pocitů a psychiky 
člověka utrpí ve stavu děsivého zakoušeného zážitkového rozrušení  jistý šok nebo dokonce 
trauma, proti kterým se pak musí působit. A to lze učinit pouze tím, že člověk ve věci utrpě‐
ného šoku, děsu  či  traumatu, svého zármutku a  truchlení bude ponechán v klidu, ovšem – 
pokud je to nutné – bude osloven jen neutrální konverzační látkou. A jak jsem se to naučil od 
Sfath a od vás, tak člověk, který má za sebou šok, děs, trauma či zármutek, by neměl být po 
dobu  přinejmenším  dvou  dnů  konfrontován  se  svým  trápením,  aby  vše mohl  sám  v klidu 
a mlčky strávit a zpracovat tím, že půjde sám do sebe. Podle typu člověka a jeho myšlenkově‐
pocitového a psychicky‐vědomého  rozpoložení povolí nejdříve po dvou dnech první akutní 
fáze  šoku, děsu, bolesti, bídy, niterní nouze a  zármutku natolik,  že – pokud  to nezbytnost 
vyžaduje – lze s ním vést pomocný rozhovor, který pak už nevede k rozrušujícím, resp. přetě‐
žujícím vzpomínkám. Kromě toho  je to  i tak, že dle typu člověka a  jeho souhrnu schopností 
myšlenek, pocitů, psychiky, vědomí a stav  ratia, vztahující se právě na  rozum a chápavost, 
rozhoduje o  tom,  jak dlouho  trvá úplná  regenerace ohledně osvobození myšlenek, pocitů 
a utrpení  psychiky  až  k její  opětovné  normalizaci.  Faktem  ale  je,  že  člověk  –  nachází‐li  se 
v takovéto situaci – totiž ve stavu děsivém a šokujícím rozrušení, zážitku a zkušenosti, by měl 
být ponechán v klidu a nemá být pod palbou »utěšujících slov« atd. A to se nemá dělat pro‐
to, že každý člověk – jednak dle ratia zasaženého účastí na ztrátě prostřednictvím šoku, děsu 
nebo traumatu a také zcela v protikladu vůči svému myšlenko‐pocitově‐psychickému rozpo‐
ložení – reaguje niterně zcela opačně na »utěšující slova«, která se na něj směrují, na druhou 
stranu ho mohou přepadnout myšlenky viny a tíseň. Tím se ale všechno ještě mnohem více 
zhoršuje a dotyčný člověk propadá  ještě více bolestné a žalostné bídě,  jakož  i myšlenkově‐
pocitově‐psychické nouzi, která se prohlubuje stále více, čím více se takovému člověku bude 
něco  říkat. Přesně v tomto  stylu pracuje mnoho psychologů a psychoterapeutů, kteří  sami 
sebe považují za vše‐lépe‐vědoucí, a takzvaní duchovní a soustrastní  lidé, protože nerozumí 
ničemu ve věci lidského světa myšlenek, pocitů a psychiky a ve své omezenosti natropí u lidí, 
jež utrpěli šok, děs a trauma, nezměrné utrpení a škody v myšlenkách, pocitech a na psychi‐
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ce. Žel je to tak v této věci ještě i dnes, že mnoho rozumbradů, ›pomáhajících‹, soustrastných 
lidí,  psychologů,  duchovních,  psychoterapeutů,  psychiatrů  a  ›utěšujících  lidí‹  je  stále  tak 
hloupých  a  nevědoucích,  že  bezprostředně  poté,  co  lidé  zažijí  nějaký  hluboký  šok,  děs  či 
zármutek – např. v důsledku nehody, neštěstí či úmrtí atd. – to zkomplikují takto trápeným 
lidem navíc vtažením do slabomyslných, chorobně hloupých »nápomocných« a »utěšujících« 
rozhovorů,  takže budou  tím spíše oběťmi bolesti, zármutku a děsu. Přitom  jsou právě  tyto 
oběti vybízeni a přiměni vinou idiotských rozhovorů a způsobů mluvy k tomu, aby ponechali 
volný průchod bolavým, bídným, šokujícím, děsivým a žalostným myšlenkám, pocitům a roz‐
sáhlým emočním hnutím, neboť to má údajně pomoci ke zpracovávání a zvládnutí toho utr‐
pěného, šokujícího a truchlivě zažitého a zakoušeného. To je ovšem naprostý nesmysl a jen 
to  ještě více zvyšuje utrpení, niterní trápení, bídu, šok, děs a zármutek, neboť právě teprve 
teď se vše nafoukne a dostaví se vzpomínky na podráždění a přetížení a vše se ještě zhorší. 
Faktem je, že každý člověk, který se ocitne v nějaké situaci šoku, děsu či zármutku atd. musí 
jednat  dle  své  vlastní  schopnosti  ratia  a  dle  vlastních  způsobů myšlení,  pocitů,  psychiky 
a vědomí a potřebuje ke zpracování toho celého různě dlouhou dobu. 

Ptaah  Kdo snad pochybuje nad tvým vysvětlováním, není schopen uplatnit rozum a chápa‐
vost, neboť každé slovo ve tvém vysvětlení odpovídá tomu,  jak ses to naučil od mého otce, 
mé dcery a také od Quetzal a ode mne. A  jak vím, už ve svých chlapeckých a  jinošských  le‐
tech  jsi  jednal dle poučení mého otce, což platí  i pro  tvůj další  život, načež  jsi dokázal být 
mnohým pozemšťanům nápomocný. 

Billy  Upřímně  a  správně někomu pomoci mi bylo  vždy potěšením.  (…) Pak něco  jiného: 
Podle dřívějších instrukcí od Quetzal jsme náš pozemek Centra osázeli stromy, keři, křovisky 
a množstvím květin, takže naše Centrum sestává prakticky z lesní oblasti s mnohačetnou ve‐
getací. Důvodem toho bylo vytvoření prostředí bohatého na kyslík, abychom byli daleko od 
prachu civilizace a civilizačních škodlivin, což se má projevit na lepším zdraví obyvatelů Cent‐
ra,  jakož  i členů základní skupiny, kteří často v Centru a na  jeho pozemcích pracují. To celé 
má  ale  působit  také  stejnou měrou  na  návštěvníky. Můžeš  k tomu  něco  říct  v zastoupení 
Quetzal? 

Ptaah  Ano, to mohu. Pozemky Centra jsou v současné době kolem dokola zaopatřeny stro‐
my, keři, křovisky, velmi bohatým rostlinstvem a hvozdem obklopující Centrum, takže podle 
našich propočtů všechny  stromy, keře a křoviska atd.  společně  za  rok vyfiltrují  ze vzduchu 
360 tun škodlivin a prachu, jež přivanou větry přes kopce z údolí, vesnic, polí a měst atd. Za‐
tímco ve vesnicích a městech větší  část  škodlivin a prachových  částic  zůstává, a  tím velmi 
silně znečišťují vzduch, – kromě zplodin a dalších znečisťujících škodlivin a emisí, které po‐
zemšťané vdechují a  tím onemocňují  řadou chorob –  je vzduch v Centru a v oblasti Centra 
mnohem  čistější. Z toho plyne, že  čistota vzduchu  je  tedy o mnoho vyšší, než ve vesnicích, 
v rovinaté krajině a ve městech, v důsledku čehož jsme v této věci v Centru a na jeho území 
naměřili dobré hodnoty, které byly až o 85% a více vyšší než v rovinaté krajině, ve vesnicích 
a městech. To vypovídá, že v Centru a na jeho území produkují stromy, keře, křoviska a roz‐
manité  rostlinstvo  skutečně hodně  čerstvého kyslíku, který dýchají obyvatelé Centra a pří‐
chozí členové Základní skupiny a návštěvníci. Tento čistější kyslík podporuje na jednu stranu 
tělesný a myšlenkově pocitový dobrý zdravotní stav, což také často návštěvníci zmiňují,  jak 
vím, neboť čistý kyslík napomáhá pružnosti tepen a kapacitě plic. To znamená, že obyvatelé 
Centra, členové Základní skupiny a návštěvníci, kteří přichází do Centra, na tomto místě dý‐
chají  a  žijí mnohem  zdravěji,  než  všichni  pozemšťané  v rovinatých  oblastech,  ve  vesnicích 
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a městech. Centrum a jeho území lze přirovnat k čistému lesu, který ho obklopuje, takže po‐
rost v areálu má tutéž funkci vyrábět kyslík, jako celý les okolo Centra a jeho pozemku. 

Billy  Nyní mám otázku ohledně »Germánské nové medicíny«. Víš o tom ještě něco víc, než 
jen to, co jsi mi řekl 29. října 2005 při 402. oficiálním kontaktním rozhovoru (Blok č. 10, stra‐
na 246, věta 34), což bylo následující?:  

Ptaah 

34. Jedná se o absolutní lidmi opovrhující švindl, lež a podvod, stejně tak i o nezodpo‐
vědné šarlatánství, vinou kterého najde smrt mnoho  lidí, neboť uvěří zločineckým  in‐
trikám této údajné léčebné medicíny, o kterých jeden nezodpovědný lékař přesvědčuje 
své stoupence. 

Ptaah  U  »Germánské  nové medicíny«  (GNM)  se  skutečně  jedná,  jak  už  jsem  tehdy  řekl, 
o nezodpovědné šarlatánství, které mnohým pozemšťanům přivodí stupňující se zlá utrpění 
a smrt. Celá tato údajná medicína má základ ve fantazii, lhaní a podvádění zakladatele a ně‐
kdejšího  lékaře Ryke Geerda Hamera  (narozen 17. května 1935 ve městě Mettmann  / Ně‐
mecko), který coby někdejší chybně aprobovaný  lékař propaguje od roku 1981  jím »vynale‐
zenou« nebezpečnou »Germánskou novou medicínu« (GNM). Jeho terapie mají být protiná‐
vrhem  ke  školnímu  lékařství,  přičemž  Hamer  pozemšťanům  sugestivně  rozšiřuje  hloupá, 
chybná a pro nemocné a Hamerovým bludům uvěřivším životu nebezpečná tvrzení a  lži, že 
nemoci se prý vyvolávají  jen psychickými konflikty a zmizí užíváním a dodržování »Germán‐
ské nové medicíny.« Jeho v této věci bludné učení chybně učí dále  i to, že  jsou‐li konfliktní 
problémy odstraněny a ukončeny, pak prý zmizí i nemoci. Dne 8. dubna 1986 byla Hamerovi 
odňata německá aprobace v důsledku pokračování nelegálních praktik a podvodu a bylo vůči 
němu vzneseno několik zatykačů, takže byl za své přečiny v Německu a ve Francii několikrát 
zatčen.  Jen do  roku 1995 bylo v Německu a Rakousku  registrováno přes 80 úmrtí, přičemž 
tyto případy byly  zkoumány úřady  a bylo dokázáno,  že  zemřelí byli prokazatelně »léčeni« 
osobně Hamerem, anebo se z vlastní iniciativy »léčili« podle »Germánské nové medicíny« až 
do  své  smrti. Od  té doby  se přihodilo mnoho dalších úmrtí vinou dodržování »Germánské 
nové medicíny«, takže podle našich poznatků až do dnešního dne přišlo o život několik sto‐
vek jeho věřících v důsledku jeho chybné »medicíny«. To je fakt, který z toho plyne, protože 
se  jeho nesmyslné bludné učení pro pozemské úřady v Evropě nekontrolovaně rozšířilo do‐
konce v neevropských zemích a vyvinulo se do »Germánské nové bludné medicínské sekty«, 
o čemž celkově už úřady atd. nemají žádný přehled. Čistě fantazijní a  lékařsky neúčinná  lé‐
čebná metoda, která  se dříve  jmenovala »Nová medicína«  je velmi  riziková a pro každého 
pacienta znamená nebezpečí smrti a svolení k nevyhnutelnému úmrtí, takže »Hamerova me‐
dicína« je spjata se stovkami případů úmrtí, které z ní vzešly a nadále vzejdou, o čemž, stejně 
jako o celém rozsahu, úřady atd. nemají žádné znalosti. Vpravdě je »Germánská nová medi‐
cína«  absolutně neúčinná  a navíc  to není  žádná přírodovědná medicína,  která by obsáhla 
celé  lékařství,  takže  se  ani  nezakládá  na  pěti  empiricky  spojených  biologických  přírodních 
zákonech, jak Hamer lživě tvrdí. Lež a podvod je také to, že »Germánská nová medicína« prý 
léčí v každém  jednotlivém případě u  takzvaného onemocnění  člověka,  zvířete a  rostliny, u 
každého jednobuněčného živočicha a dokonce v celém kosmu. To celé ve věci této zdánlivé 
medicíny má základ ve fantazijních dogmatech a efektivně – jak máš ve zvyku říkat – spočívá 
ve slabomyslných hypotézách a falešně prolhaných statistických pravděpodobnostech. Tato 
údajná »medicína« je absolutně nelogická, nenormální, a proto i pro každého alespoň trochu 
inteligentního  člověka  zcela  nesrozumitelná  a nepřijatelná. Nelze  tedy  touto  »medicínou« 
vyléčit žádné nemoci, takže ty ani neprobíhají podle fantasticky vymyšlených »pěti biologic‐
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kých přírodních zákonů«, které nejsou ani částmi normálního dvojfázového »smysluplně bio‐
logického extra programu přírody«,  jak Hamer  svým  věřícím  fantazijně  sugeruje. Hamer – 
který v důsledku své životu nebezpečné bludouce zvané »Germánská nová medicína« přišel 
často do křížku se zákonem – jedná zcela bez svědomí a bez odpovědnosti a tímto způsobem 
svedl stovky a ba tisíce pozemšťanů k tomu, aby se odklonili od školní medicíny, v důsledku 
čehož při použití »Germánské nové medicíny« zemřeli  či v budoucnosti zemřou, pokud bu‐
dou závislí na Hamerově bludouce. Vinou této bludouky od Hamera a nerozvážným věřícím 
v této věci vznikla v podstatě smrtící sekta, jejíž chorobně nesebezodpovědní věřící jsou ne‐
poučitelní, takže se vinou této falešné »medicíny« budou množit případy smrti a Hamerova 
cesta bude i do budoucna dlážděna mrtvolami, jak jsi to už jednou vyjádřil při jiné příležitosti. 
To řečené by mělo být asi dostatečně osvětlující. 

Billy  To  si  také  myslím,  děkuji.  Co  chci  ale  říct:  To  celé  ohledně  »Germánské  nové 
medicíny« se přece označuje  jako »alternativní medicína«, což ale takto nelze říct a není to 
správné, neboť  se  reálně nejedná o  alternativní medicínu, nýbrž o  smrtelné  fantazírování. 
Alternativní  může  být  nějaká  medicína  jen  tehdy,  jedná‐li  se  o  komplementární,  resp. 
doplňkovou  medicínu,  která  odpovídá  souhrnnému  pojmu  pro  různé  léčebné  metody 
a koncepty diagnosy,  kterými  se  rozumí  alternativní,  resp. doplňkové  ke  školnímu  lékařství 
a vědecky  podložené  metody  léčby.  »Alternativní  medicína«,  v  pravém  slova  smyslu,  je 
medicína, kterou je třeba rozumět alternativní doplnění k metodám  léčby školní medicínou. 
Tuto medicínu  ale  nelze  zaměňovat  s  »přírodní medicínou«,  resp.  přírodním  léčitelstvím, 
které  vykazuje  spektrum  různých  terapeutických  opatření  a  je  směrováno  dle  tělesných 
schopností k sebevyléčení, resp. spontánnímu vyléčení. V tomto ohledu využívá přednostně 
prostředků a podnětů atd., které  se vyskytují v přírodě. Protože  jsi ale coby  lékař v  těchto 
věcech velmi dobře zběhlý, mohl bys k tomu vlastně podat poněkud obšírnější vysvětlení. 

Ptaah  Tvému přání chci vyhovět a uvést význam a definici tak, jak mi jsou známa fakta, která 
jsem nashromáždil v pozemském a speciálně evropském prostoru podle záznamů, pozorování 
a  studií. Alternativní medicína  se nazývá  také komplementární medicína, přičemž  se  jedná 
o souborný  pojem  pro  různé  léčebné  metody  a  diagnostické  koncepty.  Vlastní  léčebné 
metody  alternativní  medicíny  jsou  velmi  obšírné,  přičemž  se  s  tím  provozuje  i  mnoho 
šarlatánství a přirozeně se jejich účinnost nedá vědecky doložit, což se u přírodního léčitelství 
nesporně dá. Skutečně alternativní, resp. doplňkovou medicínu, která se používá v souvislosti 
se školní medicínou,  je nutno chápat  jako vědecky podloženou metodu  léčby a samozřejmě 
nemá nic společného s šarlatánskou »alternativní medicínou«, která se pohybuje zcela mimo 
to, co se člověk učí při studiu medicíny a psychologie. V podstatě se přitom jedná u pozemské 
medicíny o léčebné metody, které jsou od nepaměti obvyklé obzvláště na východě Země, ale 
do tradiční západní medicíny nenalezly cestu. Nicméně alternativní medicína  je také známá 
i v pozemské západní hemisféře, ale nikoliv bezpodmínečně v lékařských kruzích, přičemž má 
ale  přesto  podporovat  běžnou  školní  medicínu,  vůči  čemuž  se  ale  pořád  vedou  spory. 
V určitých  kruzích  se  ale  alternativní  léčebné  metody  nasazují  a  slouží  jako  doplnění 
tradičních západních terapií. A když se tu nyní hovoří o pojmech přírodní léčitelství a postupy 
přírodního  léčení,  tak  se  tím  označuje  spektrum  různých  lékařských  a  terapeutických 
opatření, které aktivují  tělu vlastní  schopnosti  sebeléčení,  resp.  samočinného  léčení, avšak 
nikoliv  použitím  technologických  podpůrných  prostředků.  Děje  se  tak  jen  zdůrazněním 
prostředků a podnětů, vyskytujících se v přírodě,  jakými  jsou: dýchání, pochyb těla, zemská 
půda, myšlenky a pocity, chlad, světlo, vzduch a výživa, stejně tak i klid a sluneční paprsky, ale 
i rozum a chápavost, teplo, voda a procesy vůle. V tomto dalece obsáhlém porozumění jsou 
zahrnuty všechny přírodní  léčivé prostředky, a sice především  jakékoliv  léčivé rostliny, které 
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se zpracovávají určitou úpravou na užitečné a cenné medikamenty. Celá definice je poněkud 
problematická, neboť  jak dokazuje pavučina podvodů a  lží od Hamera ve věci »Germánské 
nové medicíny«,  tak  se  do  alternativní medicíny  zahrnuje mnohé  z  toho,  co  tak  skutečně 
nelze  označit  a  ani  nemá  nic  společného  s  přírodním  léčitelstvím  a  přírodní medicínou. 
Z jakékoliv  alternativní medicíny  je  vyloučeno  obzvláště  očkování,  které  obsahuje  očkovací 
látky  vyrobené  pomocí  genetického  inženýrství  a  jež  působí  preventivně  pomocí  aktivace 
tělesného  imunitního systému. Ke skutečné alternativní medicíně a přírodnímu  léčitelství se 
tedy  nepočítá  ani  nesmyslná  »Germánská  nová medicína«,  ani  očkování  za  pomocí  látek 
vyrobených  genetickým  inženýrstvím,  takže  ty  nepatří  do  kritérií  definice.  V  přírodním 
léčitelství  se  zpravidla  označuje  jen  několik málo  oblastí  jako  alternativní medicína  v  tom 
smyslu, že spolupůsobí alternativně, resp. doplňujícím způsobem pomocí přírodních léčivých 
prostředků. V pozemském školním lékařství jsou v užším slova smyslu zpravidla užitečné části 
komplementární  (alternativní)  medicíny  vědecky  neuznávané,  ačkoliv  vytváří  doplňující 
a užitečné postupy vzhledem ke školní medicíně. 

K pozemskému  přírodnímu  léčitelství  se  všeobecně  počítají  následující  přírodně‐léčitelské 
postupy: 

Pohybová terapie, resp. terapie systematickým aktivním či pasivním pohybem těla či jednot‐
livých končetin. 

Balneoterapie,  resp.  balneologie,  zahrnující  léčebné  lázně  atd.,  resp.  učení  medicínsko‐
terapeutického užití přírodních léčebných pramenů, léčebných plynů, peloidů v podobě léči‐
vých bahenních lázní a vedle toho i vnitřní aplikace, jako pitné kúry z léčivých vod a inhalace. 

Dietetika, resp. dietologie, obsahující coby souhrnný pojem všechna opatření, které přispí‐
vají  k zachování  zdraví  těla  a  psychiky  či  uzdravení  jak  tělesných,  tak  i  psychických  obtíží, 
v důsledku  čehož se má pěstovat, přivodit a udržovat upravená životospráva,  resp. způsob 
života. 

Vodoléčba,  která  využívá  terapeutického  používání  vody  v podobě  teplé  a  studené  vody 
k utišení a vyléčení akutních a chronických nemocí a obtíží. 

Výživová terapie znamená, vědomě dobře a správně se vyživovat, neboť to podporuje celý 
tělesný organizmus na cestě k většímu zdraví, k jeho udržení a k celkově dobrému zdravot‐
nímu stavu, neboť  jen vyvážená strava dodává tělu a všem  jeho orgánům životně nezbytné 
vitální  a  výživové  látky.  Zdravá  a  správná  výživa není  jen podpora  k udržování  těla, neboť 
v principu  se díky  zdravé  stravě udržuje  i  vědomí, myšlenky, pocity a  spokojený psychický 
stav. Kromě toho je zdravá a správná výživa také důležitá pro uzdravení se od nemocí či ne‐
duhů, neboť uzdravení je závislé na přizpůsobené a hodnotné stravě. 

Pořádková  terapie  má  základ  coby  zdravověda  v principech  životního  řádu  a  tím 
v uspořádání všech oblastí života, které jsou nezbytné k zachování nebo obnovení celostního 
zdraví.  To  celé  obsahuje  strukturování  vnějšího  a  vnitřního  životního  pořádku,  neboť  ten 
ovlivňuje vědomí a psychiku stejně  jako zdraví celého tělesného organizmu pozitivním způ‐
sobem. 

Fytoterapie tvoří středobod vývoje a  fungování pohybového systému,  jakož  i souhru všech 
oblastí motoriky a senzoriky, a následně zahrnuje veškeré funkce a části lidského organizmu, 
neboť ty mají souvislost s celým pohybovým aparátem, např. s klouby, se srdečním oběho‐
vým systémem, svalstvem, nervovým systémem, ale obsahuje i psychiku atd., jakož i využití 
účinných látek z rostlin. 
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Billy  Děkuji za tvé výklady, ale jak se věci mají s pseudovědeckou alternativní medicínou? 

Ptaah  To, co  lze označit  jako vlastní pseudovědeckou »alternativní medicínu« – a nemá to 
nic co dělat s účinnou alternativní‐doplňkovou medicínou a se skutečným přírodním  léčitel‐
stvím, přesto ovšem nesprávně označované  jako »přírodně  léčivé« a tímto způsobem se to 
také provozuje patřičnými prostředky alternativní medicíny – je velmi rozsáhlé. To proto, že 
odnepaměti  je u pozemšťanů rozšířeno nepřehledně mnoho »alternativních metod«, které 
se nekontrolovatelně pořád používaly a  ještě dnes používají, přičemž se  tím vyskytlo velmi 
mnoho případů úmrtí a ty si také nadále vyžádají velmi mnoho lidských životů. V dnešní době 
se ale na Zemi používají různé celosvětově známé systémy alternativní medicíny, přičemž se 
u těchto prostředků jedná o formy terapií, vycházející z metod, které nelze nazývat přírodní 
(přirozené) nebo  ryze přírodně  léčitelské. Obzvláště  je ani v žádném případě nelze nazývat 
jako  školní medicína. Různé  z těchto  alternativních  léčebných metod  jsou  zcela  zavádějící, 
neúčinné co se týká vyléčení, a zakládají se v nadějích, kterou naivní bludně věřící vyvinou ve 
věci  těchto metod  za pomocí  samoléčebných účinných  sil,  a  tím  se uzdraví nebo  zdánlivě 
uzdraví. U  různých  z těchto metod hrají  také  roli  zmatené antropozofické, ezoterické, kos‐
mické, náboženské, sektářské a teosofické klamy a bludné představy, jakož i víra na zázraky 
a zázračné síly ve věci léčebných metod atd. Jako příklad zde mohu uvést následující známé 
alternativně medicínské metody a terapie, které se celosvětově využívají a mají přívržence, 
přičemž ohledně  té  či oné metody  je sebeuzdravení samozřejmě podmíněno silami bludné 
víry: 

Aromaterapie se vyvolává pomocí aromatické vůně, která je člověku příjemná. Umocní posí‐
lení  jeho myšlenek a pocitů, což pozvedává  jeho náladu a tím  i  jeho psychický stav, čímž se 
vyvolá blahodárný zdravotní stav vědomí, psychiky a těla. 

Homeopatie je postup, při kterém jsou nemoci a choroby léčeny vysokým rozředěním látek, 
které ve vyšší dávce u zdravých lidí vyvolávají příznaky podobné či totožné s příznaky nemocí, 
resp. chorob. Přitom  jsou  rozředění ve vysoké potenci  tak  značná,  že v prostředku už není 
obsažena  žádná  účinná  látka,  takže  lze  v  nejlepším  případě  hovořit  už  jen  o  signálním 
působení, pokud vyplyne nějaká reakce. 

Spagyrik: Podle tvrzení spagyriků (praktikanti v oblasti rostlinné alchymie – pozn. překl.), by 
měla každá  látka vykazovat čistý a dobrý princip,  jakož  i odporující nepřátelský princip. Tato 
domněnka přiměla Spagyriky  již dříve k  tomu,  že pomocí údajně vhodné metody oddělují, 
resp. separují to zlé od dobrého a jemné od hrubého, to »duchovní« od materiálního, stejně 
tak  i  to  jedovaté  od  léčivého,  jak  se  to  vykládá  pomocí  »Ars  spagyrica«,  z  čehož  vyplynul 
pojem »Spagyrik«. 

Bachova  květová  terapie,  tento  systém  obsahuje  38  rostlin majících  svůj  původ  v  Anglii, 
jejichž extrakty prý  léčí  lidské nemoci a utrpení,  což na  jednu  stranu  tvrdí  zastánci  terapie 
Bachovými květy, ale na druhou stranu se jinými zastánci této terapie popírá to, že Bachovou 
květovou terapií se prý nedají  léčit žádné tělesné nemoci a utrpení, a sice především ne ty, 
u kterých  jsou  už  patrné  poruchy  orgánů.  Příčiny mnoha  tělesných  onemocnění  a  utrpení 
mají  tkvět  –  podobně  jako  je  tomu  u  životně  nebezpečné  a  neúčinné  »Germánské  nové 
medicíny«  –  v  »duševní  disharmonii«,  »negativních  duševních  stavech«  a  »negativním 
rozpoložení«.  Věřící  zastánci  tvrdí,  že  extrakty  z  rostlin  člověku  pomáhají  a  nepotírají 
a nevypínají jen pouhé symptomy, nýbrž následek esence květů má působit i léčivě. Bachova 
květová  terapie má prý  coby »léčebný postup«  zmírňovat  jak momentální negativní pocity 
a nálady,  tak má mít  také  po  delší  dobu  pozitivní  vliv  na  charakter.  Dále má  prý mít  vliv 
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Bachových květů  i harmonizující účinek, předcházet nemocem a podporovat  léčebný proces 
už existujících obtíží. 

Tradiční  čínská medicína:  Čínská medicína  vykazuje dlouhou  tradici,  jejíž  kořeny  sahají  asi 
6000  let  nazpět,  přičemž  ale  dnešní  základy  »Tradiční  čínské  medicíny«  (TČM)  vznikly 
v průběhu  posledních  2500  let  v  novější  Číně  coby  lékařský  systém.  V  tomto  systému  je 
důležitá souhra akupunktury, terapie léky, učení o pohybu, nauka o výživě a tuina masáže, jež 
jsou ty nejdůležitější způsoby léčby nemocí a obtíží. Oproti západní medicíně, která se opírá 
o somatický původ, resp. o původ klinických obrazů nemocí, a mikroskopický a tím na detaily 
orientovaný  původ  nemocí,  tak  TČM  představuje  funkční  lékařství,  které  se  považuje  za 
celostní, což se samozřejmě zpravidla  tvrdí u všech  forem. V metodě TČM se vysvětluje, že 
zdraví každého člověka je závislé na rovnováze protichůdných sil jin a jang. Zůstává‐li tedy jin 
a  jang  v  rovnováze,  pak  je  tělo  a  »duch«  zdravý.  Je‐li  ovšem  jedna  ze  sil  nadměrně  silně 
namáhána, anebo prostě vinou nějakých okolností příliš  slabá, pak  to vede k nerovnováze, 
a tím k nemocem a utrpením. Vzájemné působení jin a jang, studeného a teplého, pasivního 
a aktivního, má prý vytvořit druh životní energie, která se nazývá Qi (čchi) a která má plynout 
na jasně rozpoznatelných kolejích, na takzvaných meridianech, resp. vodivých drahách, které 
mají navzájem  spojovat  všechny oblasti  a  části  těla.  Jin  a  Jang,  stejně  jako Qi, musí  tvořit 
harmonii,  a  tak  je  člověk  fyzicky  a  psychicky  zdravý  tak  dlouho,  dokud  Qi může  proudit 
v dostatečné  míře  a  bez  překážek  v  celém  těle.  Jsou‐li  proudy  Qi  narušeny,  tak  vznikají 
nemoci, takže hlavní cíl léčby tkví ve vyrovnání jin a jang, stejně jako zajištění volné cirkulace 
Qi. 

Označení Ájurvédská medicína je převzato z indických pojmů ze sanskrtu Ayus (život) a Veda 
(vědění),  přičemž  slovo  Ayurveda  znamená  moudrost  života  či  věda  o  životě,  která 
představuje kombinaci hodnot zkušenosti a filozofie, jež se soustředí na lidské zdraví, nemoci 
a  utrpení  emočně‐myšlenkově‐pocitových, mentálních,  fyzických  a  »duchovních«  aspektů. 
V typologii  se  hovoří  o  takzvaných  dóšách,  resp.  o  bioenergiích  ovlivňujících  tělo,  resp. 
rozdílných temperamentech či životních energiích, resp. o třech bioenergetických regulačních 
systémech  označených  v ájurvédě  jako  vata,  pitta  a  kapha  a  v  sanskrtu  nazývaných  právě 
dóšy, které panují v přírodě a v Univerzu a mají také v úplně každé  jednotlivé  formě života 
svou vlastní souhru. Tyto regulační systémy se uvádí následovně: 

         Princip pohybu: Vata = éter, vzduch, pneuma, vítr 

Princip látkové výměny / princip ohně: Pitta = žluč, oheň, voda 

              Princip struktury: Kapha = země, voda, flegma 

Podle ájurvedských představ se vyskytují dóšy v každém organizmu, přičemž většinou  jedna 
nebo dvě dóšy dominují, vzácněji pak všechny tři. Je‐li organizmus zdravý, pak se musí tyto 
energie  či  temperamenty  nacházet  ve  vyrovnané,  harmonické  rovnováze.  Pro  ošetřujícího 
lékaře musí být přitom důležité vědět,  jaké dóšy u ošetřovaného  člověka převládají, neboť 
každý  typ  dóšy  potřebuje  jinou  léčbu  a  léky,  a  navíc  se  musí  zjistit  aktuální  vztah  dóš 
navzájem za pomocí pulsní diagnósy (Nadivigyan). Dále je potřeba také zjistit, jaký by měl být 
vztah dóš navzájem, což  lze odvodit z astrologického horoskopu pacienta  (Prakriti analýza). 
Kromě  toho  se  musí  za  účelem  obnovení  správné  rovnováhy  odpravit  nashromážděné 
nečistoty/odpady, na což se nasazují určité očistné procesy (Panchakarma). K celému procesu 
ale patří i pouštění žilou a léky v mnoha ájurvedských podobách, ale také i dechová cvičení, 
koupele, klystýry, zvracení, terapie barvami a půstem, masáže, terapie jógou a hudbou. 

Antroposofická medicína má  svůj  základ  v  celosvětově  zastupovaném  a  velmi  zmateném 



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 27, únor 2020 28 

»duchovně‐ezoterickém«  pohledu  na  svět  a  s  tím  spjatou  cestou  vzdělání  a  poznání. 
Antroposofie  se pokouší  společně pospojovat elementy německého  idealizmu,  světonázory 
Goetheho,  gnózi  a  východní  učení  s  »přírodovědeckými«  poznatky  Rudolfa  Steinera. Užití 
evolučního  myšlení  ve  věci  »spirituálního«  vývoje  přitom  představuje  centrální  aspekt. 
Steiner si vzal pro svou antroposofii evoluční přístup darwinisty E. Haeckela a vycházel také 
obzvláště  z  moderní  theosofie  Heleny  Blavatské.  V  naprostém  protikladu  k  zástupcům 
pokrokových myšlenek  čistě sekulárně orientovaných přírodních věd za účelem duchovního 
a nadsmyslného porozumění  lidstvu a  jejímu vývoji, se tak antroposofie oddaluje od vlastní 
teosofie a její orientace směrem k východním náboženstvím. Antroposofie zahrnuje evoluci, 
jakož  i  novou  interpretaci  evoluce,  což  vedlo  v rané  době  vzniku  systému  antroposofie 
k rozsáhlým  kontroverzím  ve  věci možných  sociálně‐darwinistickýh  a  rasistických  aspektů. 
Antroposofická medicína  se  opírá  dle  nereálného  pochopení  zakladatele  Rudolfa  Steinera 
o zmatené  ezoterické  principy  přírodní  vědy  a  o  antroposofické  »duchovní  vědy«,  jakož 
i o bádání  ve  věci  fenoménu  fyzických,  žijících, »duševních«  a  »duchovních«,  což  –  viděno 
realisticky – rozvíří více otázek než skutečných poznatků. Ohledně antroposofického »bádání« 
se  prohlašují  »rozšířená  poznání«  prostřednictvím  »vyšších«  forem  poznání  jako 
bezpodmínečná,  která  platí mimo  jiné  díky  čtyřem  »existenčním  prvkům«  člověka,  a  sice 
»astrální  tělo«, »éterické  tělo«, »fyzické  tělo«  a »já organizace«  coby příčinně působící  ve 
zmíněných  oblastech.  Podobně  jako  u  »Germánské  nové medicíny«  a  »Bachovy  květové 
terapie« atd. mají nemoci a utrpení mimo jiné vycházet z »disharmonie existenčních prvků«. 
Antroposoficko‐lékařských  terapií  se  používá  proto,  aby  se  překonáním  nemoci  a  chorob 
nalezla  nová  rovnováha.  K  antroposofické  medicíně  se  počítají  různé  terapie,  jako  např. 
léčebná eurytmie, resp. pohybová terapie, která má celostně na člověka působit tak, aby se 
ve  svém  těle,  stejně  jako ve  svém  sociálním okolí a ve  svém vystupování  (gestech) dokázal 
správně  vyjadřovat. Dále  je nutno  zmínit  terapie barvami a  jmelím,  kterých  se používá při 
rakovině,  jakož  i rytmické masáže podle  Ity Wegman,  jakož  i  léčitelských využití uměleckých 
postupů, což  se vztahuje na  různé oblasti umění  jako:  terapie malováním, hudební  terapie 
a modelování  plastik  atd.  Pomocí  všech  antroposofických  terapií,  obzvláště  pak  léčebnou 
eurytmií, se mají stejnou měrou existující zákonitosti v člověku a v kosmu přivést do souladu 
a tím i posílit vlastní životní a sebeléčitelské síly. 

Billy  Děkuji,  i za tyto výklady. Podle mého názoru mají ryzí a správné postupy přírodního 
lékařství takzvaný celostní přístup a také celostní medicínu, čímž mám na mysli, že skutečně 
dobré,  ryzí  a  správné přírodní  léčivé prostředky  jsou  schopny při  správném  a přiměřeném 
použití uvést zpět do rovnováhy nějakou nebo dokonce každou porušenou harmonii lidského 
organizmu. Přitom  se  také domnívám,  že  si  člověk  v  tomto  smyslu  smí  vzít pravá přírodní 
léčiva, která  léčí nejenom  tělo,  resp. celý organizmus, nýbrž  i vědomí a psychiku, kterou  je 
přece také nutno zahrnout do celkového tělesného stavu. To právě proto, že myšlenky, pocity, 
psychika a vědomí, stejně  jako celé tělo, spolupracují a navzájem na sebe reagují. Je‐li tedy 
organizmus a tím tělo celkově zdravé, energické a plné síly, pak to působí i na svět myšlenek, 
pocitů, psychiky a vědomí, což platí i obráceně. 

Ptaah  To je v souladu s našimi vědeckými poznatky a zkušenostmi. 

Billy  Na  druhou  stranu  se  ovšem  vlastní  pseudovědecká  alternativní medicína  –  tak  jak 
tomu celému rozumím – nezakládá na nějaké obnovitelné bázi, která podává výsledky, nýbrž 
nakonec jen na chybné, bludné a mylné fantazijní učební soustavě. 

Ptaah  Ano, tak to je, přece… 
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Nové knihy Billyho – FIGU Švýcarsko 
 

Wenn der Mensch glücklich 
und zufrieden werden will …  

 

Když se chce stát člověk 
šťastným a spokojeným ... 

Ein Buch für den Menschen, 
der unglücklich und unzufrieden ist 
und dem die gesunde Selbstliebe, 

der innere Frieden sowie 
die innere Freiheit und Harmonie fehlen 
von ‹Billy› Eduard Albert Meier (BEAM) 

6. Juni 2014 – 16. Mai 2016 

Kniha pro člověka, který je nešťastný a 
nespokojený a kterému chybí zdravá sebeláska, 

vnitřní mír a vnitřní svoboda a harmonie. 
Billy Eduard Albert Meier 

6. června 2014 – 16. května 2016 
 

348 stránek, A5 německy, 50 CHF 
 

Erdenmenschheit, strebe end‐

lich nach Frieden und Freiheit 

statt nach Krieg und Terror 

 

Pozemské lidstvo, snaž se 
konečně o mír a svobodu, 
namísto války a teroru 

 
17. únor – 23. červen 2017 

 
 

388 stránek, A5 německy, 50 CHF 

 

 
Nové brožury FIGU Studiengruppe ČR 

Brožury A5 
Sedm hodnotných kroků meditace – výňatek z Billyho knihy Meditace z jasného pohledu (11 
stran – německy / česky) 
Pár slov k misi BEAM a FIGU – článek od Atlantise Meiera (10 stran) 
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PŘEDNÁŠKY – FIGU Švýcarsko 
PŘEDNÁŠKY 2020 

Také v roce 2020 pořádají členové FIGU v sále Centra přednášky na téma Učení ducha atd.: 
 

25. dubna 2020: 

Andreas Schubiger    To zlé v lidech … 

... a nějaké další aspekty z pohledu Učení ducha.  

Michael Brügger   Kdo jen věří, odpírá si realitu 

O důležitosti, nad vším vždy přemýšlet a tázat se po pozadí věcí. 

 

27. června 2020: 

Bernadette Brand    Otevřenost 

Nestát sám sobě v cestě. 

Ulrich Nangue  Meditace během všedního dne, část 1 

Jak mohu začlenit a využívat meditaci ve všedním dni. 

 

22. srpna 2020: 

Ulrich Nangue   Meditace během všedního dne, část 2 

Jak mohu začlenit a využívat meditaci ve všedním dni. 

Pius Meinrad Keller  Praktické využívání numerologie 

Jak si vybuduji v rámci studia Učení ducha lidské hodnoty a sám 
se realizuji? 

 

24. října 2020: 

Christian Frehner    Učení ducha v praxi, 7. díl 

Využití a praktické příklady.  

Patrick Chenaux   Trnitá cesta k sebepoznání  

O enormní důležitosti sebepoznání a jak ho lze vypracovat.  
 
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 
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