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Drazí a vážení členové FIGU,
drazí a vážení přátelé FIGU, známí a zájemci,
žel nalézám až nyní čas k tomu, abych osobně odpověděl na všechny vaše dopisy, e‐maily
a dotazy atd. Rád bych Vám všem poděkoval, jakož i sdělil a vysvětlil nějaké věci, jelikož jsem
právě dokončil jednu práci a momentálně mám trochu času na to, abych využil svůj počítač
k soukromým účelům, nicméně nebudu schopen se věnovat přílišným podrobnostem. Moje
práce mi to nedovoluje, neboť se do ní vměšují vnější negativní energie a síly a už nejsem
schopen ji zvládat. Zatímco píši tyto řádky, tak především doufám, že se všichni těšíte dob‐
rému zdraví, a přeji si, aby tomu tak zůstalo, zvláště v této koronavirové době.
Chtěl bych Vám všem vyjádřit vřelý dík za všechna Vaše psaní, která jste zasílali v posledních
týdnech a měsících, a za Vaši věrnost naší vespolné misi, kterou společnými silami vykoná‐
váme navzdory všem zlovolným útokům proti nám a zejména proti mně osobně. Jsem Vám
všem mimořádně a hluboce vděčný za Vaši vytrvalost, za to, že ve své životní praxi uznáváte
reálnou skutečnost a pěstujete na jejím základě své vědomí, a rovněž i za Vaši odolnost, kte‐
rou projevujete ve vztahu ke všem nevraživostem, lžím, pomluvám, všemu osočování a ne‐
přátelství, vší zášti a nesnášenlivosti a všem ostatním ošklivostem, jež jsou mířeny proti spol‐
ku FIGU a jeho členům, jakož zejména i proti mně.
Velice mě těší, že ve svých dopisech – zpravidla Vy všichni – výslovně zdůrazňujete,
že v »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života« (tedy v Učení ducha, resp. duchovní
nauce), jakož i obecně v mých knižních učebních výkladech, nalézáte hodně věcí, které Vám
pomáhají a díky nimž jste schopni procházet koronavirovou dobou se vztyčenou hlavou
a zůstat zdrávi; zdůrazňujete, že je tomu tak proto, že díky Nauce nalézáte hodně energie
a síly a že z ní těžíte prospěch, díky němuž se dokážete nákaze z vlastní energie a síly
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a na základě vlastního rozumu bránit. Domnívám se, že celou věc skutečně dobře zvládnete
a že vše zdárně přestojíte, a že tudíž zůstanete v dobrém rozpoložení a zdraví a že vše úspěš‐
ně přečkáte. Pokud budete jednat tak, jak je nezbytné, a pokud budete činit veškeré nutné
kroky – k nimž patří nošení vhodné ochranné respirační roušky třídy FFP2, jakož i zachovává‐
ní nezbytného odstupu od ostatních osob –, tak nad Vámi koronavirová nákaza nezvítězí, ale
Vy zvítězíte nad ní.
Co se týče Vás všech z celého světa, kteří si děláte velké starosti o moji rodinu a o mě osob‐
ně, tak vaši péči považuji za velmi laskavou, a laskavé je také to, že si přejete nám nějakým
způsobem vypomoci. V této souvislosti bych ovšem rád zmínil, pokud dovolíte, následující:
Vezměte prosím na vědomí, že my dva, Eva a já, velmi děkujeme za Vaše nabídky pomoci,
avšak chceme se jich zříci, jelikož si poradíme a dokážeme se zdárně zabezpečit i bez pomoci.
Nejsme sice bohatí a žijeme skromně – což platí i pro všechny ostatní zde ve Středisku –, ale
jsme schopni zdárně vést své živobytí, jelikož jsme po celý svůj život pracovali, disponujeme
s Evou vlastními nemnohými financemi a pobíráme starobní důchod. Jsme Vám tedy všem
velice vděční za Vaši starostlivost, avšak skutečně se sami dokážeme udržet nad vodou, jeli‐
kož si příliš »nedovolujeme«, ale zůstáváme rozumně nohama na zemi.
Ohledně všech dosavadních i budoucích darů, jež byly či budou FIGU poskytnuty, musím ješ‐
tě podotknout následující: Veškeré obnosy byly a budou samozřejmě a bez výjimky využity
na chod celé naší mise, tedy na tvorbu, výrobu a zpracování knih a spisů s tematikou »Učení
pravdy, Učení Tvořivé energie (ducha), Učení života«.
Drazí členové FIGU, přátelé, známí, zájemci, sympatizanti a všichni ostatní, musím Vám ještě
zvláště sdělit jednu věc, která se týká názvu Nauky: Pojem »duch«, jenž se objevil v raném
středověku, v sobě vlastně nenese význam, který by byl nutný. Tento pojem používáme jen
proto, že si na něj lidstvo od doby raného středověku zvyklo, avšak nyní jej chceme pomalu
vytěsňovat do pozadí a nahrazovat jej významem a správným pojmem »Tvořivá energie«.
Lidské vědomí totiž nežije ze slova, které označuje nemoudře smyšleného, imaginárního
»ducha«, nýbrž z »Tvořivé energie« a její síly, která oživuje též celé tělo a všechny jeho orgá‐
ny. Z tohoto důvodu se snažíme o to, abychom tento zcela chybný pojem v průběhu času
pomalu odstraňovali z veškeré Nauky a ze všech spisů atd. a abychom jej nahrazovali správ‐
ným výrazem; proto jsme již před notnou dobou začali přepisovat název Nauky na »Učení
pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života«.
Rád bych také zareagoval na četné dotazy, které jsou kladeny v souvislosti s naší dcerou Seli‐
nou; musím pro jednou ozřejmit, co se ohledně tohoto našeho »vrabečka« odehrává: I o naši
milou, avšak žel těžce postiženou, dceru Selinu je dobře postaráno – oslovujeme ji, jak jsem
zmínil, »vrabeček« (»Spatzli«), což vlastně znamená malý vrabec domácí; žel trpí skoro každý
den většími či menšími epileptickými záchvaty, nemůže hovořit, má těžce narušenou motori‐
ku a není schopna samostatně chodit. Dorozumět se může jen vykřikovanými hláskami, gesty
a pomocí jazykového počítače. Na základě pojistného ustanovení se Selina od pondělí
do pátečního poledne zdržuje v domově pro postižené, avšak od pátečního poledne do pon‐
dělního rána žije u nás doma, ve Středisku. Tento částečný týdenní pobyt v domově pro po‐
stižené – kde se jí to velice líbí – je hrazen ze zvláštních dávek, které vyplývají ze státního
invalidního pojištění, jež je ve Švýcarsku povinné a jež musí platit každý daňový poplatník
určitou procentuální srážkou ze mzdy.
S Evou musíme ze svého starobního důchodu sami platit nezbytné třítýdenní pohybové tera‐
pie, které vedou studované terapeutky z Maďarska, jež přicházejí k nám do Střediska a bě‐
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hem tří týdnů zde i bydlí. Obě tyto terapeutky – jedna k nám přichází na počátku a druhá
na sklonku léta – pracují o několik tisíc švýcarských franků levněji než Švýcarky, a my si tedy
kvůli své finanční situaci musíme volit takové pracovnice, které si můžeme ze svých soukro‐
mých prostředků ještě dovolit.
Ke všem Vašim otázkám ohledně toho, co bylo pro Selinu učiněno od doby jejího narození,
mohu říci, že takovouto péči jí mohla poskytnout jen mimořádně dobrá a láskyplná matka,
a tou je Eva. To, co pro naše dítě učinila, je pro osoby mimo společenství patrně nepochopi‐
telné, neboť něco takového, co i takzvaní odborní lékaři považovali za nemožné, mohla vy‐
konat skutečně jen pravá matka. A touto matkou byla jen a pouze Eva, pouze ona se postara‐
la o to, aby Selina vůbec dokázala zpříma stát a naučila se s pomocí chodit. Sám jsem
do hlavní budovy Střediska koupil opěrná madla a všude v přízemí jsem je připevnil na stěny,
a tak se jich může Selina přidržovat a je schopna se tímto způsobem sama vestoje pohybovat
po domě, v kuchyni, ložnici, v Evině a mojí kanceláři, jakož i v koupelně a před domovními
dveřmi, asi do 8metrové vzdálenosti od nich. Tam, kde se nemůže přidržovat, si kleká na zem
a pohybuje se po kolenou a po rukou. V tomto ohledu se tedy vše daří dobře a situace se
zcela liší od té, kterou od samého počátku líčili všichni speciální lékaři, kteří svorně tvrdili
a předpovídali, že Selina bude po celou dobu svého života upoutána na lůžko a že nikdy ne‐
bude schopna stát, natož chodit. Drazí členové, přátelé, známí a zájemci: Tito odborníci však
nepočítali s mojí milou Evou. Eva totiž s výroky těchto kapacit od základu nesouhlasila, chopi‐
la se vlastní iniciativy a celá ta léta se, prakticky dnem i nocí, snažila Selině věnovat a pomá‐
hat, čímž dosáhla toho, že se naučila stát, a dokonce i chodit, a to i samostatně, byť se musí
přidržovat opěrných tyčí, které jsem nainstaloval – ani jedno, ani druhé nedokázali lékaři
pochopit. Díky těm dvěma třítýdenním pohybovým terapiím za rok a díky podnes trvající,
neúnavné a těžké Evině práci může Selina vést život, který je pro ni důstojný a snesitelný.
Kdybych věřil na zázraky, tak bych řekl, že Eva se Selinou dosáhla něčeho zázračného, ale
protože na zázraky nevěřím a protože jako realista vnímám jen reálnou skutečnost, tak vím,
že veškerý úspěch u Seliny vznikl, vzniká a do posledního dne bude vznikat jen z nesmírného
dlouholetého Evina nasazení (které dnes trvá již 24 let a v němž bude Eva patrně po zbytek
svého života pokračovat), ze všech jejích namáhavých, časově náročných a neúnavných snah
a z nespočetných probdělých nocí.
Nuže, toto jsou skutečná fakta spojená se Selinou, jimiž jsem patrně odpověděl na četné do‐
tazy, avšak musím ještě zcela jasně poznamenat, že pouze Evě se podařilo vykonat něco, co
se může povést a zdařit jen pravé a milující matce, která své dítě skutečně miluje – a podařilo
se jí to díky jejím neúnavným snahám, na něž byla Selina odkázána a na něž je, navzdory veš‐
kerému úspěchu, odkázána i dnes a bude odkázána i po zbytek svého života. Moje maličkost
přispěla k celému jejímu nezměrnému úsilí žel jen nanejvýš nepatrně, pokud vůbec nějak,
a proto musím upřímně podotknout, že mě to zahanbuje, neboť veškerou činnost spojenou
se Selinou nesla a nadále nese na bedrech Eva, stejně jako všechny související tíživé problé‐
my, které bude chtít zvládat po konec svého života. Díky tomu mi nesmírně ulevuje, abych
vůbec mohl dělat svoji práci, přičemž kromě všech svých snah spojených se Selinou organizu‐
je i správu a rozesílku balíků, pracuje v domě i na zahradě, má službu v kuchyni a řeší i pří‐
pravné účetnictví atd., atp. – a to překonává vše, čeho je normální člověk vlastně schopen,
avšak Eva to zvládá. Pro mnohé lidi je patrně záhadou, jak to dokáže, avšak já mohu prozra‐
dit, že to dokáže proto, že zůstává vzdor veškerým okolnostem vyrovnaná a že vykonává vše
řádně, s láskou a pozorností. A taková činnost dělá zázraky; avšak zázrak to není, neboť
ve všem, co činí, žije její charakter, její osobnost a celá její bytost – jednoduše to zvládá. Ta‐
kový je její život a ona jej tak vede ráda.
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Musím patrně znovu zmínit skutečnost, že Eva i já jsme se již ve svých mladých letech naučili
správně nakládat se svými příjmy a financemi, a tudíž si dnes dobře vystačíme i se svými sta‐
robními důchody a nemáme v tomto ohledu žádné potíže – a to ani kvůli nutným nákladům
spojeným se Selinou a s nákupem jejího oblečení, bot a všech ostatních nezbytností atd.
K četným otázkám, které jsou mi opakovaně kladeny, chci nakonec ještě zaujmout následují‐
cí otevřené stanovisko: My všichni jsme ve Středisku FIGU dobře zaopatřeni. Naše Středisko
tvoří staré selské stavení, které bylo zcela zchátralé a které jsem dlouholetou prací s přispě‐
ním činorodých a ochotných pomocníků zrenovoval a rozšířil; toho jsem byl však schopen jen
díky tomu, že jsem takříkajíc všestranně vzdělán v mnohých činnostech spojených se stavaři‐
nou, elektrikářstvím a různými jinými řemesly, na rozdíl od všech svých spolupracovníků,
kteří žel nebyli školení řemeslníci, a kteří tudíž mohli jen podpůrně přiložit ruku k dílu a podí‐
let se na daných pracích, za což jsem byl však nesmírně rád a za což jsem jim byl vděčný
a jsem samozřejmě i dnes.
My všichni tady ve Středisku žijeme sice skromně, ale přesto dobře, spokojeně a levně, a to
proto, že nerozumím jen slušně, a to i na praktické úrovni, lecjakým řemeslným pracím, ale
naučil jsem se již od svého mládí také správně nakupovat a zacházet s financemi atd., což
bylo při výstavbě Střediska nevyhnutelně nutné. Již jako děti jsme si museli sami vydělávat
na kapesné tím, že jsme v odpadových jámách hledali a sbírali sklo, staré kovy a látky atd.,
přičemž jsme tehdy ve sklárně v Bülachu prodávali kilo skla za 5 rappů a staré kovy a látky
jsme prodávali obchodníkům, kteří je vykupovali. Mimoto jsme v lesích sbírali bobule, jež
jsme prodávali hospodyním, a sbírali jsme také jedlové šišky a prodávali je lidem, kteří je po‐
užívali jako topivo do svých centrálních topení. Nějaké kapesné jsme stále získávali i tak,
že jsme pracovali jako poslíčci a nakupovali potraviny do domácností či pro stavaře. Po strán‐
ce nakládání s penězi jsem se tedy již brzy hodně naučil, a tudíž jsem pak veškeré finanční
otázky, pro nás všechny tady ve Středisku, vyřešil tak, že zde můžeme levně žít, existovat
a také pracovat na mojí misi. Navíc jsem vše zařídil tak, aby všichni ve Středisku – na rozdíl
od členů, kteří žijí v podnájmu mimo něj – museli platit co nejnižší nájemné, které činí asi jen
čtvrtinu výše běžného nájmu a zahrnuje i veškerou nezbytnou elektřinu, vodné a stočné,
cenu za topení a parkování a za vše ostatní, co je potřebné. Jednotliví členové musejí sami
platit jen poplatky za telefon, rádio a televizi. Také po stránce každodenního stravování jsem
pro všechny obyvatele Střediska zařídil vše tak, že musejí měsíčně platit sotva polovinu část‐
ky, kterou v tomto ohledu běžně platí lidé žijící mimo Středisko.
Oproti všem těmto velmi potěšitelným skutečnostem je však méně radostný fakt, že již
od listopadu 2020 žel nejsem schopen vyřizovat všechnu svoji práci na počítači a ani včas
odpovídat na všechna vřelá a milá přání, slova a dopisy; jen čas od času nalézám tedy příleži‐
tost k tomu, abych někomu vyslovil osobní dík, napsal nějaký dopis či něco speciálního, jako
tak činím právě nyní, načež opět uplyne hodně času, možná i celé měsíce, než budu opět
moci napsat něco soukromého. Všechny tyto okolnosti ostatně tvoří příčinu, proč již léta
nemohu přijímat návštěvy, ani vést korespondenci, jako jsem tak činil ještě v 80. letech, na‐
čež jsem se toho žel musel vzdát. Moje práce vypadala od doby příchodu do Střediska stále
tak, že jsem si každý den nemohl dopřát déle než 4 až 5 hodin spánku, a navíc se stále rozrůs‐
tal počet mých různých činností, kvůli nimž mohu někdy spát jen 2 či 3 hodiny denně. Tak je
tomu zejména od roku 2001, jelikož od té doby silně narůstaly a byly stále extrémnější kom‐
plikace a těžkosti při mé práci, které do dnešního dne pokračují a které se vyostřují, tedy při
mé práce na počítači. Jedná se o energie a síly parapsychologické povahy – a to mnozí nebu‐
dou akceptovat ani chápat, a tudíž pravdu ani nevezmou na vědomí a budou mě obviňovat
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z toho, že si vymýšlím, že podvádím, nebo že jsem dokonce šílený. Tyto události jsou však
reálné a zakládají se na tom, že na mě a moji práci míří sektářské energie a síly lidstva, jež se
osamostatnily a jež ničivě působí na elektronická zařízení, jak po dlouholeté a nanejvýš dů‐
kladné výzkumné práci vypátrali plejarische a sonaerische vědci. Fakt, že se nejedná o moji
intriku ani o jiný podvod, mohou veskrze dosvědčit různé osoby, které vše přímo pozorovaly
z pouhé půlmetrové vzdálenosti a které celou věc zažily na vlastní kůži. Žel tyto podmínky
budou přetrvávat i do budoucna, neboť Plejaren a Sonaer budou potřebovat dlouhá léta
na to, aby nalezli, vypracovali a uplatnili nějaký obranný mechanizmus proti těmto sektář‐
ským energiím a silám, jež proti mně působí tak silně, že mohu pracovat už jen s velkou ná‐
mahou, pokud vůbec; celá věc je pro Plejaren a Sonaer zcela neprobádaným polem, jelikož
dosud nic takového neznali. Tyto energie, které se žel zjevně vzpírají faktické, reálné pravdě
a které se snaží zabránit jejímu šíření, vyplývají z mimořádně mocných, škodlivých a zvrhlých
bludných představ pozemské sektářské víry, z nichž se utvořil nesmírně silný energetický
blok věrských bludů a jež se nyní osamostatnily a ustavičně mě napadají a často maří moji
práci; tomu se musím bránit, avšak ne vždy se mi to žel daří, a tudíž někdy při podivných ne‐
hodách trpím tělesnou újmou, jak nyní Plejaren a Sonaer dokázali vyzkoumat. Tyto energie
a z nich plynoucí síly působí na elektronická zařízení mého počítače, jakož i na všechny ostat‐
ní elektronické přístroje, s nimiž pracuji, avšak pracují‐li na témže počítači jiní členové skupi‐
ny atd., tak se nevyskytují žádné závady a ony ničivé a jinak škodlivé jevy se neobjevují.
Také v 80. letech se v mé pracovně odehrávaly parapsychologické fenomény, které měly však
jinou a nanejvýš podlou povahu, avšak v 90. letech je dokázala kompletně odstranit skupina
And..., poté co tyto fenomény způsobily velké škody v mezilidských vztazích. V 80. letech
nicméně žel probíhaly paranormální útoky na různé osoby, které pobývaly v mé pracovně
a které byly nejen iluzorně, ale přímo tělesně napadeny, načež utrpěly újmu až po zlomeniny
kostí, přičemž jsem byl i nekale osočován. Tyto události se pak v polovině 90. let – opět
s pomocí And... – podařilo ukončit, přičemž velkou zlost a neklid působily i podobné příhody
na střeše a ve sklepě, avšak i těm dokázali učinit přítrž And..., kteří jsou ve znalostech
a v potírání paranormálních energií a sil nanejvýš zběhlí, avšak po stránce energií a sil sektář‐
ské víry jim chybí veškeré vědomosti, a tedy i zkušenosti, a tudíž jsou proti energiím, které
v mé pracovně již po desetiletí stále intenzivněji zuří (a nyní již katastrofálně), zcela bezmoc‐
ní.
Od té doby, kdy se tyto energie a síly vyskytují a kdy působí v mé pracovně, bylo napácháno
velmi mnoho škod po stránce práce a mezilidských vztahů. Dříve, když se objevovaly jen ryze
parapsychologické příhody, které vypudily ze Střediska různé osoby (mezi nimiž byl např.
prof. doktor Hans Bender, což byl německý psycholog a parapsycholog, který studoval i prá‐
va, romanistiku, filozofii a lékařství), dokázali And... v 90. letech svým zásahem celou věc
ještě ukončit. Avšak energie a síly sektářské víry mají prý povahu zcela jinou než prosté para‐
psychologické zvrhlosti a jsou And... neznámé, a tudíž je musí nejprve probádat, aby je doká‐
zali jednoho vzdáleného dne potírat.
Nuže, energie a síly sektářské víry, které zhoubně působí proti reálné skutečnosti a její prav‐
divé povaze a které se osamostatnily, mně svými zásahy ustavičně brání v práci, a to již
od roku 1977, avšak zvláště katastrofálním a velmi masivním způsobem od roku 2001; od té
doby se tyto energie a síly zesilovaly a nyní působí prakticky hůře než katastrofálně. Dnes je
situace tak zlá, že k napsání jediné strany formátu A4 potřebuji takřka – případ od případu –
několik hodin času, jelikož musím každé jednotlivé slovo, jež je prostupováno cizími písmeny,
znaky, číslicemi a komoleno, dodatečně opravovat. Pro příklad uvedu jednu zvláště křiklavou
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část věty, která vyplynula při psaní tohoto dopisu a kterou budu reprodukovat v originální
podobě tak, jak ji zkomolily právě jen ony silové vlivy:
Dasfur*h erd4khgen gpkadahmale Rnifd9rfrie ö8n vfr neire Tärhjkleit,
(V opravené podobě: »Dadurch erfolgen paranormale Eingriffe in meine Tätigkeit,«/ »Tímto
způsobem je paranormálně zasahováno do mé činnosti«/)
Plejarische vědci se těmto věcem věnovali po dlouhá léta a nyní mohou vědecky doložit (po‐
dobně jako to vysvětloval již v 80. letech německý psycholog a parapsycholog prof. Hans
Bender, když jej v mé kanceláři, stejně jako různé jiné osoby, napadly tyto sektářské síly), že
mi fušují do řemesla cizí síly sektářské víry, a to tak intenzivně, že mi již po celá léta narušují
moji práci a že nyní již celé měsíce – i teď, kdy píši tento dopis – nemohu na svém počítači
napsat prakticky ani jediné slovo, aniž by se tyto zlovolné a nekontrolovatelné cizí síly sektář‐
ské víry nevměšovaly do každičkého slova a neměnily jeho podobu, načež musím vše namá‐
havě, písmenko za písmenkem, opravovat. Jakkoliv se to nezúčastněným osobám mimo spo‐
lečenství může jevit neuvěřitelné, tyto cizí síly zasahují do elektronického vybavení mého
počítače a protkávají každičké slovo jinými a zcela nesmyslnými písmeny, znaky a číslicemi.
Probíhá to tak, že věci, které i v přítomnosti nejrůznějších svědků vyťukávám do svého počí‐
tače, jsou nečitelné a nesrozumitelné. Oprava napsaného textu si žádá mnohem více času
než samotné psaní, jelikož musím vše neustále a opakovaně korigovat. Zajímavé je ještě zmí‐
nit tuto okolnost: Když na mém počítači píší jiné osoby, tak vše probíhá zcela normálně
a neobjevují se žádné závady.
Kvůli zmíněným okolnostem žel nejsem schopen se blíže věnovat jednotlivým dopisům, řád‐
kům a textům, jež mi byly zaslány, ale mohu Vám jen srdečně poděkovat za úplně vše tímto
dopisem, jejž musím zformulovat poněkud obecně a uveřejnit na našich webových strán‐
kách, jelikož nemám jinou možnost vysvětlit a oznámit všem daný stav věcí.
Velice Vám děkuji a přeji Vám z celého srdce, abyste všichni zůstali zdraví a ušetření nemocí
a abyste jednali rozvážně ve vztahu ke koronavirové nákaze.
Srdečně Vás zdravím
Billy

Symbol míru
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Nově na našich webových stránkách:
Sekce ZDRAVÍ – další důležité informace na téma: Koronavirus
http://cz.figu.org/zdravi

Co vám škola zamlčuje
Láska Tvoření
české titulky
https://www.youtube.com/watch?v=PYhCjFMqvCI

Co vám škola zamlčuje
Pravda o králi Artušovi – část 1.
české titulky
https://www.youtube.com/watch?v=96nyjiHqpm4

Plejarisch‐plejarische kontaktní zprávy:
č. 756 – 3. listopadu 2020 – v plném znění
č. 757 – 5. listopadu 2020 – v plném znění
č. 758 – 15. listopadu 2020 – v plném znění
č. 759 – 26. listopadu 2020 – v plném znění
č. 763 – 23. ledna 2021 – v plném znění
č. 764 – 26. ledna 2021 – v plném znění
č. 765 – 3. února 2021 – v plném znění
č. 766 – 20. února 2021 – v plném znění
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Důležité úvodní vysvětlení
Pokud jsem při svých výkladech ve vztahu k lidem, kteří bludně věří v Boha, ostře útočný
a pokud hovořím o hloupých, pitomých a arciomezených pozemšťanech atd., pak je tomu
v každém jednotlivém případě nutno rozumět naprosto jasně a zřetelně v tomto smyslu:
Nenapadám člověka v jeho povaze, v jeho cti a důstojnosti, v jeho osobě a lidství, a ani
nikterak v jeho svobodě, svobodné vůli zastávat libovolnou víru, a ani v jeho osobnosti
a člověčenství. Napadám jen a pouze vlastnosti, které jsou na základě logického poznání
chybné, nehodnotné a škodlivé vědomí, a napadám také myšlenkové, pocitové, věrské,
skutkové a behaviorální1 faktory, které poznamenávají rozum a zdravý úsudek a které jsou
patologicky, naprosto protismyslné, iracionální a rozporné – nic více a nic méně.
Vše, co uvádím k tématům »lidé bludně věřící v Boha«, »bludně věřící« a »věřící« atd. ne‐
bo co zmiňuji ve vztahu k jiným momentům, faktorům, věcem a záležitostem atd., nemá,
nemůže a nesmí být nikdy chápáno chybně a vztahováno na člověka jako takového, ani
přímo na nějakou osobu či osobnost jako takovou atd. To v zásadě opodstatňuji následov‐
ně: Takovýto útok na člověka, na jeho osobu a osobnost naprosto NENÍ mým záměrem
a ani to není můj styl. Pokud tedy pojmenovávám určité faktory – ať už řeč formuluji ja‐
kýmkoliv způsobem –, pak v každém případě, a tedy skutečně V KAŽDÉM JEDNOTLIVÉM
PŘÍPADĚ, tematizuji a míním jen a pouze určité aspekty, základní prvky, resp. hlediska urči‐
tých skutečně základních a nemilých faktorů, a jen na ty útočím.
Pokud hovořím o bludné víře v Boha a napadám ji jako idiotskou, slabomyslnou, nerozváž‐
nou a podobně, pak se lidem může jevit (anebo to chtějí pochopit chybně), že napadám
člověka v jeho lidství, v jeho osobě či osobnosti, avšak tento náhled není správný – buď se
jedná o nepochopení, neporozumění z důvodu chybějící inteligentnosti, anebo veskrze
o zlé a neospravedlněné osočování atd.
Nakonec musím podotknout, že nenapadám v lidství, ve cti, důstojnosti, osobě či osobnos‐
ti žádného starého, pravého proroka, učitele ani zvěstovatele, jako např. Jmmanuela,
Buddhu, Abraháma, Konfucia či Mohameda atd., jakož ani žádného zakladatele nábožen‐
ství a sekt. Pokud ve vztahu k náboženským a sektářským zakladatelům útočně pozvedám
svůj hlas, pak jím nemířím proti jejich lidství, osobě ani osobnosti, ale výhradně jen proti
jejich falešnému jednání, konání, chybnému vyučování či šíření víry.
Skuteční proroci, učitelé a zvěstovatelé, jako Jmmanuel (lživě nazýván Ježíšem), Buddha,
Abrahám a Mohamed – jejichž pravé nauky byly žel zlovolně a pomlouvačně zfalšovány
a přetvořeny v kultická náboženství –, jsou pro mě nedotknutelní a nenapadnutelní, a ani
jsem je nenapadal, neboť jim náleží všechna čest a důstojnost. Jejich pravé nauky byly žel
zneužity, zfalšovány a zkomoleny natolik, že jsou od nepaměti zneužívány za účelem nepo‐
kojů, zášti, pomsty, odplaty, mučení, vraždění, válčení a teroru atd. Reálně vzato se jejich
skutečné, pravé a správné nauky, které přinášeli a vyučovali, zaměřovaly na čest, důstoj‐
nost a nedotknutelnost všech Tvořivých zákonitostí, jež nelze uvést do souladu
s imaginárním Bohem Stvořitelem.
»Billy« Eduard Albert Meier

1

Behaviorální, tedy týkající se chování; pozn. překl.
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Jak si dát život dohromady 1
Otakar Pospíšil
“Ať ten, kdo říká, že to nejde,
nezdržuje ty, kteří to dělají.”
Staré přísloví.
Žijeme pod neustálým tlakem, který se na nás valí ze všech stran a je pro mnoho lidí neúnos‐
ný. Ze strachu a nejistoty nemůžou spát a nemůžou se v klidu ani najíst a pořád dokola se jim
honí hlavou, co bude zítra, co zase přijde za hrůzu. Z toho všeho vzniká frustrace a nekončící
stres. Díky tomu se nemůžou soustředit na to, jak se z toho všeho dostat. Lidé tak upadají
do naprosté beznaděje a někteří z nich si v krajní mezi sáhnou na život.
Je potřeba vědět, že to všechno se odehrává jen a jen v naší hlavě. Vtip je v tom, že všechno
na co myslíme, k sobě přitahujeme jako magnet, takže starosti přitahují další starosti a trá‐
pení přitahuje další trápení atd.
Každou svojí myšlenkou si tvoříme svůj osud, svoji každodenní realitu a záleží jen na nás,
v čem chceme žít. Jestli budeme žít ve strachu, ve stresu a z toho plynoucích nemocí a neú‐
spěchů anebo svůj život naplníme úspěchem, odvahou, klidem, lásku a radostí. Náš osud
nám nebyl někým, nebo něčím jednou pro vždy a nezvratně přisouzen. Svůj osud si tvoříme
svými myšlenkami a pocity a z toho plynoucími činy. Tím si naplňujeme svůj život. Fakticky
záleží jenom na nás, čím si svůj život naplníme. Je to jako s počítačem. V hlavě máme řídící
jednotku s ohromným výkonem, ale na tom bioharddisku máme nahrané špatné aplikace.
Je důležité vědět, že všechny ty úspěchy a neúspěchy se dějí na základě přírodního zákona
příčiny a následku, akce a reakce. Prostě řečeno, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Když se člověku budou pořád dokola honit hlavou negativní myšlenky, těžko se mu budou
vracet pozitivní odezvy a opačně. Je jen na každém z nás, co si vybereme. Jestli život v klidu,
míru, lásce, dostatku a ve zdraví, anebo život ve strachu, ve stresu a v kupě věčných problé‐
mů.
Jestliže chceme, aby se nám začalo dařit, nutně musíme vychovat své vědomí k pozitivnímu
myšlení. Prostě je nutné zachovat vnitřní rovnováhu a snažit se zůstat v každé situaci pokud
možno v klidu. Nepouštět ten vnější chaos dovnitř do sebe. Také je potřeba nenechat se
obelhat nikým a ani sebou samým, což je někdy velký problém uhlídat. Proto je potřeba po‐
řád hledat pravdu a vidět se takový, jaký člověk ve skutečnosti doopravdy je. Ani se sám před
sebou nepovyšovat a ani sám sebe neponižovat. Na základě tohoto upřímného a nepokrou‐
ceného pohledu na sebe může člověk budovat svůj skutečný a šťastný život.
Mnoho lidí se nechá vykolejit a dohnat k naprostému zoufalství, že nevědí kudy kam a hledají
ve svém okolí, kdo by za ně vyřešil jejich problémy a trápení. Jelikož tito lidé nemají pevný
bod, o který by se opřeli, uchylují se ke špatným řešením, jako je alkohol a ostatní drogy vše‐
ho druhu, různé náboženské, sektářské a politické systémy a všemožné závislosti a bezcenné
zábavy. Ovšem to zase vede k poničení vědomí a špatným myšlenkám a tím pádem k ještě
horším problémům a těžkostem, ze kterých nevidí cestu ven.
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Proto je potřeba najít pevný bod, o který se může člověk opřít a zastavit se v tom zmatku,
aby mohl konečně začít řešit to nadělení kolem sebe. Mnozí lidé si řeknou, že se to lehko
řekne, ale jak to udělat? Kde ten pevný bod mají teda hledat, když byli tolikrát zklamáni růz‐
nými kšeftaři s nadějí.
Není to nic složitého.
Ten pevný bod nosí úplně každý člověk sám v sobě ve svém nitru. Je jen potřeba si připustit,
že tam ten pevný bod někde uvnitř je, i když není vidět. Není to nic nadpozemského, nic ima‐
ginárního a není to potřeba hledat kdesi ve vesmíru. Ten pevný bod je naší součástí a s tímto
bodem je potřeba se naučit rozmlouvat. Tento pevný bod je nepatrný dílek Tvoření, jako
oživující síla, jako život v nás. Tento nepatrný dílek je neviditelný, jako duch a právě k tomuto
duchu by se měl člověk obracet a s ním rozmlouvat a žádat ho ve svých prosbách o pomoc,
nebo moudrou radu.
Ze začátku si člověk může připadat jako blázen, co mluví sám se sebou, ale právě tento vnitř‐
ní rozhovor je velice důležitá a rozhodující myšlenková práce. Dneska si spousta lidí myslí,
že vědí všechno nejlépe, ale stejně jim to nefunguje a ve skrytu duše jsou nešťastní.
No tak je potřeba to zkusit jinak. Nestojí to žádné peníze a nebolí to.
Je ale potřeba upozornit, že z ničeho nic nevznikne a jestli se chce člověk k něčemu dopraco‐
vat, tak holt musí pracovat. Prostě, bez práce nejsou koláče a pracovat sám na sobě je někdy
pořádná šichta.
No a pak je potřeba sebrat odvahu a začít komunikovat se svým duchem. Prostě si to jen sám
sobě dovolit. Přinese to úlevu a vnitřní klid tolik potřebný pro správná rozhodnutí. Chce to
jen dostatek trpělivosti, než se věci začnou dít, protože člověka dohání setrvačnost minulých
špatných rozhodnutí. Nenechat se odradit, když to hned nebude fungovat podle našich před‐
stav.
Další důležitou věcí je vytrvalost. Když člověk vytrvá v komunikaci se svým duchem, přinese
mu to úspěch a radost ze života. Tuto komunikaci může člověk provádět přímo zaměřenou
na nějakou konkrétní věc.
Tak například: Můj duchu prosím tě o pomoc. Nemůžu spát. Jsem unavený a nevím kudy
kam. Pomoz mi prosím, ať se můžu v klidu vyspat, odpočinout si a nabrat sílu na život. Děku‐
ju. Nebo: Duchu můj, dej mi dostatek práce, díky níž budu žít v dostatku.
A další před usnutím: Duchu můj děkuju ti za dnešní den a za dary, které jsem dnes dostal.
V dnešní době převážná většina lidí chce jenom brát a nikdo nechce dávat. Někteří lidé vy‐
pracovali své sobectví k takové zvrácené dokonalosti, že nejsou schopni dát nic ani sami sobě
anebo jsou na tak nízké úrovni sebevědomí, že sami sebe přesvědčili o tom, že si nic takové‐
ho nezaslouží. Jestliže člověk chce, aby se mu dařilo, musí zapomenout na sobectví a obda‐
rovat sám sebe komunikací se svým duchem.

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 33 duben 2021

11

Udělejte to pro sebe a můžete si o tom na začátku myslet, co chcete, ale hlavně to dělejte
a výsledek se dostaví. Někdy to dá víc, někdy míň práce. To záleží na okolnostech, ale důleži‐
té je vědět, že to za nějaký čas začne fungovat. Je to jako s kedlubnami. Když chcete kedlub‐
ny, tak musíte zrýt záhon, zasadit sazenice, zalévat, okopávat a pak si pochutnáte na svých
šťavnatých kedlubnách. No a pokud nezasadíte, tak holt kedlubny nebudou.
Pro lepší pochopení se to dá přirovnat k autu. Duch v člověku je jako motor s neuvěřitelným
výkonem a jestli se ten motor má rozjet, potřebuje nutně nějaké palivo. Palivem nebo raději
potravou pro ducha v člověku je pozitivní myšlení, optimizmus, upřímnost, otevřenost, sebe‐
kázeň, skromnost, meditace, učení se atd. a samozřejmě již zmíněná komunikace.
Ale nejdřív jedno po druhém. Hezky pěkně popořadě. Od jednoduchého ke složitějším vě‐
cem.
Na začátku vám to může připadat jako další blábol, kterých už jste slyšeli hromadu a nic
z toho nefungovalo, ale kdo to nezkusí, nikdy se nedozví, jestli tohle funguje, nebo ne.
A myslete na to, že to za vás nikdo neudělá a že to děláte jenom pro jednoho jediného člově‐
ka na světě a to jste právě vy. No a zákonitě, když se uleví vám, tak se časem uleví i vašim
blízkým.
Vemte konečně zodpovědnost za svůj život do svých vlastních rukou a nedávejte ho nikomu
napospas.
Tento text je inspirován Učením ducha od “Billyho” Eduarda Alberta Meiera.
Otakar Pospíšil. 11.10.2020
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