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Sekce ZDRAVÍ – další důležité informace na téma: Koronavirus 

http://cz.figu.org/koronavirus‐covid‐19 

O škodlivosti koronaviru a faktickém ohrožení, které z něho plyne – 25. 08. 2020 
Další informace o nezbytných způsobech chování, kterých je nutno bezpodmínečně dbát – 1. 7. 2020 

Speciální poděkování od Ptaah – 1. 7. 2020 

Další aktuální informace v německém jazyce zde: 
https://www.figu.org/ch/index/downloads/coronavirus 

 

 
 

Informační stánek FIGU‐Studiengruppe ČR 
NOVĚ: 18. – 20. září 2020 (zrušeno kvůli koronaviru) – 

Festival Evoluce 
Témata: Ufologie – přelidnění – Učení ducha 

 
Pravidelná setkání FIGU Studiengruppe ČR v Praze druhou sobotu v měsíci jsou do konce roku 2020 

zrušena a nahrazena setkáním po skypu, více info: info@cz.figu.org 
 

Jak skutečná je naše  
vědecko‐fantastická tématika?  

(české titulky) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QA0K2x70dNc 

 



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 30 září 2020 2 

Příroda hovoří – jsem Tvoření 
(český dabing) 

originál: Nature is speaking: Ich bin die Schöpfung  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5LpozhISxHk&feature=emb_logo 
 

 
 

*** 
Speciální poděkování od Ptaah 

Výňatek ze 739. kontaktu z pátku 22. května 2020 

Ptaah  … Pak jsem chtěl předtím říct, že námi zjištěná fakta – jak jsem ti je zmínil – nás pod‐
něcují k tomu – obzvláště mě, ale i všechny tobě známé z našich řad a také všechny z našeho 
grémia – abych vyslovil zcela mimořádné poděkování všem pozemšťanům na celé planetě, 
kteří pozorně,  všímavě, důvěrně,  rozumně a  v plném pochopení  vzali  vážně  vaše  rozsáhlé 
informace a směrnice uveřejňované na webových stránkách a následně je dodržovali. 

Naše poděkování  je směrováno obzvláště všem blízkým členům FIGU po celém světě, všem 
FIGU neznámým osobám, ale  i všem různým odpovědným politikům a vědcům, kteří se za‐
chovali správně a učinili mnoho užitečného, kterých  je ovšem žel –  jak  jsme zjistili – co do 
počtu pouze málo a navíc ze strany svých kruhů nejsou nápomocně podporováni. 

Naše poděkování je tímto směrováno a vysloveno obzvláště i všem těm osobám, které získa‐
ly užitek a poznatky z informací šířených FIGU, vytvořily z toho odpovídající aktivity pro blaho 
mnoha lidí a získaly životní jistotu ohledně své vlastní osoby. To se týká obsáhle všech, kteří 
následovali naše a vaše poradenství, které bylo uveřejněno na webových stránkách FIGU. 

 
Nicht ist des Lebens Tod ein Ende, 
sondern neuer Anfang und Beginn, 
denn der Tod reicht dir die Hände, 
zu einem neuen bess'ren Leben hin, 
in Wiedergeburt sich entfaltend, 

sich ans Gesetz der Schöpfung haltend. 
Billy 

Smrtí život nekončí, 
ale představuje nový start a začátek, 

neboť smrt ti podává ruce, 
k novému lepšímu životu, 

který se rozvíjí ve znovuzrození, 
dodržujíce zákony Tvoření. 

Billy 
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Semjase‐Silver‐Star‐Center, 6. června 2020 
Milý Ptaah, 
milé grémium, 
milí plejarische přátelé, 
 
My, členové základní a pasivní skupiny FIGU, a všichni FIGU přátelé po celém světě máme 
velké přání, poděkovat Vám  z celého  srdce za všechno Vaše  snažení,  za nesmírně cenné 
informace, nepostradatelné dobré rady a doporučení, které jsme od Vás obdrželi v souvis‐
losti s nebezpečnou a zhoubnou koronavirovou nákazou. 
 
Nepovažujeme to za samozřejmé a velice si vážíme toho, že se s touto nákazou důkladně 
zabýváte i na vědecké bázi a pomáháte nám svými poznatky a informacemi v této celosvě‐
tové zlé krizi a poskytujete nám upřímná, spolehlivá a konstruktivní doporučení, na která 
se můžeme vždy důvěrně spolehnout. Doporučení, která nám dodávají  jak  jistotu osobní, 
tak  i bezpečnost našim rodinným příslušníkům, přátelům, známým a všem  lidem, jež jsou 
otevřeni zprostředkovat nezbytné podklady, aby se postarali o svou bezpečnost. Děkujeme 
Vám také za to, že nepotřebujeme mít zbytečný strach, nýbrž že se můžeme spolehnout na 
rozumné a uskutečnitelné rady, které nás vzhledem k situaci velmi uklidňují. 
 
Děkujeme Vám ale nejen za Vaši pomoc a podporu v  této aktuální situaci, která by  jistě 
leckoho z nás stála život, kdybyste při nás tak nezištně nestáli, ale chceme Vám navíc po‐
děkovat z celého srdce za všechnu nadmíru cennou pomoc, Vaši trpělivost, Vaše pochopení 
a také za vše, co jste udělali za ta celá desetiletí nejen pro misi, ale i pro nás osobně a že 
jste nás v každé myslitelné podobě podpořili. Je nejvyšší čas, rovněž poděkovat  i za toto, 
neboť je to hluboce naléhavá a procítěná prosba každého z nás. 
 

S milými pozdravy, hlubokou přátelskou sounáležitostí 
a jménem všech lidí, kteří se našemu poděkování v tichosti připojí, 

bez možnosti, aby se vyjádřili svým stvrzujícím podpisem 
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Další informace o nezbytných způsobech chování,  

kterých je nutno bezpodmínečně dbát 

Výňatek ze 740. kontaktu ze soboty 23. května 2020 

Ptaah  Buď pozdraven i ty, Eduarde, milý příteli; je tomu skutečně tak, že ti v této věci musím 
ještě  leccos vysvětlit ohledně bezpečnostních opatření, kterých  je za všech okolností nutno 
dodržovat. A tato vysvětlení jsou zapotřebí na základě vzniklé nouzové situace a máte je rov‐
něž uveřejnit v podobě oznámení na vaší webové stránce, a sice se jedná o následující body, 
které ti teď uvedu: 

1.  Z  nezodpovědnosti  vedoucích  představitelů  států  vyplynulo,  že  se  koronavirus  dokázal 
rozšířit  v  podobě  pandemie,  jelikož  od  úplného  začátku  státní  zástupci  nepřikročili 
k nezbytně nutným a nevyhnutelným bezpečnostním opatřením za účelem zabránění nákazy 
–  na  rozdíl  o  vás  v  Centru,  ve  kterém  jste  tak  učinili  a  nadále  bezpečnostní  opatření 
dodržujete. V absenci této skutečnosti, resp. vinou selhání státních vůdců, řádí koronavirus 
úplně  všude a  vyžádá  si do  konce  června na 500 000 mrtvých. Vyplyne přitom především 
vinou  patologické megalomanie,  sebezveličování,  panovačnosti  a  naprosto  tupé  hlouposti 
diktátora  USA  Trumpa  a  v  Brazílii  Bolsonara,  že  tyto  státy  do  konce  června  zaznamenají 
největší  počet  nakažených  a mrtvých.  Toto  vše  se  však  rozšíří  i  na  další  státy  –  obzvláště 
v různých jihoamerických zemích – takže šířená nákaza bude i nadále vycházet najevo. To se 
projeví i ve všech státech, které nesmyslně a neodpovědně uvolňují či zcela ruší těch několik 
málo zavedených bezpečnostních opatření jako zákaz vycházení, zákaz cestování a nezbytný 
odstup, stejně  jako nošení roušek atd., anebo  i dovolují demonstrace. To povede k mnoha 
novým nákazám a obětem na životech, a sice i ve státech, kde dosud lidé oplakávali jen malý 
počet mrtvých. 

2. Koronová nákaza dosud není v žádném případě pod kontrolou a bude si i nadále vyžadovat 
mnoho obětí, a sice přímých, které zemřou rychle důsledkem infekce, ale i nepřímých, které 
zemřou následně na nemoci  spjaté  s nákazou,  jež mohou být  různého druhu, např.  trvalé 
plicní obtíže, které  se mohou projevovat kromě  jiného důsledkem vzniknuvší plicní  fibrózy 
a dýchacích potíží zaviněné virem. To proto, že choroba způsobuje i nedostatek kyslíku v krvi, 
což  vede  k  tomu,  že  působení  koronaviru  vyvolává  přetváření  plicních  struktur  a  plicní 
pojivová  tkáň  se  chorobně  rozšiřuje. Dochází  tedy  k  vnějším  i  vnitřním  poškozením,  resp. 
difúzním  postupům  plicních  orgánů,  což  znamená,  že  se  v  meziprostorech  vlastních 
funkčních difuzních vazivových  tkání vytváří v prostoru,  resp. ve výklencích mezi  tělesnými 
buňkami např. tkáňové tekutiny a vyvolávají tím tato onemocnění plic. Z toho nevyhnutelně 
plyne  jen  nedostatečná  regenerace  povrchových  buněk  v  plicních  sklípcích  a  dochází  tím 
k narušení nápravy plicního mechanizmu a navíc se zajizví a ztvrdne podpůrná tkanina plic. 

Tato nemoc odpovídá  jen  jedné z mnoha různých, které vyplynou v podobě z části těžkých 
následných onemocnění a zůstávají účinné v průběhu celého života a povedou v běhu času 
ke chřadnutí a smrti. Mohou vyvolat ale i nové choroby. 

3. Celý  ten nerozum, nezodpovědnost a všechna  ta  lidskými životy opovrhující příliš  rychlá 
uvolňování  a  odstraňování  alespoň  částečně  účinných  stávajících  opatření  proti  dalšímu 
šíření, nákaze a obětem koronaviru, si v blízkém a následném čase vyžádá ještě hodně obětí. 
Mnozí odpovědní z většiny všech státníků jsou zkorumpovaní, naprosto totálně hloupí až na 
půdu, nezodpovědní či prostě naivní a neschopní svého úřadu. 
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4. V důsledku všeho výše uvedeného je nadále nevyhnutelné – a sice z delšího výhledu, který 
se  dle  okolností může  týkat  i  příštího  a  přespříštího  roku  –,  že  se mají  zachovat  všechna 
myslitelně  možná  nezbytná  bezpečnostní  opatření,  a  sice  obzvláště  nošení  ochranných 
roušek  typu  FFP2,  přičemž  ve  speciálních  případech  dle  okolností může  postačit  i  FFP1. 
Nezbytně  nutný  je  i  nevyhnutelný  odstup  1,5  až  2 metry,  pokud  se  přichází  do  kontaktu 
s lidmi,  kteří  nejsou  zapojeni  do  vlastní  domácnosti,  rodiny  či  oblasti  společenství  a musí 
dodržovat  nezbytné  osobní,  rodinné  či  společensky  bezpečnostní  opatření.  Veškeré  tyto 
bezpečnostní opatření  je nutno  rozšířit  i na blízké  a  vzdálené  rodinné příslušníky, přátelé, 
přítelkyně a blízké známé. 

5.  V  žádném  případě  se  nemá  věnovat  pozornost  lhářům  ve  věci  koronavirové  nákazy 
a všemožným spikleneckým teoriím a osobám z řad obyvatelstva naprosto totálně hloupým 
až na půdu, které demonstrují proti bezpečnostním opatřením vůči koronovirové nákaze, tu 
popírají, zesměšňují, důsledkem čehož si lehkomyslně, naivně a nezodpovědně vykračují bez 
roušek  a  navíc  se  pohybují  trestuhodně  nedbale,  bezohledně  netečně,  bez  skrupulí 
v nedostatečném  odstupu  k  ostatním  lidem,  anebo  se  jich  nějakým  způsobem  dokonce 
dotýkají. 

To jsou fakta a nezbytnosti, Eduarde, která jsem ti měl předložit už minulou noc, což jsem ale 
zapomněl. 

*** 

 

Pracovná návšteva v SSSC FIGU v júly 2018 
Richard Lunter (Slovensko) 

S  českými  členmi  FIGU  som  sa  cca  v  júni dohodol  že  v dňoch 3.– 7.7. 2018  sa  stretneme 
v centre FIGU, prvý predbežný plán na stretnutie vznikol v januári februári 2018. 
Začiatkom  júna som sa nahlásil na pracovné dni na webe FIGU a kúpil som si  lístky na bus 
z Bratislavy do Zürichu. 
Dňa 2.7.2018 som išiel do Hinetrschmidrüti do centra FIGU vo Švajčiarsku, vlakom som prišiel 
do Bratislavy a navečer som Flexibusom  išiel do Viedne a odtiaľ do Zürichu, kde som prišiel 
3.7.  ráno. Z Zürichu  som  išiel vlakom do Winterthuru,  silno pršalo, potom vlakom do Wila 
a odtiaľ autobusom do Schmidrüti, stále viac niekedy menej pršalo, okolo 12tej 3.7. som teda 
kráčal pomaly do Hinterschmidrüti  kde  som nasledoval  vždy  šípku  FIGU  visitors. Pri dome 
som najskôr zazvonil na Büro, potom aj na FIGU visitors zvonček, ktorý som si neskôr všimol. 
Prišiel Christian Frehner a  z prvého  zvončeka  (asi) aj Atlantis Meier, Billyho  syn. Christiána 
som hneď spoznal, keď som sa mu predstavil, spomenul si že si píšeme emaily cca 10 rokov, 
tak ma spoznal. Zaviedol ma do kuchyne, kde som sa zoznámil s Timom z USA, s Sonianom 
z USA, obaja myslím z Ohaia, a Derekom z USA z New Jersey, na stole mali rozloženú knihu 
Zákony  lásky a riešili nejaké preklady ohľadne toho. Potom som si  išiel rozložiť stan cca 300 
metrov od zadného východu domu, kuchyne. V kuchyni som sa zoznámil s viacerými členmi, 
ktorí do  kuchyne prichádzali  a odchádzali. O 13.30  začala práca,  s Michaelom  z Nemecka, 
ktorý býval myslím od  jari v karavane v Centre pri hlavnom dome.  Čistili  sme  spolu umelo 
vybudované jazierko, nádrž (pool) pre zvieratá, ktoré žili za domom v ohrade, sliepky, kačky, 
husy,  pávy.  Potom  sme  pri  ceste  k  domu  maltovali  z  cementu,  piesku  vody  a  menších 
a väčších kameňov taký menší cca 40 cm vysoký múrik, okolo stromu a pár rastlín. Okolo 16 
tej asi keď sme pomaly dokončovali, prichádzalo k domu auto a cez otvorené okno som počul 
ako nás zdravý slovom Salome Atlantis a vedľa neho ako spolujazdec Billy. Po nejakom čase sa 
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prišiel  Atlantis  a  aj  Billy  pozrieť  ako  sme  ten  múrik  urobili  a  vyzerali  vcelku  spokojne, 
rozprávali  s  Michaelom  po  nemecky  a  vôbec  som  im  nerozumel  o  čom  sa  rozprávajú, 
vydedukoval som trochu že aj o rastlinách, ktoré sú v tom plôtiku čo sme dostavovali. Potom 
sme odišli, každý svojou cestou. 
Stredu, štvrtok, piatok sme pracovali a sem tam asi raz, al dva krát za deň som videl Billyho, 
buď  na  chvíľu  prišiel  do  kuchyne,  alebo  vonku  pri  dome  ho  bolo  vidieť  a  počuť  svojím 
typickým hlasom. 
V stredu ráno som sa zoznámil s českými členmi Jánom, Michalom a druhým Jánom, ktorý sú 
členmi už dlhé roky a pravidelne chodia na pracovné dni do Centra. 
Stredu, štvrtok, piatok som pracoval niekedy v  lese, kde Christián pílil stromy, niekedy som 
vytrhával burinu, prípadne iné pomocné práce. Pracovalo sa od 10tej do 12tej a od 14tej do 
18tej. 
V stredu asi po 21 som spolu s Amerikánmi (Sonian, Tim a Derek) išli na Sitzberg, odkiaľ bol 
krásny výhľad, videli sme Venušu,  Jupiter, Saturn a nakoniec aj Mars, a samozrejme spústu 
hviezd. 
V  piatok  o  21.30  večer  bola  meditácia  OM,  po  10  minútovom  vysvetlení  ako  prebieha 
(5 minút  sa  ticho  sedí,  potom  sa  číta  7  bodový  text  v  nemčine  a  potom  sa  vyslovuje 
Ooouuummm, do 21.50, koniec meditácie oznámi gong vedúcim. 
V sobotu sme pracovali od 10 tej do 12 tej a potom od 14tej do myslím 17tej. Na večeru sme 
jedli fajnový rezeň, steak s prílohou a šalátom, jedli sme ho vonku pod prístreškom. Ako sme 
dojedli,  išli  sme  odniesť  taniere  do  kuchyne,  do  domu,  Billy  tam  sedel  pri  vchode  aj 
s ostatnými, a ako som prechádzal okolo neho asi 2, 3 metre okolo neho, pozrel som sa na 
neho asi na 1 až 2 sekundy a stretli sa nám oči, pozeral sa na mňa, pozrel som mu do očí asi 
na tie 1 až 2 sekundy a pokračoval som ďalej, vošiel som do domu, kuchyne, odložil tanier 
s príborom a odišiel som ku stanu. Od toho momentu som nadobudol myšlienky typu: naozaj 
som  videl  Billyho,  nazrel  som  na  Nokodemiona,  resp.  reinkarnácie  Nokodemiona,  Billyho 
(jedného z najväčších učiteľov všetkých čias, nielen tu na Zemi, ale aj vo veľkej časti vesmíru), 
môj  život  sa  tým  zmenil,  ok  teraz  už môžem  umrieť,  pre  toto  som  prišiel  do  Centra,  asi 
môžem rozdeliť môj život na pred a po tomto stretnutí s Billym, ... a tak podobne, skrátka bol 
to pre mňa obrovský  zážitok,  ktorý  je  veľkým míľnikom  v mojom  živote. Bolo  to  7.7.2018 
okolo 17 tej hodiny. 
V  sobotu  večer  o  19.30  a  21.00  boli  mierové  meditácie,  ktorých  som  sa  zúčastnil.  Po 
meditáciách  som  išiel  s  Jánom  z  Čiech  do  blízkeho  Gasthausu,  kde  sme  debatovali  cca 
2 hodiny o všeličom možnom na tému Billy a FIGU. 
V nedeľu 8.7.  ráno o 6.30  sme  spolu  s  českými  členmi odchádzali a  išli  sme  sa  rozlúčiť do 
kuchyne, a ako sme išli pri záhrade sme stretli Billyho, Jan s ním prehodil pár viet v nemčine, 
kde  okrem  iného  sa  pýtal  či  by mu  Plejaren  nepomohli  s  pravou  rukou,  ktorú mal  vážne 
zranenú po úraze  (z dňa 1.6.2018), Billy mu odpovedal,  že už pomoc od Plejaren nechce. 
(pozn. 4.8.2020: Billy  si  ruku nakoniec  sám uzdravil, „Všetko  je v hlave“ ako  raz Billy v  lete 
2019 povedal  Jánovi  v  kuchyni  v Centre). Následne  sme  sa  rozlúčili  s  typickými pozdravmi 
Saalome,  (vlastne  rozlúčili  sme  sa  s  tým  najpodstatnejším  človekom),  aké  veľké  šťastie  na 
koniec pobytu v Centre. 

Text písaný 10.7. a 29.7.2018 
Richard Lunter 
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Sedm mocí formování psychiky 
1. Láska 
2. Hudba / zpěv 
3. Básnění* 
4. Příroda 
5. Spokojenost / harmonie 
6. Světlo 
7. Mír (klid) 
 
(* v širokém smyslu německého slova die Dichtung, např.  i vlastní písemná 
tvořivá díla – pozn. překl.)  

 
 
 

Sedm hlavních period v lidském životě 
 

1. Narození 
2. Dětství 
3. Mládí 
4. Věk školení a vzdělávání 
5. Věk zkušenosti a vyhodnocování 
6. Věk zamyšlení a poradenství (stařecký věk) 
7. Smrt 
 
 
 
 
 
 

Sedm učebních kroků 
1. Vnímání 
2. Rozeznání, uchopení 
3. Poznání   
4. Poznatek  
5. Jistota, vědomost   
6. Zkušenost, prožívání   
7. Moudrost     
 
 
 

Pramen: http://www.figu.org     http://cz.figu.org 
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Ukázka z připravované knihy »… A přece létají!« 

autor Guido Moosbrugger 

15. kapitola: Pohřbívání mrtvých 

Fakt, že  s námi mají Plejaren určité  společné věci, navzdory  jejich velmi vysokému evolučnímu 
stupni,  dokazuje  mimo  jiné  i  to,  jak  pohřbívají  mrtvé.  Semjase  tuto  věc  nastínila  při 
42. kontaktním rozhovoru (myšlenkový přenos, resp. telepatický kontakt) dne 7. ledna 1976 ná‐
sledovně: »(…) Pohřbívání mrtvých je nám známo a je pro nás běžné v téže podobě, kterou pou‐
žíváte vy na Zemi. Máme k tomuto účelu speciálně určená místa, jež leží stranou od obydlených 
oblastí. Ze starých časů jsme si ještě uchovali i metodu pohřbívání žehem (studené spalování bez 
ohně,  totiž  chladem,  čímž  zůstává  zachována  kostra – pozn. autora),  ale  tu používáme  jen  ve 
velmi, velmi vzácných případech, je‐li takovýto druh pohřbu vyžadován. Na rozdíl od pohřbívání 
do  země není  však běžné mrtvé  tělo eliminovat  (v protikladu  k pohřbívání  žehem, při  kterém 
zůstává uchován přinejmenším popel a kostra, nezůstává po tzv. eliminaci z těla vůbec nic, tedy 
ani žádné fluidové síly – pozn. autora). Pohřbívání je ale záležitost individuálního přání, takže lze 
využít  tu  či onu  jeho podobu.  (…) Ke  tvé otázce  je ovšem  třeba  říct, že pohřbívání do země  je 
přirozené, neboť  tak  je  to dáno od prapočátku. Vše nicméně hovoří proti  totální eliminaci  těla 
atd., neboť nelze opomenout  fakt, že se v neživém  těle  ještě nějaký  čas udržují určité  fluidové 
síly atd., které samozřejmě po spálení nebo totální eliminaci těla vyprchají.  (…) Mohou vydržet 
staletí nebo dokonce tisíciletí, nejdéle ale do doby, než je zničena kostra. (…)« 

Fluidové síly (viz kniha »Vše o fluidových silách« od Billyho, nakladatelství FIGU‐Wassermannzeit) 
jsou vyzařovány z materiálního těla a mohou být pro pozůstalé velkou útěchou. Současně se tyto 
síly  udržují  i  na  předmětech,  které  zemřelý  často  používal  (oblečení,  šperky,  nábytek,  nářadí 
atd.). Pozůstalí často uchovávají oblečení zemřelého, díky čemuž mají pocit, že  je zemřelý stále 
ještě s nimi. To jsou věci, které souvisí s uloženými fluidovými silami. Člověk by ale nikdy neměl 
dělat tu chybu, aby tyto vzpomínkové předměty vzýval, zbožňoval či pozvedal na  idol,  jak se to 
na Zemi často děje, neboť tím by nevědomě omezoval své vlastní silové rezervy. 

Plejaren mají vysloveně zdravý přístup k takzvanému umírání, resp. ke smrti lidské formy života. 
Přirozeně i u nich existuje zármutek a bolest nad ztrátou milovaného člověka. Na druhou stranu 
jsou nejlepším způsobem zpraveni o tom, co se děje po smrti člověka. Vědí, že jen hrubohmotné 
tělo  se  rozpadá na  své  stavební  části, zatímco nesmrtelná  forma ducha  jen vstoupí do  jiné di‐
menze, ve které důkladně zpracovává poznatky, dojmy atd., které člověk vypracoval a uložil ve 
svém životě; po tomto procesu se forma ducha následně nově reinkarnuje, a sice do nového těla, 
které vykazuje nové vědomí a novou osobnost; vědomí, resp. osobnost se do těla inkarnuje 21. 
den  po  početí  společně  s reinkarnující  se  formou  ducha.  Kromě  toho  Plejaren  vědí,  že  blízká 
sounáležitost dvou milujících se lidí smrtí nekončí, nýbrž ji dalece překračuje. Jednou vybudovaná 
láska je trvalá a nelze ji nijak zničit. U nás na Zemi se často odehrávají dramatické smuteční scény 
z nevědomosti a nepochopení těchto skutečností, obzvláště tehdy, když se jedná o velmi mladé 
lidi, kteří  se museli  rozžehnat  se  životem v důsledku neštěstí, válek, přírodních katastrof nebo 
teroristických útoků atd. Přehnaný smutek, kterému mnoho  lidí podléhá, ovšem není zpravidla 
ve většině případů nic jiného než sebelítost, kterou lidé po celé týdny, měsíce a léta horlivě roz‐
dmýchávají. K tomu se někdy přidává fakt, že lidé idolizují zemřelého nebo zemřelé, čímž ztrácejí 
jakýkoliv vztah k realitě. Aby se lidé ve vlastním zájmu vyvarovali těmto nepřirozeným přístupům 
ke smrti, je jednoduše nevyhnutelné, aby se intenzivně zaobírali otázkami »života a smrti« a do‐
sáhli tak jejich lepšího pochopení. To může lidem zasaženým smrtí bližního velice pomoci, aby se 
mohli se svou situací lépe vypořádat (viz Billyho knihy »Život a smrt« a »Znovuzrození, život, umí‐
rání, smrt a zármutek«, FIGU‐Wassermannzeit‐Verlag). 
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Výňatek z kontaktu č. 249 
ze dne 13. června 1994 

Billy  (…) Mám  jinou otázku,  a sice ohledně přelidnění: Není  to  ve skutečnosti  tak,  že  se 
v důsledku  stoupání  a pokračujícího  vzrůstání  přelidnění  začíná  život  samotný  vůči  tomu 
bránit a vytváří pomalu ale jistě čím dál více nákaz a nemocí, aby tak stoupajícímu přelidnění 
bránil? A není tomu tak, že v důsledku nadbytku lidí se lidské tělo a orgány, stejně jako imu‐
nitní  systém,  stávají  stále  náchylnějšími,  slabšími  a nedostatečnějšími,  což  se  děje 
i s vědomím? Přírůstkem obyvatelstva  se musí neustále množit  i čím dál  rozličnější alergie, 
přičemž hraje závažnou roli  i znečištění celého životního prostředí. Lidé  jsou po stránce své 
zodpovědnosti  stále vlažnější a slabší,  což  sahá až k úplné nezodpovědnosti. To  se ukazuje 
i tím, že se kriminálníci všeho druhu rostoucí měrou posuzují falešně humánně a udělují se 
jim mírnější  tresty, anebo dokonce  zůstávají beztrestní. Myšlení a hledání  smyslu  života  je 
stále více ovlivňováno  idiocií sektářství a náboženství, čímž vzniká stále více sektářského fa‐
natizmu a lidé  se úplně odcizují  světu atd., atp. Nejsou  tedy příroda a i život  sám nakonec 
přinuceny vybudovat si takovou obranu, právě např. pomocí nákaz a živelních katastrof, aby 
lidi v jejich přelidněné populaci po stovkách či miliardách vymýtily? Vzpomínám si na to, že 
Quetzal a i Semjase  jednou hovořili o tom,  že něco  takového  se  již odehrávalo  v dřívějších 
dobách na jiných planetách. 

Ptaah  To  je  správně: Pokud  se  stane,  že  je na nějaké planetě příliš mnoho  lidí, pak  se do 
toho příroda  a život nezávisle  vloží  a provedou účelné omezení přílišného množství  forem 
života. Takové omezení a odstranění nadbytečných  forem života, v tomto případě tedy  lidí, 
proběhne v první řadě nákazami, ale i tím, že se formy života, v tomto případě tedy opět lidé, 
stávají  slabými,  ba  dokonce  neschopnými  života  zchoulostivěním  svého  těla,  orgánů 
a imunitního systému. Dále se příroda a život vůči příliš velkému počtu  lidí brání  rovněž za 
pomoci živelních katastrof atd. (…) 

 

Symbol přelidnění 
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Téma: Atlantida 

Výňatek z 55. kontaktu 

Pondělí, 14. června 1976, 17:53 hod  

Billy … Můžeš mi nyní říct, kde vlastně ležela Atlantida? 
Semjase   
190. O tom jsem tě chtěla již dlouho informovat: 
191. Atlantida byla rozdělena do dvou říší. 
192.  Velká  Atlantida  se  nacházela mezi  rozštěpenými  kontinenty  Amerika  /  Jižní  Amerika 
a Evropa / Afrika, zatímco Malá Atlantida se nacházela v santorinské oblasti. 
193. Velká Atlantida byla zničena a utopila se v moři vinou válečných rozepří s obyvateli ze‐
mě Mu, která ležela v čínské poušti Gobi. 
194.  Ovšem  i Mu  byla  zničena  a  přestala  existovat,  takže  zbylo  už  jen  podzemní město 
Agharta. 
195. Malá Atlantida byla zničena přibližně o 6000  let později, a sice nepřímo skrze gigantic‐
kého Ničitele, obrovskou kometu, která před 3500 lety zavlekla do SOL systému Venuši. 
196.  V důsledku mohutných  otřesů  vyvolaných  kolem  se  ženoucím  Ničitelem  a  následně 
i Venuší, bylo na Zemi napácháno nesmírně mnoho škod. 
197. Země se otřásla, na mnoha místech praskla, a vybuchly obrovské vulkány. 
198. Jeden z nich byl nynější Santorin. 
199. Explodoval a  strhl  s sebou do moře  různé ostrovy v širším okolí,  zatímco moře  začalo 
vřít a utvořila se asi 200 metrů vysoká vlna, která se valila přes dnešní Krétu až do Egypta 
a Sýrie. 
200. Kréta se tehdy ještě jmenovala Minoa a její obyvatelé byli potomci Atlanťanů. 
201. Mnozí z nich dokázali uprchnout na helénskou pevninu, a tak se zachránit. 
202. Minoa  coby ostrov  zůstal  zachován, potopila  se ale většina ostrovů  z Malé Atlantidy, 
které se nacházely kolem Santorina. 
 

Výňatek z 219. kontaktu 

Úterý, 16. června 1987, 01:30 hod 

 
Billy  Pak  by  bylo  jasné  i  toto.  Takže  tedy  další  otázka,  a  sice  ohledně Atlantidy.  Pokud  si 
dobře vzpomínám, tak Semjase jednou říkala, že nebyly jen dvě Atlantidy, totiž Velká Atlan‐
tida a Malá Atlantida. Víš o tom? 
 
Quetzal 
126. Ano. 
127. Existovaly  čtyři  různé Atlantidy,  jednak  to byla Nová Atlantida za Héraklovými sloupy, 
mezi Azory a Španělskem. 
128. Pak to byla Malá Atlantida, která existovala ve Středozemním moři v oblasti Santorínu 
a dále  je nutno zmínit Starou Atlantidu, na které byla později, po  jejím zániku, vybudována 
Trója, zatímco Velká Atlantida existovala v Atlantiku. 
129. Atlanťané z Velké Atlantidy byli vládci nad všemi čtyřmi Atlantidami a jejich národy, ne‐
boť všichni náleželi ke stejnému původu. 
130. Byla tedy dána jedna centrální vláda, přičemž správa různých Atlantid byla prováděna 
zmocněnci, kteří se nazývali »Litenti«. 
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Výňatek z kontaktu č. 260 
úterý, 3. února 1998, 22:27 hod 

Billy  (…) Pak mám jednu další otázku, a sice co se týče Adolfa Hitlera, o kterém už jednou 
dříve tvá dcera Semjase něco říkala. Mám tady 36. kontaktní zprávu z pondělí 20. října 1975. 
Přečtu ti z ní vysvětlení od Semjase a k němu byla položena otázka, na jakém místě byl Dolfi 
školen a  jak nad ním byla prováděna kontrola. Další otázka se pak  týká  toho, zda pro  jeho 
následnou  inkarnaci existuje nějaké významné určení. Takže zde nyní slovo Semjase  (Pleja‐
disch‐plejarische Kontaktberichte, blok 1, strana 460): 

Semjase 

Adolf Hitler  byl  ve  velmi mnoha  oblastech  génius.  Jeho  vědomosti  sahaly  od  nejrůznějších 
oblastí umění a techniky přes řadu vědeckých oborů až k užívání sugestivních sil. Ve své niter‐
ní podobě to byla inkarnovaná forma života s velmi dobrými hodnotami. Nebyl to ovšem člo‐
věk vysoce vyvinutého ducha, nýbrž člověk s hodnotami rozumu a pochopení, určen k tomu, 
aby celou pozemskou politiku, hospodářství a všechny státy vedl určitým pozitivním směrem, 
za účelem vytvoření mírově sjednoceného světa a pozemského  lidstva. Za  tímto účelem byl 
vyškolen a na svém místě se inkarnoval. Byl určen, aby prostřednictvím pozitivní násilné (ak‐
tivní) nenásilnosti dodal Zemi nový háv a zahájil nové druhy vývoje. To bylo velmi přísně kont‐
rolováno a monitorováno. Nakonec byla ovšem veškerá snaha zbytečná a on nemohl dostát 
svému úkolu v té podobě,  jak  to bylo předpokládané. Gizeh  inteligencím se podařilo – přes 
tehdejší zodpovědné osoby společenství Thule a přes jejich jasnovidce Hanussena I. – zmocnit 
se povahy Adolfa Hitlera a zneužít ho pro jejich temné a zákeřné účely, aniž by se proti tomu 
mohl bránit, neboť  i v něm samotném vzplanula šílená touha po moci. Kromě této opovážli‐
vosti bylo ze strany Gizeh inteligencí ve vědomí manipulováno, a v jeho těsné blízkosti nasa‐
zeno,  ještě bezpočet  sil v podobě Gizeh  inteligencím propadlým pozemšťanům,  jejichž vlivu 
nebyl s to vzdorovat. Takže tím byl taky brzy donucen k tomu, aby jednal proti svým vlastním 
určením a dělal věci, které neodpovídaly jeho určení. 

Jak Semjase řekla, nesměla mi tehdy povědět více. Možná je tomu ale dnes jinak, takže bych 
se snad od tebe mohl dozvědět o něco více? Dříve jsi také přece jednou říkal, že Adolf Hitler 
prý měl úkol, tedy byl by měl úkol, vytvořit sjednocený pozemský svět.  

Ptaah 

108. Tak tomu skutečně bylo, to je správně. 

109. Cesta, kterou se pak ale vydal, totiž přes teror a válku, byla cesta zcela chybná a nebyla 
ani ve smyslu jeho určení, ani v jakékoli jemu zprostředkované směrnici a v žádném případě 
nebyla v našem zájmu. 

110. Důvod jeho scestí započal už velmi záhy, když přišel tajně do kontaktu s tehdejším spo‐
lečenstvím Thule, následkem čehož přišel  i do styku s Hermannem Steinschneiderem, který 
rovněž patřil do společenství Thule a podporoval nečisté cíle společenství, a který si říkal jas‐
novidec Eric Jan Hanussen. 

111. Steinschneider, resp. Hanussen se pohyboval ve všech kruzích pohlavárů NS, mezi kte‐
rými měl řadu klientů, takže právě i Adolfa Hitlera, který mu propadl v závislosti, a sice ještě 
dříve, než na sebe strhl úlohu vůdce. 
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112. Steinschneider / Hanussen vystupoval mezi společenstvím Thule a Hitlerem coby pro‐
středník a takzvaně dirigoval tehdejšího vůdce Adolfa Hitlera podle vůle Thule společenství, 
resp. jeho tehdejších vedoucích.  

113. Snahy tehdejších vůdců společenství Thule se směřovaly na dosažení světovlády, takže 
Hitlera  do  tohoto  směru  prostřednictvím  Steinschneidera  už  velmi  záhy  nechali  ovlivnit 
a zformovat, načež Hitler začal podle jejich vůle s terorem a zabíjením, aby nakonec rozpou‐
tal druhou světovou válku. 

114. Steinschneider byl v průběhu  času ohledně ovládání Adolfa Hitlera neustále mocnější, 
což nevyhovovalo různým osobám, které se proti Hitlerovi a jeho machinacím postavily. 

115. Výsledek  toho byl,  že Steinschneidera alias Hanussena nechaly v roce 1933  zavraždit, 
což ovšem už nic nezměnilo na Hitlerově směrování a kurzu, a tak se stále více proměňoval 
ve zrůdu, jak bys to asi vyjádřil ty. 

116. Je zajímavé vědět, že Adolf Hitler se narodil 20. 4. 1889 v Braunau / v Horním Rakousku 
a Hermann Steinschneider alias Eric Jan Hanussen ve Vídni, a sice rovněž v roce 1889. 

117. Oba byli tedy Rakušané.  

118. Dále  je na tvou položenou otázku potřeba odpovědět, že Adolf Hitler byl našimi silami 
již  od  nejútlejšího mládí  impulzně‐telepaticky  vzděláván  ohledně  svých  určení  a  směrnic, 
a sice pravidelně a všude tam, kde se právě nacházel.  

119. Nacházel se tedy i pod neustálou kontrolou. 

120. Naučil se toho přitom velmi mnoho a vše běželo velmi dobře, než odešel do Vídně, aby 
si zde osvojil umělecké vzdělání, což mu ale nevyšlo. 

121. Od tohoto okamžiku propadal velmi rapidně stále více tomu negativnímu a nedobrému, 
takže se brzo dostal mimo naší kontrolu a naše impulzně‐telepatické pokusy zůstaly marné. 

122. Vyvinul  si nadále nejenom nezdravou ctižádost, nýbrž  i nekontrolovatelný  fanatizmus 
a nenávist vůči všemu životu, který ze svého pohledu pokládal za nedokonalý. 

123. Z toho  se v krátké době vyvinulo všechno  to, co později vyšlo najevo z jeho myšlenek 
a jednání a přineslo Zemi neskutečné utrpení. 

Billy  A  jak máme porozumět tomu, že měl násilně  (aktivně) dodat Zemi nový háv a nové 
druhy vývoje? O tom jste nám nikdy nic bližšího neřekli. Co si pod tím máme představit? 

Ptaah 

124. Logická násilná (aktivní) nenásilnost, což v tomto případě znamená, že měl vzít v potaz 
všechny humánní možnosti, aby svým určením dodal na významu a vyplnil je. 

125. Násilná  (aktivní) nenásilnost v tomto  smyslu ale  znamená,  že by  se  cestou důležitých 
nařízení měly proklamovat a provést nezbytné  změny, aby  se  vytvořil  ve  skutečně mírové 
misi cíl v podobě světového míru a sjednoceného pozemského světa.  

126. Válečná  jednání se nikdy nebrala v potaz, neboť  ta  jsou nejen proti zákonům Tvoření, 
proti důstojnosti člověka a jsou zničující, nýbrž podporují i nenávist a jsou proti veškeré chá‐
pavosti. 

127. Byla‐li tedy řeč o násilnosti (aktivitě), pak právě jen ve smyslu násilného (aktivního) ne‐
násilí, které mělo spočívat v mírovém prosazení určitých nařízení a ustanovení.  
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128. Adolf Hitler tím ovšem pohrdl a provinil se proti této směrnici tím nejhorším způsobem, 
načež na pozemšťany přišlo nezměrné utrpení a milionnásobná smrt. 

Billy  A jeho vědomosti v mnoha věcech v žádném případě neospravedlňovaly jeho jednání. 
Copak tedy ovšem byl ve své podstatě ten nový háv Země a ty nové druhy vývoje, které měl 
Dolfi přinést?  Je tím  jednoduše na  jednu stranu míněn světový mír, právě s novým hávem, 
a na stranu druhou nové druhy vývoje techniky, zdravotnictví a vývoj po stránce vědomí?  

Ptaah 

129. Vidíš ta fakta správně, neboť se skutečně jednalo o tyto hodnoty. 

 

*** 

6 milionů mrtvých: 40 let válečných zločinů USA 
22. ledna 2019 Michael Mannheimer 227 

USA: Smrtící supervelmoc 
 

 

K obrázku níže 

6 milionů mrtvých: 40 let válečných zločinů USA 
Od dob jejich založení v roce 1776 se USA nacházely rozsáhlých 222 let  

(93 procent času jejich existence) ve válečném stavu. 
 

K tomu Plejaren vysvětlují následující: 
 

Ptaah  Naše rozsáhlé, podrobné a velice detailní záznamy, které si rovněž vedeme od zalo‐
žení »Spojených států Amerických«, obsahují bezezbytku všechny od počátku vedené ozbro‐
jené akce, válečné boje USA, aktivity  jejich  tajných služeb a  teroristické aktivity USA v kaž‐
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dém ohledu. To celé vyplynulo jak v souvislosti s prvními ozbrojenými akcemi před vznikem 
a při vzniku  tohoto mnohstátního útvaru,  tak  i ohledně  skutečně  rozsáhlých celosvětových 
válek. Naše záznamy zahrnují velice přesně i vše ve věci konání občanských válek a celosvě‐
tově vedených lstivých akcí tajných služeb, vměšování a spiknutí atd. K tomu patří také tajné 
i veřejné vojenské vpády do cizích teritorií a států,  jakož  i vedení a podpora válek v dotyč‐
ných místech. Přitom se získávají údaje o bezezbytku všech obětech až do posledního jedin‐
ce, který přišel o život od doby vzniku USA vinou uvedených akcí. Je to stejné, jako když veli‐
ce precizně kontrolujeme světové obyvatelstvo a vždy 31. prosince v 00:00 hodin zazname‐
náváme  jeho počet.  Totéž děláme  i  ve  věci  různých dalších  faktorů,  jakož  i  celkový počet 
všech mrtvých vinou zmíněných intrik USA, které nejsou nic jiného než bezcitné válečné zlo‐
činy,  zločiny  tajných  služeb,  stejně  jako  i  nestvůrné  zrádcovské  a  teroristické  zločiny  atd. 
Z naší  strany  je  to  tak,  že  úplně  vše  velice  přesně  zaznamenáváme  do  našich  záznamů 
a shromažďujeme určitá fakta, a činíme tak i každý rok ve věci toho, na co ses zeptal, takže ti 
mohu uvést nakumulovaný výsledek ke dni 31. prosince 2018, který vyplynul k půlnoci. Jedná 
se o počet přibližně 743 milionů lidí, kteří byli zabiti v raných USA, na celém americkém kon‐
tinentu,  jakož  i  celosvětově  vinou  tajných  služeb  USA,  vojsk  USA  a  jejich  teroristických 
a zrádcovských akcí atd. Oproti tomu Rusko vinou stejných intrik zabilo od dob jeho prvního 
vzniku coby státního útvaru až do půlnoci dne 31. prosince 2018 přibližně 369 milionů lidí. Co 
se teď ovšem týká těch 6 milionů lidí, kteří měli být údajně zabiti jen v posledních 40 letech 
vinou válek USA,  tak  je  toto  číslo na  jednu stranu velmi hluboce podceněné a nelze ho na 
druhou stranu dávat do poměru k válečným úmrtím, které od nepaměti až dodnes  jdou na 
vrub Ruska, rovněž i SSSR atd., neboť velmi přehnané odhady počtu 130–200 milionů neod‐
povídají z větší části válkám s cizími státy, ale zločineckým státně interním vražedným akcím 
zločineckých diktátorů atd. 

 

*** 

Výňatek z kontaktu č. 662 ze dne 3. listopadu 2016 
Billy  (…) Teď bych se chtěl ještě zeptat, jak to půjde dál v Turecku s Erdoganem? 

Ptaah 

120.  Provede  celý  svůj dávno promyšlený plán  a bude  se  všemi osobami  ze  všech  vládních 
úřadů,  vojska, médií, škol a všech dalších míst nadále zacházet  jako se zločinci, bude  je 
okrádat o  svobodu, a  i nadále bude mít  tendenci k  trestu  smrti, aby mohl všechny  své 
protivníky oficiálně zavraždit a oddávat se tím tak autokraticko diktátorské moci. 

121.  Erdogan  je  velmi  zlý, nevypočitatelný,  sobecký a  zlomyslný  sektář,  který nezná  žádnou 
  omluvu a … 

Billy  … jde skutečně přes mrtvoly a nechal by oddělat i svou matku, anebo by ji dokonce  vlast‐
noručně hodil do pekla, pokud by mu to přineslo užitek. 

Ptaah 

122.  To je sice správně, ale chtěl jsem říct, … nezná žádné slitování, ani spravedlnost. 

123.  Ale to, co jsi řekl, sedí, a v Turecku to bude špatné, neboť Erdogan je zlomyslný autokra‐
ticko‐diktátorský despota sektářského ražení, který se prokázal jako tyran už od své první 
vlny zatýkání, kterou nařídil. 
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124.  A čím déle bude moci vykonávat svou moc, tím životu nebezpečnější to bude pro všech‐
ny, kteří smýšlí demokraticky, anebo stojí Erdoganovi v cestě. 

125.  Je v sobě neobyčejně zbabělý a žije v hluboce zakořeněném strachu a zbabělosti, takže
 nechává zatknout a pozavírat do vězení všechny osoby, které smýšlí jinak než on a které 
to otevřeně projevují. 

126.  Zatýkány jsou ovšem i další osoby, které sice nemají odvahu mluvit, ale v jeho očích pro 
něj představují nebezpečí. 

127.  To mu ale nestačí, neboť ve svém zbabělém strachu vehementně usiluje o trest smrti, aby 
nechal »legálně« zavraždit všechny své skutečné nebo  jím namlouvané,  resp. domnělé, 
protivníky. 

128.  Už vše zařídil tak, aby nechal zatknout mnoho dalších osob, které nejsou stejného smýš‐
lení  jako on, nebo o kterých se domnívá ve svém strachu, domýšlivosti a zbabělosti, že 
mu jsou nepřátelsky nakloněni. 

Billy  Taky si myslím, ale teď chci hovořit o něčem jiném: Dvě předpovědi tvého dědečka  Gaab‐
riela – jak jsi mi jednou s důvěrou sdělil – hovoří o tom, že velký mír bude po Zemi rozší‐
řen z Ruska. K tomu moje otázka, zda víš, jak a kdy se tento mír uskuteční? 

Ptaah 

129.  Ne, neboť o tom žel existují od mého dědečka jen velmi skrovné poznámky. 

Billy  A jak vznikly tyto předpovědi? 

Ptaah 

130.  Můj dědeček se snažil pomocí pohledů do budoucnosti prozkoumat určitá časová období 
na Zemi ve věci národních a mírových poměrů, takže v jeho záznamech nacházíme i krát‐
kou poznámku ohledně jednoho velkého uzavření míru, které prostřednictvím Ruska za‐
hrne celou Zemi. 

131.  Přesné údaje k tomu ovšem chybí. 

Billy  Škoda, ale to nejde změnit. Když pomyslím,  jak EU diktatura a USA –  jakož  i  jisté naivní 
 politické elementy a noviny ve Švýcarsku – štvou proti Rusku a staví se proti němu idiot‐
skými a kriminálními sankcemi, lhaním, pomlouváním a nenávistnými výroky, pak to mů‐
že trvat ještě dost dlouho, než se vyplní předpovědi tvého dědečka. Že přitom ruský pre‐
zident Putin  zůstává  relativně  rozvážný, mírový  a  klidný –  to hovoří  zcela  ve prospěch 
předpovědí tvého dědečka. 

Ptaah 

132.  Tak tomu skutečně je, ale to, co prakticky celý západ proti Putinovi ve zlém dělá a Rusku 
 provádí, to se rovná víc než  jen vypočítavé válečné štvanici, aby se přivolala  jedna další 
světová válka, a sice pod patronátem světovou mocí posedlých USA a EU diktatury.  

133.  A že od nynějška a už drahnou dobu hovoříme výslovně o  tom, že z kriminálních  intrik 
západu proti Rusku začíná hrozit nikoliv třetí světová, ale čtvrtá světová válka, tak to má 
zcela určitý důvod. 

134.  Tento důvod byl a stále ještě je ten, že pozemské lidstvo je vinou chybně vedených kronik 
 atd. – i v mnoha dalších věcech a ohledně celosvětového dění – nuceno v omyl a nuceno 
k chybnému chápání světové historie, právě také ohledně počtu světových válek, jejíž po‐
čet byl skutečně tři od dob, kdy USA vedou války. 
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135.  První světová válka byla 1756–1763, druhá 1914–1918 a třetí 1939–1945. 

136.  Vědomou  vinou USA byla ovšem první  světová  válka deklarována  jako  tzv.  »sedmiletá 
válka«, aby za ni USA nenesly vinu a zůstaly v této věci bez poskvrny, neboť US‐Amerika 
chtěla mít »čistou vestu« –  jak někdy  říkáš – a nadále si  ji chce uchovat navzdory všem 
svým početným válečným zločinům. 

137.  Dnes už ovšem panuje mezi USA, EU diktaturou a Ruskem opět stav, který je nutno ozna‐
čit jako »Studená válka«. 

138.  A tento stav byl vyvolán vinou zločineckých politických intrik – do kterých bylo zahrnuto 
i hospodářství – a zjevnou válečnou propagandou USA a EU diktatury stejně jako propa‐
gandistických křiklounů. 

139.  Tito křiklouni existují žel i ve Švýcarsku v podobě přívrženců USA a EU diktatury – Švýcar‐
sko by se mělo ze zásady chovat jako neutrální stát ve veřejných médiích a v politických 
záležitostech, takže by se nemělo připojovat k diktátorské útočné propagandě USA a EU 
proti Rusku. 

140.  Veřejně poukázat a vysvětlit,  jaké kriminální a zločinecké  intriky nějaký stát provozuje – 
s čímž je vždy srozuměna také jedna část obyvatelstva patřící k vládě –, to nemá nic spo‐
lečného  s  urážením  a  hanobením  daného  státu  či  s  válečnou  propagandou,  nýbrž  jen 
s tím, že jsou ukázána daná fakta a skutečnosti, jak to máš otevřeně ve zvyku činit, jakož 
i já v mnohých výkladech. 

Billy  To celé je prostě neradostná a hrozící věc, přičemž prakticky celá diktatura EU a její cho‐
robně hloupí a bláhoví stoupenci jsou natolik poškozeni ve svých mozcích a ve své chápa‐
vosti, že je pro ně očividně nemožné, aby pojali a rozpoznali byť jen jednu jedinou jasnou 
myšlenku, že se svým slabomyslným stoupenectvím vůči USA a EU diktatuře spolupodílí 
na budování katastrofy. Teď ovšem něco  jiného: Můžeš prosím pro  jednou vysvětlit,  jak 
se do pozemšťanů dostalo zlo. Sám o tom sice vím, ale bylo by jistě dobré, pokud bys ty 
stručně vyložil tuto historii. 

Ptaah 

141.  Zlo v pozemšťanech vzniklo tím, že před velmi dlouhou dobou skrze  jedno vzdálené  lid‐
stvo  (potomky Plejaren) – na druhé straně časoprostorové struktury DERN Univerza – 
bylo mnoho  ještě  později  přistěhovaných  velmi  vzdálených  potomků  Plejaren,  pomocí 
jedné manipulace přetvořeno v nelítostné bojovníky‐otroky, kteří museli bojovat proti ci‐
zím agresorům. 

142.  V  pozdější  době  pak  uprchlo  několik  geneticky manipulovaných  národů  a  pronikly  do 
 časoprostorového kontinua Univerza DERN,  resp. do  této nynější  současnosti,  tím  tedy 
do oblasti Mléčné dráhy, kde se usídlily na planetách Phaeton/Malona a na Marsu. 

143.  Celkově jich bylo přibližně 78 milionů, ze kterých asi 280 000 emigrovalo i na Zemi. 

144.  Kromě toho bylo na nejrůznějších místech na Zemi vysazeno za trest i několik tisíc rebelu‐
jících geneticky manipulovaných. 

145.  Byly  také  národy,  které  dokázaly  nejprve  uprchnout  do  kontinua  DERN  z  oblastí  Síria 
a dospěly na druhou stranu galaxie Mléčné dráhy, ze kterých pak  rovněž přišli na Zemi 
emigranti, na které se – jako všichni další imigranti – rozdělili do všech starých stávajících 
pozemských skupin. 

146.  Tito příchozí v sobě tedy nesli změněné, resp. nuceně zmanipulované geny, které z nich 
udělaly nemilosrdné bojovníky, kriminálníky a zločince, což už přirozeně velmi brzy pře‐
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nesli, resp. genově předali, promícháním se s lidstvem na ještě primitivní, divoké pozemš‐
ťany. 

147.  Tím se to zlo v běhu času rozšířilo v pozemském lidstvu a genově předávalo až do dnešní
 doby, což se ostatně ukázalo  i na  jiných světech v DERN Univerzu, a  tedy ve vaší  časo‐
prostorové struktuře, stejně jako na světech v naší vlastní časoprostorové struktuře, a tak 
je tomu až do dnešní doby. 

148.  To  by  tedy mohlo  znamenat podle okolností  rovněž  nebezpečí  pro  Zemi  a  její  lidstvo, 
pokud  by takovým způsobem uzpůsobení astronauti přišli na Zemi.  

149.  Různí mezi nimi jsou dobyvační a mocí posedlí, tak jako je takových mnoho pozemšťanů,
 takže  i mezi nimi dochází k válkám a dobyvačným tažením, což vždy vyvolávají mocí po‐
sedlí státní mocnáři tak, jako je tomu i na Zemi. 

150.  Ovšem o historii genově manipulovaných byla během našich kontaktů už mnohokrát řeč,
 jakož  i  o  tom,  že  genovou manipulaci  lze  změnit  pomocí  vlastní  síly myšlenek,  pocitů 
a chování a lze ji dokonce zrušit, pokud se o to pozemšťané vědomě snaží.  

151.  Pak  se  totiž mnou  stát mírovými obyvateli Země a osvobodit  se  tak od  těžkých agresí, 
  brutality,  násilí,  žárlivosti, mocichtivosti,  panovačnosti  a  všech  dalších  velkých  neřestí,
  nelidskostí  a  zlých  způsobů  chování  (Dodatky  ohledně  Síria  viz  »Plejadisch‐plejarische
  kontaktní zprávy«, bloky 2, 3, 5, 7, 8, 10). 

Billy  Ještě dnes  je  tomu  žel  tak,  jako  tomu bylo už odnepaměti,  že všichni  ti – kteří mohou 
vykonávat státní moc – se k ní dostali buď násilím a vraždami puči/přichystanými převra‐
ty, anebo jsou zvoleni vůlí národa, jelikož národy jsou dostatečně hloupé na to, aby zvoli‐
ly do funkce hlav států chybné, násilné, válkychtivé a po moci bažící elementy. Na Zemi 
budou nadále existovat války, vraždy,  zabíjení a všechna ostatní  zla – avšak nikdy mír, 
skutečná svoboda a harmonie – a to tak dlouho, pokud se to bude dělat tímto způsobem. 
A všechny  tyto mocichtivé elementy a  jejich  stoupenci v národech,  resp. populacích se 
samozřejmě nesnaží o to, aby zrevidovali své celkově nemírové, zabijácké, vražedné, žár‐
livé, rasistické, nenávistné a vůči lidem nedůstojné postoje a způsoby chování atd. Takže 
žijí  a  konají  ve  starých  zaběhaných  kolejích dál  a podporují  tak nadále  války, nenávist, 
zhoubu a ničení namísto toho, aby udělali všechno pro to, aby svůj válečnický gen – který 
byl v pradávných dobách do pra‐pra‐prapředků vmanipulován a dodnes se v nich dědil – 
v sobě změnili k dobrému a pozitivnímu udělali ze sebe  řádné, mírumilovné, svobodné, 
harmonické a soucitné lidi. Tedy lidi, kteří si v lásce a poctivými způsoby v celé své hod‐
notě váží svých spolubližních, celého  lidstva, přírody a  její  fauny a  flóry,  jakož  i klimatu 
a udělají všechno pro to, aby všechny tyto hodnoty pak uchovali  i po veškerou budouc‐
nost. 

Ptaah 

152.  Tím vyslovuješ to, co by mělo proniknout do vědomí všech pozemšťanů.  

153.  Ale nyní, milý příteli, bychom  se měli  věnovat  ještě  jiným  věcem,  které  spolu musíme 
probrat, načež pak budu muset jít. … 

 

 

*** 
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Šíření správného symbolu míru 

 

 Symbol míru 

Falešný symbol míru – dodnes celosvětově rozšířená tzv. »runa smrti«, která byla utvořena 
z keltské futharské runy, resp. obrácené runy Algiz – je vlastní ztělesnění negativních vlivů 
a vytváří ničivé kmity nepokojů, rozepří a nenávisti, odplaty, neřesti, závislostí a chorob‐
ných závislostí, neboť »runa smrti« znamená pro mnoho lidí vzpomínku na dobu nacistic‐
kou, na smrt, zkázu a také ambice války, teroru, ničení lidských vymožeností, všech nut‐

ných základů života jakéhokoliv druhu a celosvětové nepokoje. 

Proto je nanejvýš naléhavě nutné, aby chybný symbol míru, tj. »runa smrti«, která vytváří 
nepokoje a neklid, zmizela ze světa a prastarý správný symbol míru se rozšířil po celém 
světě a uvedl ve známost. Centrální elementy symbolu míru reflektují mír, svobodu, har‐
monii, zesílení síly života, ochranu, růst a moudrost, působí konstruktivně a velmi konejši‐
vě pomáhají k rozšíření mírově pozitivních kmitů, které mohou efektivně zprostředkovat 

mír, svobodu a harmonii! 

Obracíme se proto na všechny členy FIGU, všechny zájmové skupiny FIGU, studijní a zem‐
ské skupiny FIGU, stejně jako na všechny rozumné lidi a lidi upřímně usilující o mír, svobo‐
du, harmonii, spravedlnost, vědomosti a evoluci, aby učinili to nejlepší k celosvětovému 
rozšíření správného symbolu míru. Totéž platí o osvětě týkající se nebezpečí při destruk‐
tivním užívání »runy smrti«, která podporuje vzpomínky na zločiny nacizmu, kolektivní 
zlotřilost charakteru člověka ve všech jeho myšlenkách a činech, zvrácenost a neštěstí. 
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