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Nová kniha v přípravě
Guido Moosbrugger
… a přece létají!
Nejsenzačnější fotky UFO na světě: Autentické snímky mimozemských kosmických
lodí, nebo geniální podvod? Po důkladných
analýzách jsou vědci a experti na fotografie
z NASA a U.S. Air Force (letectvo Spojených
států amerických) přesvědčeni: Obsáhlý
důkazní materiál švýcarské kontaktní osoby, »Billyho« Eduarda A. Meiera, je absolutně autentický. Musíme se tedy smířit
s tím, že UFO jsou více než jen pouhá fikce?
Již 36 let je autor Guido Moosbrugger
na stopě tohoto tajemného Švýcara a stal
se sám opakovaně svědkem neobyčejných
události v jeho okolí. Ví proto s naprostou
jistotou: Billy má skutečně kontakty s mimozemskými inteligencemi z Plejaren. Co
se můžeme od mimozemšťanů naučit, proč
k nám přichází právě teď a proč se o nás
zajímají? Na tyto otázky Vám tato kniha
podává mnoho podnětných odpovědí

Nové přepracované a doplněné vydání (570 stran)
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Objednávky ČR: ...a přece létají! | KNIHCENTRUM.cz
Objednávky SR: … a prece létají! UFO: největší výzva 20. a 21. století – knihanaj.sk
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Od 7. června 2021: Nová kniha v češtině
*Kalich pravdy*
kniha
veškerého
Učení proroků
Učení pravdy, Učení ducha, Učení života
od
Henocha, Eliáše, Izajáše, Jeremiáše, Jmmanuela,
Mohameda a Billyho (BEAM)
»Billy« Eduard Albert Meier (BEAM)
19. srpna 2007 – 5. února 2008
Licence: Toto dílo vzniklo pod licencí »Creative commons«. Dílo se
smí tisknout, šířit a veřejně zpřístupňovat za těchto podmínek: Musí
se vždy uvádět jméno autora a majitele práv (»Billy« Eduard Albert
Meier (BEAM) / FIGU Švýcarsko). Toto dílo se nesmí využívat pro komerční účely. Toto dílo se
nesmí zpracovávat a ani jinak měnit.

http://cz.figu.org/kalichpravdy

****
Správná výslovnost plejarische jmen,
speciálních výrazů, meditačních vět atd.
Autor: Christian Frehner, člen Kerngruppe FIGU Švýcarsko
https://www.youtube.com/watch?v=EohNrNZzb-c
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Překladatelská poznámka
Německé slovo "Machenschaften" ve vztahu k přelidnění, bylo v některých našich překladech méně přesně překládáno jako "ničemnosti" či "zlotřilé činy" (např. vůči přírodě) plynoucí z přelidnění, avšak význam měl být "machinace, intriky, pletichy, úskoky, pikle, nekalé,
skryté nečestné jednání, s jehož pomocí se někdo snaží získat pro sebe výhody nebo uškodit
druhému". Prosím chápejte při četbě našich starších překladů pojmy "ničemnosti", "zlotřilé
činy plynoucí z přelidnění" atd. v tomto přesnějším smyslu. Děkujeme.

Korektura
Na základě studia a korespondence s paní Bernadette Brand z FIGU Švýcarsko vyšly najevo
tyto chyby v kontaktu 238 ze dne 18. května 1991. Správně jsou níže uvedené milióny (nikoliv miliardy). V době 24. 8. – 28. 8. 2021 obsahovalo PDF ještě miliardy, nyní je již PDF opravené. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. Správně tedy ještě jednou:
Kontakt 238 ze dne 18. května 1991:
»Když poté v celkovém stáří 52 miliónů let vstoupil do přechodné roviny proměnné hmoty,
stvořil svojí duchovní potencí další národ, poté co v této přechodné rovině strávil takřka
přesně 2 milióny let. Poté v této rovině zůstal dalších 54 miliónů let, dříve než se opět razantně proměnil a vstoupil do roviny Arahat Athersata – tam strávil dalších 18 miliónů let,
dříve než se kvůli zvrhlosti národů, které zplodil a stvořil, rozhodl, že se pomocí celé roviny
Arahat Athersata přemění zpět na lidskou, hmotnou formu života, aby tak mohl svým zvráceným, zločinným a uzurpátorským národům učinit přítrž a přivést je k rozumu. Před 12 milióny let se tedy navrátil z roviny Arahat Athersata do hrubohmotného Vesmíru, aby se věnoval svému úkolu. Jeho návrat však pro něj znamenal, že byl začleněn do nového evolučního
pochodu trvajícího 60–80 milionů let – což zcela odpovídá Tvořivým zákonům a doporučením –, a to se všemi útrapami, bolestmi, nouzemi a náležitostmi, jež jsou při evolučním pochodu, stanoveném Tvořením, vlastní i všem ostatním lidským formám života.«

Objasnění Billyho
V kontaktu č. 774 ze dne 26. srpna 2021 (8:12 hod) je uveden jeden článek ze švýcarského
online média uncut-news.ch a na straně 14 (německého znění) v něm zaznívá informace
o jakési třetí světové válce a že potírání COVIDu 19 je zlý program k redukci obyvatel.
Dr. Zelenko, lékař Trumpa, Bolsonara a dalších prominentních osob, muž, který vyvinul slavný
»Zelenko Protocol« k léčbě covidu-19, který většinou úspěšně používají milióny pacientů
na celém světě, muž, který úspěšně léčil tisíce pacientů, dal zřetelně najevo, že se zde jedná
o zlovolný program k redukci populace. Tentokrát se jedná o biologickou, skrytou, proti populaci mířenou válku, kterou vedou elity, které se usnesly na tom, že smějí rozhodovat o tom,
kolik lidí má na Zemi existovat.
Tyto informace vedly k dotazu na FIGU Švýcarsko. Paní Bernadette Brand, která se zeptala
i Billyho, poskytla odpověď a vyjasnění, že Billy říká, že očkovací látky nebyly „vynalezeny“
k redukci populace, nýbrž aby se s nimi vydělávaly peníze.
Myslím, že tato informace je velmi důležité objasnění. A to hlavně i ve světle informací
z Billyho vizí z kontaktu 691 a 692 z října roku 2017: Výňatky z 691 a 692 kontaktního rozhovoru
Jan Bayer
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Další novinky na našich webových stránkách:
Aktualizace 1. prosince
Nacistické metody při vynucované vakcinaci (výňatek ze 786. kontaktu 23.11.2021)
Kontakt 781 ze dne 18.10. 2021 v plném znění
Aktualizace 23. listopadu
Kontakt 785 ze dne 16. listopadu 2021 v plném znění
Aktualizace 22. listopadu
Kontakt 783 ze dne 7. listopadu 2021 v plném znění
Kontakt 784 ze dne 16. listopadu 2021 v plném znění
Aktualizace 18. listopadu
Doporučení od Ptaah ohledně chování - výňatek z kontaktu 782 ze dne 5. listopadu 2021
Aktualizace 17. listopadu
Proč musí být aplikované "booster dávky" - výňatek z kontaktu 781 ze dne 18. října 2021
Kontakt 769 ze dne 17.04. 2021 v plném znění
Kontakt 770 ze dne 5. 5. 2021 v plném znění
Kontakt 775 ze dne 26. srpna 2021 v plném znění (včetně předpovědí z roku 1947)
Aktualizace 12. listopadu
Kontakt 780 ze dne 9. října 2021 v plném znění
Nová, zatím neobjevená koronavirová mutace v Anglii
Aktualizace 23. října
Kontakt 778 ze dne 20.09. 2021 v plném znění
Kontakt 737 ze dne 20.04. 2020 v plném znění
Aktualizace 14. října
Kontakt 777 ze dne 11.09. 2021 v plném znění
Kontakt 241 ze dne 3. února 1992 v plném znění
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Aktualizace 7. října
Kontakt 776 ze dne 28.08. 2021 (2. část) = v plném znění
Aktualizace 22. září
Kontakt 776 ze dne 28.08. 2021 (1. část)
Aktualizace 18. září
Kontakt 775 ze dne 26.08. 2021 (1. část)
Aktualizace 14. září
Kontakt 772 ze dne 30.07. 2021 v plném znění
Kontakt 767 ze dne 27.02. 2021 v plném znění
Aktualizace 9. září
Kontakt 774 ze dne 26. srpna 2021 v plném znění
Aktualizace 30. srpna
Kontakt 773 ze dne 10. srpna 2021 v plném znění (Témata: Talibán a koronavirus atd.)
Aktualizace 24. srpna
Výňatek z kontaktu 772 ze dne 30. července 2021 – O vedlejších účincích vakcín proti koronaviru
Kontakt 238 ze dne 18. května 1991 v plném znění
Aktualizace 13. srpna
Kontakt 771 ze dne 18. července 2021 v plném znění
Aktualizace 29. července
Výňatek z kontaktu č. 771 (ze dne 18. června 2021) - Varování před rozvolňováním a před
koronavirovými vakcínami
Kontakt 248 ze dne 3. února 1994 v plném znění
Aktualizace 18. července
Kontakt 768 ze dne 15. března 2021 v plném znění
Aktualizace 7. července
Další výňatek z kontaktu č. 770 (ze dne 5. května 2021)
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Aktualizace 22. června
Výňatek z kontaktu č. 770 (ze dne 5. května 2021) - O bezpečnosti vakcín proti koronaviru
Kontakt 712 (ze dne 28. listopadu 2018) v plném znění
Aktualizace 7. června
Kniha "Kalich pravdy" ke stažení v češtině
Aktuality č. 34

Sekce ZDRAVÍ – další důležité informace na téma: Koronavirus
http://cz.figu.org/zdravi

Téma: Vulkán Cumbre Vieja na Las Palmas
Výňatek z kontaktu 481 ze dne 14. října 2009, 15:09 hod
Billy (…) Už několikrát jsme soukromě mluvili o vulkánu Las Palmas, a sice již v roce 1975
na mojí Velké cestě. Již tenkrát, jakož i v posledních letech, jsem o tom vyprávěl některým
lidem, pročež jsem byl nyní již několikrát dotázán, jestli bys mohl říci ještě něco konkrétního
o tom, co se tam může jednoho dne stát, protože západní strana té sopky je přece nestabilní
a může se sesunout a způsobit katastrofu. Mohl bys k tomu tedy prosím ještě jednou něco
říci.
Ptaah To bych mohl, ale určitě bude lepší, když ti
vyvolám náš privátní rozhovor, který jsme o tom
vedli při Tvé Velké cestě.
Billy Chceš říci, že máš i z té doby ještě záznamy, jak jsme privátně mluvili o všem možném, což
ale samozřejmě nebylo reprodukováno v kontaktních zprávách?
Ptaah Samozřejmě. Už tenkrát jsi se přece ptal
na vulkán Cumbre Vieja na Las Palmas.
Billy Na to si vzpomínám, což už jsem přece
i zmínil.
Ptaah Pak tedy vyvolám tu odpověď, kterou jsem
Ti tenkrát poskytl. Bude to ale chvíli trvat.
Billy Trpělivost růže přináší, ale až po pupenech.
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Ptaah (po několika minutách) Tady. To je ono. Bylo to, jak již bylo řečeno, na tvé Velké cestě
17. července 1975. Vysvětlil jsem tam k jedné Tvé otázce následující:
Výňatek z privátního rozhovoru ze 17. července 1975 (31. kontakt)
(Plejadisch-Plejarische kontaktní zprávy, blok 1)
Ptaah
1. Tvá otázka se týká vulkánu Cumbre Vieja na ostrově Las Palmas.
2. Západní část vulkánu, západní svah, jak správně říkáš, je velmi nestabilní
a v budoucnu by se mohl sesunout do Atlantiku a způsobit tak obrovskou tsunami.
3. Ohrožena je ale i východní strana vulkánu, obzvláště pokud dojde k silnějšímu výbuchu, což platí i v případě té západní strany.
4. Důvod tkví v tom, že ona vulkanická hora je ve svém nitru velice porózní a zcela prostoupena vodou, která se v případě silnějšího sopečného výbuchu bleskově odpaří
a může vulkán roztrhat hydrotermální explozí.
5. V této záležitosti však nechci mluvit o konkrétní době, kdy se to může stát nebo se to
stane, protože udávat data není v mé kompetenci, poněvadž to spadá do kompetencí
pozemské vědy a vlád, které musí stanovit nějaká nutná opatření, která já nesmím
ovlivňovat.
6. Navíc lze té katastrofě zabránit, a to za předpokladu splnění správných opatření, která tkví v systematickém pozvolném rozebrání ohrožených částí vulkánu.
7. Pokud se takovým způsobem nezasáhne, pak je katastrofa neodvratná, pokud tedy
nedojde přirozenou cestou k tomu, že se postupně sesunou jen malé části ohroženého svahu vulkánu.
8. K tomu bude v budoucnu sice neustále docházet, je ale nejisté, do jaké míry se tím
sníží nebezpečí masivního sesuvu.
9. Skutečnost je ale taková, že obrovská část západního svahu vulkánu Cumbre Vieja se
může sesunout do moře a během několika málo minut vyvolat gigantickou vlnu, resp.
tsunami až 1500, možná ale také 2500 nebo více metrů vysokou, dle toho, jaké množství materiálu a jakou rychlostí by se ze svahu vulkánu sesulo.
10. Pokud by k tomu došlo, což ještě není jisté, tak by okolní Kanárské ostrovy zaplavily
vlny o výšce 50-150 metrů, které by vše zničili, načež by obří vlna zasáhla také Afriku.
11. Pokud by skutečně došlo na výše popsané, tak by se přes Atlantik do půlkruhu řítilo
mořem tisícikilometrovou rychlostí vícero obřích vln o různých velikostech, aby zhruba za 8 hodin dosáhly pobřeží USA, kde by dle členitosti pobřeží dotekla voda z Atlantiku 100 a více metrů do nitra pevniny a vše tam pod sebou pohřbila.
12. Účinky obrovské tsunami by ale zničily také pobřeží a mnohé ve vnitrozemí Jižní Ameriky.
13. Zasažena by byla také Anglie, Grónsko a pobřežní oblasti celé západní Evropy.
14. Toto je scénář pro nejhorší případ, kdy by se do moře sesunul celý západní svah vulkánu v jednom kusu.
15. Pokud by se uvolnily a do moře sesouvaly jen malé kusy horského svahu, pak by byly
následky samozřejmě menší.
Billy Ano, přesně tohle jsi tenkrát vysvětloval a tuto výpověď jsem potom také použil,
abych o tom napsal ve svých prvních informačních letácích, které potom přece Hans Jacob
rozeslal různým svým známým geologům atd., protože si myslel, že jsou ty informace důležité. Ujistil mě ale, že tato jeho aktivita žádný ohlas nepřinesla. Později pak, když už pomalu
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přestával ovládat své smysly – tak si to pamatuji, mi vysvětlil, že jsem prý informace o vulkánu Cumbre Vieja obdržel osobně od samotného ďábla, a to prý může dosvědčit, protože prý
osobně viděl, jak jsem vezl ďábla na zadním sedadle svého mopedu Wetzikonem. Napsal
ohledně toho jednomu svému známému profesorovi i dopis, který pak rozmnožil a hromadně rozesílal mnoha lidem po celém světe, jak mi řekl Michael Hesemann. Od něho jsem také
obdržel kopii toho dopisu, nad kterým jsme tenkrát přeci i diskutovali. Kupodivu však ten
dopis zmizel jak z kontaktních zpráv, tak i ze záznamů rozhovorů, které jsme o něm tenkrát
vedli. Prohledal jsem naprosto všechno ve svém počítači, ale nic dalšího k tomu nenašel, takže vše prohledám výhledově ještě jednou, neboť si myslím, že by přece bylo pro čtenáře kontaktních zpráv velice zajímavé vědět, jaké nesmysly tenkrát ten člověk za pomocí svého pomýleného vědomí sepsal a rozšířil, aby mě pomluvil. Pokud bych ale nic víc nenašel, tak se
zeptám Michaela, jestli ten dopis stále ještě má, a pokud ano, jestli by mi mohl udělat a poslat kopii, protože bych ho pak ještě mohl vložit do našeho nynějšího rozhovoru. (…)

Dva výňatky na téma TORNÁD z kontaktních zpráv:
Výňatek z kontaktu 622. kontakt ze 7. května 2015
Billy (…) Proto můžeme toto téma i ukončit, načež se tě chci zeptat, co se v Evropě vyvine
ohledně budoucích bouří, orkánů a tornád.
Ptaah Jak jsem ti již dříve vysvětlil, změna klimatu se v této záležitosti projevuje stále hůř,
takže se v celé Evropě v oblastech rovin budou tornáda velmi silně množit, budou stále silnější, v důsledku čehož budou vznikat stále rozsáhlejší zničení a vyžádají si i lidské životy, jako
se to událo v Německu 5. května se čtyřmi tornády. A již za několik málo dní, totiž 13. května,
se v jihovýchodním Německu opět vyvine další taková událost, která napáchá velké škody
a zničení. Také orkány naberou v příchozí době na síle a na počtu, přičemž toho nezůstane
ušetřeno ani Centrum.
Billy Aha.

Výňatek z 574. oficiálního kontaktního rozhovoru z 2. listopadu 2013
Billy Pak jedna další otázka: Děje se něco nového ohledně podmínek pozemského klimatu?
Vždyť před lety ses mi zmínil o tom – dříve než jste se rozhodli nedělat již žádné předpovědi
–, že na podzim roku 2013 nastane po stránce klimatu nový zvrat. Dosud jsem se o tom ještě
nic nedoslechl a ani v novinách jsem nečetl nic o tom, že se po stránce klimatu odehrálo cosi
mimořádného.
Ptaah To, co jsem onehdy nastínil, se vztahovalo na fakt, že se od tohoto roku na celém světě velmi silně zmnoží výkyvy počasí a větrné smrště, přičemž se poprvé objeví i tornádo
o rychlosti cca 375 km/h, které si vyžádá velmi mnoho lidských životů. To bude tajfun, jaký se
od nepaměti ještě nikdy nevyskytl a který měl obdoby jen v raných dobách vývoje Země.
Billy Pak to tedy bude jen začátek, resp. první takový tajfun, po němž budou následovat
další o stejné nebo ještě větší intenzitě coby monstrózní smrště, jak mi to předpověděl již
tvůj otec Sfath. Dokážou vědci z oboru meteorologie tyto ohromné rychlosti ještě měřit?
Ptaah To se jim patrně v současnosti exaktně ještě nepodaří, jelikož podle mých vědomostí
za tímto účelem ještě nejsou dostatečně vybaveni. To, co ovšem uvádíš, je správné a odpoví-
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dá to tomu, co předpověděl nejen můj otec, ale co jsi již od roku 1951 častokrát předpověděl
i ty a varoval před tím vlády, rádiové stanice a noviny. Při tom jsi však byl jen zesměšněn
a k zastavení hrozícího zla se nepodniklo nic. To by bylo bývalo možné jen tehdy, kdyby se
omezilo a zamezilo rapidně rostoucí přelidnění. Jen tehdy by bylo bývalo možné zamezit pozemšťany způsobenému zničení přírody a klimaty.
Billy Ano, to vím, ale předpovědi přece nic nepřinesly, protože nevzbudily žádnou odezvu.
Ale kdepak se vyvíjí ta monstrózní bouře a jakou cestou se bude ubírat?
Ptaah V jižním Pacifiku, načež poputuje přes Filipíny do Čínského moře a dále již oslabena
k pevninským zemím, v nichž všude způsobí ohromnou spoušť a destrukci a usmrtí tisíce lidí.
Billy
ní.

A kdy to bude? Takové smrště mívají přece podle místa svého výskytu i různá označe-

Ptaah Toto zlo již započalo a v následujících dnech se vyvine v katastrofu. Avšak to, co se
nyní odehraje, bude jen začátek mnohem horších dění, neboť nyní se budou výkyvy počasí
všeho druhu a větrné smrště rychle množit, a to celosvětově. Napříště postihne zničující bouře i Sardinii, zatímco v USA napáchá neštěstí série tornád. A s ohledem na různá označení
rotujících bouří lze uvést, že se v pozdním létě utvářejí nad tropickými moři, přičemž vznikají
vzdušné víry o enormní síle větru. Nejnebezpečnější jsou přitom tropické bouře, které dosud
dosahovaly rychlostí více než 270 kilometrů za hodinu. Tyto obří bouře páchají čím dál
ohromnější destrukce a žádají si mnoho lidských životů. Prozatím největší intenzity bouří se
však v budoucnu ještě vystupňují, přičemž ty nejhorší, které lze očekávat, mohou vykazovat
rychlost větru kolem 400 km/h. A jak uvádíš, větrné smrště mají podle místa a zemí svého
výskytu i různá jména. V Karibiku, na západoindických ostrovech a v Mexickém zálivu se nazývají hurikány; v Číně a Japonsku oproti tomu tajfuny. V Austrálii jsou nazývány Willy-Willy
a v Indickém oceánu cyklóny. Pak existují ještě větrné smrště nad pevninou, které se vyskytují po celém světě a jež se označují jako tornáda.
Billy Pak přece existují ještě i ty divoké výkyvy počasí, které jsi nastínil a které jsem také již
od 50. let 20. století předpovídal. Pozemšťané se budou zase jednou divit, jak nesmírně
mocné přírodní síly jsou a že se budou ustavičně stupňovat. Ovšem příčinu nechce připustit
nikdo, totiž že na vině jsou lidé kvůli svému přelidnění, které všemi svými dopady všeho druhu nejenže narušilo běh přírody a přírodní řád, nýbrž jej dokonce dalekosáhle zničilo. A pokud se o tom něco řekne, pak jsou prý všechny takovéto výpovědi a vysvětlení absolutním
bláznovstvím a pocházejí z chorého mozku. Hloupost a chybějící inteligence takovýchto odporujících intrikářů nacházejí navíc velký ohlas u všech těch, kteří jednoduše lhostejně žijí
svým každodenním životem a o realitě a pravdě reality nikterak nepřemýšlejí. Z toho důvodu
je jim také naprosto lhostejné, když tisíce a desetitisíce lidí přijdou v důsledku přírodních
katastrof o život a je napáchána ohromná destrukce. Dále nyní nastane i to, a to bude nevyhnutelné, že vědci budou obsáhle řečnit a vytvářet prognózy v tom smyslu, že se výkyvy počasí, tornáda a všechny s tím souvisejících ničivé události atd. budou množit. Přitom budou
dělat, jako by původci této pravdy byli oni sami a jako by nebyla předpovězena již od 50. let
minulého století. Jejich sebechvála však posmrdí až do nebe a opět dokazuje, že své prognózy, řeči a »vysvětlení« vytvářejí vždy jen podle toho, jak vítr zrovna vane. Krom toho připisují
celou vinu na klimatické katastrofě slunci a slunečním cyklům atd. a nikoli masovému přelidnění a s ním spojeným zvrácenostem a zločinným machinacím proti planetě, zemskému klimatu a zvířectvu a rostlinstvu v přírodě.

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 35 prosinec 2021

10

Ptaah Tím nazýváš věci pravými jmény. Nezodpovědnost pozemských lidí žel nezná mezí
a to se vztahuje na většinu pozemského lidstva. Ta myslí akorát tak sama na sebe a své vlastní blaho, svůj osobní luxus, peníze a zábavu. Zodpovědnost a soucit vůči celému lidskému
společenství je většině lidí naprosto cizí, stejně jako i jasný rozum a celková chápavost.
Billy Skutečně, je to žel jen nepatrná menšina, která si uvědomuje skutečnost, pravdu
a efektivní fakta o tom, jak nesmírně zničující jsou dopady všech globálních machinací způsobených přelidněním. Všichni ti slabomyslní, jmenovitě hlupáci, lidé lhostejní a panovační,
rozumbradové a všichni ti, kteří zapírají pravdu o problému přelidnění a všech jen myslitelných z něho plynoucích katastrof a zlořádů nesou vinu na tom, že se oproti současnému stavu vše ještě podstatně zhorší. Jejich vinou je bráněno celosvětové kontrole porodnosti,
a přelidnění se i nadále žene vpřed, což vede k čím dál většímu zničení živočišné a rostlinné
říše, jakož i k nemocem, nákazám a přírodním katastrofám. Mé předpovědi se v tomto ohledu potvrzují již desetiletí, stejně jako i s ohledem na problémy s uprchlíky a azylanty, kteří již
putují v rámci malého stěhování národů. A to, že již veškerou změnu a zničení přírody nelze
zastavit, jelikož tomu přelidnění a s ním spojené zločinné intriky s ohledem na destrukci přírody zabránilo, to se již stalo skutečností. Vše nyní spěje k nejhoršímu, což by bylo možné už
jen poněkud zmírnit, kdyby se konečně pomocí státní kontroly porodnosti na celém světě
omezil rapidní nárůst globální populace. Díky tomu by se společně s normální úmrtností
mohlo vše pomalu znovu zregulovat, což si ovšem vyžádá stovky, nebo dokonce i tisíce let.
To ovšem pouze za předpokladu, že by se civilizace pozemšťanů vinou svého přelidnění
a válečných akcí sama nezničila, což je, pokud budeme vše přesně pozorovat a promýšlet,
absolutně možné.
Ptaah Tak tomu sice v dohledné době nebude, avšak vše skutečně běží tímto směrem
a mohlo by se to uskutečnit, pokud přece jen nebudou zavedena opatření za účelem zastavení prudce rostoucího přelidnění, aby se jimi zabránilo ještě masivnějšímu zničení přírody,
živočišné a rostlinné říše, klimatu a samotné planety. Ale nyní, Eduarde, bych se ještě rád
zavěnoval některým věcem, které chci s tebou soukromě prohovořit.
Pramen: http://cz.figu.org/…tek

Varování před rozvolňováním opatření a před koronavirovými
vakcínami
Výňatek ze 771. kontaktu, jenž proběhl v neděli, 18. července 2021
Florena Máš pravdu, milý otcovský příteli. O všech těchto soukromých záležitostech se můžeme bavit ještě později. Kromě toho bychom s tebou my, tedy já a Bermunda, chtěly ještě
odejít pryč. Ale nejprve ti musím sdělit to, co vysvětloval Ptaah; učiním tak v následujícím
sledu bodů.
1. Vše má zůstat prozatím tak, jak Ptaah uváděl, neboť rozvolňování protinákazových
opatření, které pověření státní činitelé Země nařizují, představuje podle něj naprosto
chybné rozhodnutí.
2. Každá osoba má ze zdravotních důvodů nutně nosit vhodné ochranné roušky/masky,
ať už je očkovaná, či nikoliv, neboť zaprvé není nákaza vlivem očkování zažehnána
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a zadruhé jsou očkovací látky krajně pochybné a neotestované, a nezaručují člověku,
že se po celou dobu uchrání infekce.
3. Člověk by neměl vstupovat do žádného domu, aniž by měl nasazenou ochrannou
roušku/masku, a to dokonce ani do domu vlastních rodinných příslušníků, u nichž
předpokládá, že nejsou nakaženi, neboť neprostá bezpečnost před nákazou zatím
nemůže být zaručena.
4. Očkování dosud nezajišťuje ani nezaručuje imunitu proti nákaze.
5. Existuje příliš mnoho případů úmrtí, jež plynou z nedostatečnosti očkovacích látek,
což ovšem příslušné úřady v zásadě zatajují veřejnosti, stejně jako lékaři, virologové
a epidemiologové atd.
6. I očkovaní lidé se mohou nově virem nakazit a mohou i navzdory očkování infikovat
ostatní.
7. Člověk, který se neřídí pravidlem nosit ochrannou respirační roušku/masku a udržovat nezbytný odstup od ostatních, je natolik neodpovědný či lehkomyslný, že pro něj
nehraje žádnou roli, že si zahrává s vlastním zdravím a zdravím ostatních lidí.
8. Zachovávat nutný odstup od ostatních je stejně nezbytné jako nosit ochranné respirační roušky/masky při stycích s ostatními lidmi, v jejichž případě člověk neví, zda
přenášejí původce nákazy, či nikoliv.
Toto jsou pravidla, jimiž se podle Ptaah musí člověk plně řídit, jinak se vystavuje riziku, že se
infikuje nákazou, která si bude – podle jeho údajů a pohledů do budoucnosti – žádat ještě
mnoho smrtelných obětí. Tak tomu bude proto, že pozemšťané tuto nákazu podceňují,
a rovněž i proto, že bude ve společnosti ještě dlouho přítomná a že se již nikdy definitivně
nevytratí, třebaže ustoupí. (…)
Kontakt v plném znění

Čím viac ľudí nad určitú úroveň, tým horšie.
Rastúci globálny počet ľudí priamo zvyšuje globálnu teplotu,
obsah CO2, spotrebu energií.
Ďalšie dôkazy o priamych súvislostiach preľudnenia.
Richard Lunter, Slovensko
Každý týždeň (každých 7 dní) o jednu Viedeň viac vo svete? Áno aj nie. Áno v počte nových
ľudí, ktorí pribudnú na Zemi, a nie v počte nových km2 rozlohy, plochy, potrebných pre tých
nových ľudí. Nie v počte potravy potrebnej pre tých nových ľudí, nie v počte bytov a domov,
nie v počte záhrad, lesov, potrebnej vody, kyslíka, životného prostredia, nie v počte infraštruktúr, čerpacích staníc, železníc, letísk, nie v počte zdravotníckych, kultúrnych, športových
zariadení, škôl, škôlok, nie v počte obchodných centier, obchodov, mc donaldov, nie v počte
pracovných miest, pracovísk, závodov, ale v počte nových ľudí na Zemi áno. Ľudia pribúdajú
a ostatných vecí, potrebných pre týchto pribúdajúcich ľudí nepribúda. Týmto sa vytvára stále
väčšia a väčšia disproporcia, nepomer, stále väčšia a väčšia priepasť, nerovnomernosť, neúmernosť.
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Každý týždeň pribudne na Zemi 1,9 milióna nových ľudí, toľko ľudí ako je obyvateľov v meste
Viedeň, ale každý týždeň nepribudne na Zemi jedna celá Viedeň zo zázemím pre všetkých
tých nových ľudí. Za dva týždne pribudne na Zemi 3,8 milióna nových ľudí, ale nepribudnú
dve Viedne, za tri týždne pribudne 5,7 miliónov ľudí, ale nepribudnú tri Viedne, alebo nepribudne celé Slovensko s celou svojou prírodou, infraštruktúrou, zázemím pre tých 5,7 milióna
nových ľudí. Za šesť týždňov pribudne na Zemi necelých desať miliónov nových ľudí, ale nepribudne celá Česká republika potrebná pre tých nových ľudí.
Mesačne pribudne na Zemi 8,3 milióna ľudí, ľudí ako je obyvateľov v meste Bangkok. Rozlohy, životného priestoru, zázemia ale nepribúda, nevznikne mesačne jeden nový Bangkok.
Ročne pribudne na Zemi 100 miliónov nových ľudí, ľudí ako je obyvateľov v celom Egypte.
Rozlohy, životného priestoru, zázemia ale nepribúda, nevznikne ročne jeden nový Egypt.
Celosvetovo v prepočte na jedného človeka, má každý uhlíkovú stopu priemerne 4 tony
CO2 ročne. Každý človek svojou činnosťou, svojou existenciou, vyprodukuje priemerne
štyri tony CO2 emisií ročne. Deväť miliárd ľudí v súčasnosti vyprodukuje ročne 36 miliárd ton
CO2. V roku 2004, sedem miliárd ľudí produkovalo ročne 28,5 miliárd ton CO2, čo bolo priemerne 4 tony na človeka. V roku 1981, produkovalo 4,6 miliárd ľudí, 18,8 miliárd ton CO2, čo
bolo priemerne 4 tony na človeka. V roku 1950, produkovalo 2,6 miliárd ľudí, 6 miliárd ton
CO2, čo bolo priemerne 2,3 tony na človeka za rok. V roku 1900, produkovalo 1,6 miliárd
ľudí, 2 miliardy ton CO2, čo bolo priemerne 1,25 tony na človeka.
Zdroje: http://cz.figu.org/zachrante-zemi-zivot-rostliny-lidstvo-zvirata
https://ourworldindata.org/co2-emissions
Během 500 milionů let udržoval rafinovaný přírodní a komplexní regulační obvod poměr
směsi různých, pro lidské formy života dýchatelných, plynů na konstantní úrovni. Také teplota vzduchu se držela v krajně úzkém rozpětí. Tak vznikl přirozený ochranný štít, pod nímž se
mohlo vyvinout rovněž přirozené skleníkové klima mírné povahy, ve kterém mohl postupně
prospívat rozličný život. Posledních cca 100 let se ale všechno mění, jelikož do této citlivé
rovnováhy zasahuje člověk. Člověk svou technikou a svou produkcí jedů atd. nyní sám mění
klima Země a vytváří nový, nebezpečný, životu nepřátelský a ničivý skleníkový efekt, který
hrozí, že pomalu všecko zničí. To je podvod, kterým člověk klame sám sebe a jenž nakonec
povede k jeho vlastnímu zničení a destrukci, jakož i ke zničení a destrukci všech forem života
a celé planety. http://cz.figu.org/bomba-prelidneni-niceni-zeme-diskriminace-zen?page=8
Tak ako to platí celosvetovo, platí to aj na určité menšie územia. Napríklad v českej a slovenskej republike na určitom ohraničenom území môže plnohodnotne a kvalitne žiť, existovať,
len určitý počet ľudí.
Poznajú tieto informácie dotyčné ministerstvá, úrady? Ministerstvá životného prostredia,
ministerstvá dopravy a výstavby, ministerstvá poľnohospodárstva, zdravia, okresné a obecné
úrady? Vedia dotyčné ministerstvá, úrady, koľko ľudí, môže kvalitne žiť, pracovať, vzdelávať
sa na konkrétnom vymedzenom priestore, v štáte, v kraji, v meste, na dedine?
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Korelácia globálnej populácie s globálnou teplotou v rokoch 1880 - 2015.
Dôkaz vplyvu počtu globálnej populácie na zmenu globálnej teploty.
Graf rastu globálnej teploty

Graf rastu globálnej populácie

Grafické prekrytie rastu populácie a teploty. Rast svetovej populácie a rast svetovej teploty
korelujú – sú vo vzájomnom vzťahu v rokoch 1880 - 2015.

Tak ako rastie globálna populácia, rovnako rastie globálna teplota v sledovanom období.

Zdroje vývoja globálnej teploty:

https://www.researchgate.net/figure/Global-Temperature-Anomaly-This-figure-plots-theglobal-temperature-anomaly-data-from_fig1_314587888
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
Zdroj vývoja globálnej populácie:
https://www.worldometers.info/world-population/#table-historical
v grafe je potrebné nastaviť mierky – roky 1880 - 2015
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Korelácia globálnej populácie s globálnymi emisiami CO2 v rokoch 1850 2011.
Dôkaz vplyvu počtu globálnej populácie na zmenu emisií CO2.
Graf rastu globálnych emisií CO2

Graf rastu globálnej populácie

Grafické prekrytie rastu populácie a emisií CO2. Rast svetovej populácie a rast svetových
emisií CO2 korelujú – sú vo vzájomnom vzťahu.

Tak ako rastie globálna populácia, rovnako rastú globálne emisie CO2 v sledovanom období.

Zdroje vývoja globálnych emisií CO2:
https://ar5-syr.ipcc.ch/topic_observedchanges.php
https://ar5-syr.ipcc.ch/ipcc/sites/default/files/AR5_SYR_Figure_1.5.png
Zdroj vývoja globálnej populácie:
https://www.worldometers.info/world-population/#table-historical
v grafe je potrebné nastaviť mierky – roky 1850 – 2011
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Korelácia globálnej populácie s globálnou spotrebou energií v rokoch 1850 2019.
Dôkaz vplyvu počtu globálnej populácie na nárast spotreby energií.
Graf rastu globálnej spotreby energií

Graf rastu globálnej populácie

Grafické prekrytie rastu populácie a spotreby energií.
Rast svetovej populácie a rast svetovej spotreby energií korelujú – sú vo vzájomnom vzťahu.

Tak ako rastie globálna populácia, rovnako rastie globálna spotreba energií v
sledovanom období.

Zdroje vývoja globálnej spotreby energií:
https://ourworldindata.org/energy
Zdroj vývoja globálnej populácie:
https://www.worldometers.info/world-population/#table-historical
v grafe je potrebné nastaviť mierky – roky 1850 – 2019
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Korelácia globálnej teploty s globálnymi emisiami CO2 v rokoch 1880 - 2019.
Dôkaz vplyvu nárastu emisií CO2 na nárast globálnej teploty.

Zdroj: https://www.climatecentral.org/gallery/graphics/global-temperatures-and-co2concentrations-2020

Moc snů, aneb proč jsou sny tak důležité
Spánek a sny hrají v lidském životě velmi důležitou roli. Obojí je nenahraditelné pro zachování zdraví těla, psychiky, vědomí a také evoluce člověka. Proto by jim člověk měl věnovat náležitou pozornost a měl by se pozorněji a vědoměji zabývat obsahem svých snů. Ty jsou produktem forem nevědomí a forem podvědomí, a neslouží jen k vyrovnání, odpočinku a posílení svých vědomých schopností, ale lze na ně pohlížet i jako na jakýsi druh dialogu mezi
formami vědomí, když se jimi člověk zabývá ve svém bdělém vědomí, a snaží se vypátrat jejich význam. Sny se sice odvíjejí i bez vědomého přičinění, ale nachází se v nich většinou nepovšimnutý potenciál, díky jehož využití by se jednotlivec mohl naučit velmi mnoho sám
o sobě a o životě.
Sny opravdu nejsou nedůležitým vedlejším produktem lidských forem vědomí, nýbrž souhrn
regulací – nezbytný k životu a přežití – pro celý »systém člověk«. Pokud by se člověku odebrala možnost spánku a snů, tak by tím byl odsouzen k smrti.
Citát z dopisu Učení ducha č. 130:
»Sny nejsou žádné bezobsažné, nicotné iluze,
za což se všeobecně považují, a nejsou tedy
žádné odpadní produkty, kterým by se neměl
přikládat pražádný význam. Vpravdě jsou sny
faktory zpracování všech těch věcí, které člověk

«Träume sind keine Schäume, wie allgemein angenommen wird, und also sind sie keine Abfallprodukte, denen keinerlei Bedeutung beigemessen werden
soll. Wahrheitlich sind Träume nämlich Faktoren der
Verarbeitung aller jener Dinge, deren der Mensch
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není schopen zpracovat a vyřešit v bdělém stavu. Sny působí jako katalyzátor; neboť tak jak
katalyzátor čistí plyny od škodlivých látek, tak
působí také sny na ty nezpracované – a na vědomí a jeho nevědomí a i na podvědomí – zatěžující látky, jakými jsou data, zážitky, impulzy
a pohnutky atd. atp. Pokud by to tak nebylo, že
se to děje právě pomocí snů, pak by to nezpracované ve vědomí, tak jako v jeho nevědomí
a podvědomí, vytvořilo zatížení, kvůli kterému
by vědomí a jeho nevědomí, stejně jako psychika utrpěly těžká poškození. Pokud by proto
člověk (a i jiné formy života, jako např. zvířata)
nesnili, a tím díky snům nezpracovali to všechno přijaté a nezpracované v bdělém stavu, pak
by byla psychika a vědomí natolik narušené, že
by z toho vyplynulo zničení, které by mělo pak
nakonec za následek smrt.«
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nicht in der Lage ist, diese im Wachzustand zu verarbeiten und zu lösen. Träume wirken wie ein Katalysator, denn wie ein solcher die Abgase von umweltschädlichen Stoffen reinigt, so wirken auch Träume
auf unverarbeitete und das Bewusstsein sowie dessen Unbewusstes und auch das Unterbewusstsein
belastende Stoffe, wie Daten, Erlebnisse, Impulse
und Regungen usw. usf. Wäre dies nicht der Fall,
dass eben dies durch die Träume geschieht, dann
würde das Unverarbeitete des Bewusstseins sowie
dessen Unbewusstes und das des Unterbewusstseins eine Überlastung schaffen, durch die das Bewusstsein und dessen Unbewusstes sowie die Psyche schweren Schaden nähmen. Würde daher ein
Mensch (und auch andere Lebensformen, wie z.B.
Tiere) nicht träumen und dadurch das im Wachzustand Aufgenommene und Unverarbeitete nicht
durch die Träume verarbeitet, dann würden die
Psyche und das Bewusstsein derart gestört, dass
eine Zerstörung daraus resultieren würde, die
schlussendlich dann den Tod zur Folge hätte.»

To, že sny v žádném případě nejsou bezobsažné, nicotné iluze, to už mezitím rozpoznala
i věda, která se už dlouhou dobu důkladně zabývá fenoménem snu a ten i systematicky
zkoumá.
Důležitou roli přitom hraje i zkoumání fáze REM spánku, který volná encyklopedie Wikipedia
popisuje následovně: (využito Wikipedie v českém jazyce – pozn. překl.)
Rapid eye movement (REM, česky rychlé pohyby očí) je fáze spánku, charakterizovaná právě
rychlými pohyby očí, nízkoúrovňovou svalovou aktivitou a nízkoproudým EEG. Poprvé byla REM
popsána fyziology Kleitmanem a Aserinskym v 50. letech 20. století.
U dospělého člověka představuje REM fáze asi 90–120 minut, tedy asi 20–25 % doby spánku. Tento
podíl klesá s věkem; u novorozenců tvoří plných 80 %. Stárnutím ale není REM fáze zasažena tolik,
jako NREM (non-REM) fáze spánku.
Během typického spánku vstoupí spící člověk do této fáze v průměru pětkrát, a doba, po kterou v ní
zůstane, je zpočátku jen několik minut, ale s každým dalším přechodem trvá déle a déle. Subjekt
trpící spánkovou deprivací ve spánku do fází REM vstupuje snadněji a častěji. Během této fáze je
spánek lehčí – spící je více náchylný k probuzení a někdy může dojít ke krátkému nabytí vědomí
a okamžitému opětovnému usnutí. Je vědecky dokázáno, že většina snů, které si subjekt podrobně
a živě pamatuje, probíhá právě v této fázi spánku.
Během fáze REM nejsou dominantní žádné mozkové vlny, a neurony (zejména ty v mozkovém
kmeni, pontine tegmentum) vykazují přibližně stejnou míru aktivity jako při plném vědomí
(tzv. paradoxní spánek), naopak některé neurotransmitery (monoaminy) jsou inhibovány. Srdeční
rytmus a dýchání jsou méně pravidelné než u ostatních fází spánku. (...)
Pramen: https://cs.wikipedia.org/wiki/REM_fáze_spánku

V dopise Učení ducha č. 141 lze najít k REM fázi spánku a Ne-REM (NREM) fázi spánku
následující:
»NREM fáze spánku slouží v první řadě vývoji a
údržbě celého těla a všech jeho funkcí, zatímco
REM fáze spánku slouží vývoji a údržbě všem
forem nevědomí, řešení problémů a zdravé

«Der Nicht-REM-Schlaf dient in erster Linie der
Entwicklung und dem Erhalt des gesamten Körpers
und aller seiner Funktionen, während der REMSchlaf der Entwicklung und dem Erhalt aller
Unbewusstenformen sowie der Lösung von

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 35 prosinec 2021

údržbě psychiky a vědomí atd. REM fáze spánku
tak slouží výše vyvinuté funkci mozku, čímž je
zaručeno i myšlení, cítění, vzpomínky, učení,
fantazie a tvorba idejí atd., což platí i pro další
vývoj, resp. pokrok a evoluci.«
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Problemen und der Gesunderhaltung der Psyche und
des Bewusstseins usw. dient. So dient der REMSchlaf einer höher entwickelten Funktion des
Gehirns, wodurch auch das Denken und Fühlen
sowie das Erinnern, Lernen, Phantasieren und
Ideenschaffen usw. ebenso gewährleistet wird wie
auch die Weiterentwicklung resp. der Fortschritt, die
Evolution.»

Co vlastně sny jsou, tak to popisuje dopis Učení ducha č. 142 následovně:
»(…) v případě snu se jedná o obrazové
znázornění faktů, pracovních procesů, řešení
problémů, evolutivních jevů, pocitových hnutí,
emocí, denních obrazů, vědomostních procesů
a hnutí všeho druhu, které jsou činné
v nevědomých formách podvědomí, psychiky
a materiálního vědomí atd., a pronikají
na povrch, a sice částečně v té podobě,
že proniknou zcela do vědomí, a částečně tak,
že se odloží i v nevědomí materiálního vědomí,
které je – pro člověka nevědomě – ve stálém
spojení a komunikaci se všemi ostatními
formami nevědomí.«

«… beim Traum handelt es sich um die bildliche
Darstellung der Fakten, Arbeitsvorgänge,
Problemlösungen, Evolutiverscheinungen,
Gefühlsregungen, Emotionen, Tagesbilder,
Wissensvorgänge und Regungen aller Art, die in den
Unbewusstenformen des Unterbewusstseins, der
Psyche und des Materiell-Bewusstseins usw. tätig
sind und an die Oberfläche drängen, und zwar teils
in der Form, dass sie völlig ins Bewusstsein
vordringen, und teils derart, dass sie sich auch im
Unbewussten des Materiell-Bewusstseins ablagern,
das unbewusst für den Menschen mit allen anderen
Unbewusstenformen in steter Verbindung und
Kommunikation ist. »

Sen je vždy výrazem individuality snícího člověka a lze jej proto zpravidla správně
interpretovat a vyložit jen snící osobou samotnou.
Citát z dopisu Učení ducha č. 142:
»Pouze ten, který tajemství snu nezná
a nedokáže jej rozšifrovat, a nepřemýšlí
důsledně, v něm vidí něco nelogického a něco
neskutečného, co se příčí skutečnosti života
v bdělém stavu. Pravda je totiž ta, že snové
obrazy jsou pro všechny formy nevědomí a také
pro spánkové vědomí absolutně logické
a skutečné. Materiální vědomí a nevědomí
disponují schopností jinak ve snu vidět, jinak
jednat a jinak myslet, než jak to dokáže učinit
vědomí v denním, resp. bdělém stavu, jelikož je
zabráno materiální skutečností, která připouští
zrovna jen to, co je logicky viděno fyzikálně
možné a proveditelné. Ve snu je ovšem tato
zábrana pryč, důsledkem čehož je náhle
všechno možné a nejsou dány ani časové, ani
prostorové, ani fyzikální zábrany, nýbrž existuje
jen bezbřehá svoboda ve všech věcech,
ve kterých není nic nemožné, ale naopak
všechno možné.«

«Nur wer das Geheimnisvolle des Traumes nicht
kennt und nicht zu entschlüsseln vermag und nicht
folgerichtig denkt, sieht darin etwas Unlogisches und
der Wirklichkeit des Wachlebens etwas
Entgegengesetztes, Unwirkliches. Die Wahrheit ist
nämlich die, dass die Traumbilder für alle
Unbewusstenformen und auch für das SchlafBewusstsein absolut logisch und wirklich sind. Das
Materiell-Bewusstsein sowie die Unbewussten
verfügen über die Fähigkeit, im Traum anders zu
sehen, anders zu handeln und anders zu denken, als
dies das Bewusstsein im Tag-Wachleben zu tun
vermag, weil es befangen ist von der materiellen
Wirklichkeit, die nur gerade das zulässt, was logisch
gesehen physikalisch möglich und machbar ist. Im
Traum jedoch ist diese Schranke hinweggefegt,
wodurch alles plötzlich machbar wird und weder
zeitliche noch räumliche noch physikalische
Schranken gesetzt sind, sondern eine grenzenlose
Freiheit in allen Dingen existiert, in der nichts
unmöglich, doch alles möglich ist. »

Příkladem uvolněním se od fyzikálních zákonů je rozšíření vědomí během snění, čímž je pak
možné jakoby se vznášet a dívat se na své tělo seshora. To však nemá nic společného s tím,
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že by se tzv. astrální tělo uvolňovalo od fyzického těla a prožívalo by »astrální cestování«
či mimotělní zážitek, neboť tyto domněnky se zakládají na chybných představách ezoteriků
a parapsychologů. Správně je, že vědomí v tomto případě zůstává v těle, ale rozšiřuje se nad
hranicemi fyzického těla, načež dochází k pozorování vlastního těla zvenku.
Hranice prostoru a času už ve snu nehrají žádnou roli, takže je pro snící osobu možné, aby
viděla věci minulosti, současnosti a budoucnosti, anebo aby viděla věci, lidi a dané
skutečnosti, které jsou na nějakém jiném místě. V takzvaných lucidních, tedy jasnovidných
snech, resp. »jasných snech« si je snící člověk vědom svého stavu a dokáže se postupně učit,
aby své sny směroval požadovaným pozitivním směrem a přiváděl je k dobrému konci, pokud
se k tomu vytrénuje. Lze také opakovat už jednou sněné sny a jejich průběh lze měnit, čímž
dojde k vyřešení problémů a lze vytvořit větší vyrovnanost ve vědomí a v psychice. Pracuje-li
tedy člověk se svým snovým vědomím a spojí-li se se silou jeho podvědomí, pak mu to
pomůže v tom, aby se o sobě velmi mnoho naučil, rozpoznal své možnosti, síly a schopnosti,
rozvinul je a zužitkoval.
O původu snů nalézáme v dopise Učení ducha č. 144 následující:
»Sny pramení jak z materiálního vědomí, tak
i materiálního podvědomí, ale i ze všech forem
nevědomí. K vědomí, tomu vědomému, má
člověk přímý přístup; k podvědomí, k tomu
podvědomému, naproti tomu, je možný jen
nepřímý přístup, pokud člověk vychází
z bdělého stavu. K formám nevědomí, naproti
tomu, nemá člověk v bdělém stavu normálně
žádný přístup – má ho jen ve snu. Je ovšem
nicméně dáno, že si spolu formy nevědomí
vyměňují i impulzy v bdělém stavu
a ›komunikují‹, což si ovšem vědomí
neuvědomuje, neboť vše probíhá totiž
nevědomě. Naproti tomu podvědomí, tedy to
podvědomé, uvolňuje impulzy, které si vědomí
uvědomuje a přijímá, jako např. impulzy
myšlení, cítění, jednání a chování atd., čehož si
pak člověk všimne a je si toho vědom«.

«Die Träume entspringen sowohl dem MateriellBewusstsein als auch dem MateriellUnterbewusstsein sowie auch allen UnbewusstenFormen. Zum Bewusstsein, zum Bewussten, hat der
Mensch direkten Zugang, zum Unterbewusstsein,
zum Unterbewussten, hingegen ist nur ein indirekter
Zugang möglich, wenn vom Wachzustand
ausgegangen wird. Zu den Unbewussten-Formen
hingegen hat der Mensch im Wachzustand
normalerweise keinen Zugang, sondern nur im
Traum. Nichtsdestoweniger jedoch ist es gegeben,
dass die Unbewussten-Formen auch im
Wachzustand untereinander Impulse austauschen
und ‚kommunizieren', was jedoch vom Bewusstsein
nicht realisiert wird, weil alles eben unbewusst
geschieht. Im Gegensatz dazu gibt das
Unterbewusstsein, das Unterbewusste also, Impulse
frei, die vom Bewusstsein realisiert und
aufgenommen werden, wie z.B. Impulse für das
Denken, Fühlen, Handeln und Verhalten usw., deren
der Mensch dann auch bewusst und gewahr wird.»

Plejarische kontaktní osoba Semjase popsala během desátého kontaktu ze středy 26. března
1975, 15.20h, možnosti, které jsou člověku dány ve snu, následujícími slovy: (věty 11-17)
Ve snu je člověk schopen vytvářet zázračné světy, stejně jako Tvoření vytváří světy vědomě.
Člověku vyvstává tato schopnost z jeho vědomí,
které v něm existuje, stejně jako v něm
existují všechny zázraky. On sám je nebeské království, říše Tvořivého. Proto hovořili staří pozemští
filozofové o člověku jako o mikrokosmu
v makrokosmu, protože vše, co je obsaženo
v Univerzu, se nachází též v člověku. Dimenze
nitra v člověku jsou nekonečné. Odraz Tvoření,

Im Traum vermag der Mensch Wunderwelten zu
erschaffen, wie die Schöpfung die Welten bewusst
kreiert. Dem Menschen erwächst diese Fähigkeit aus
seinem Bewusstsein, das in der Existenz in ihm vorhanden ist, wie alle Wunder in ihm vorhanden sind.
Er selbst ist das Himmelreich, das Reich des Schöpferischen. Darum sprachen die alten Erdenphilosophen vom Menschen als dem Mikrokosmos im Makrokosmos, weil sich alles was im Universum enthalten ist, auch im Menschen befindet. Die Dimensionen des Innern im Menschen sind endlos. Das Abbild
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duch v člověku, ona existence, která je bezrozměrná, v sobě ukrývá všechny dimenze
a zároveň všechny dimenze přesahuje.
Duch je onen zázrak všech zázraků, ze kterého
vychází veškerá síla.
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der Schöpfung, der Geist in ihm, die Existenz, die
dimensionslos ist, sie birgt alle Dimensionen in sich
und transzendiert zugleich alle Dimensionen. Der
Geist ist das Wunder aller Wunder, aus dem alle
Kraft hervorgeht.

Je tu i souvislost mezi sny a aktivováním fluidových sil, které jsou popsány v tzv. »kuchyňských rozhovorech« o fluidových silách následovně: (výňatek z knihy »O fluidové energii,
resp. fluidové síly a jiné záležitosti« z roku 2007 – pozn. překl.)
Otázka
Mohou být fluidové síly aktivovány i vědomě?
Odpověď
Vědomí hraje u ještě nedostatečně evolvovaného
člověka jen malou úlohu v nevědomé podobě.
Např. ve spánku při snění se mohou z nevědomí
vědomí předávat impulzy do podvědomí, a to
pak ze sebe opět mobilizuje impulzy, aby mohly
účinkovat mentální fluidové síly. V takovém případě si člověk může vzpomínku uvědomit jako
snový zážitek, anebo může dojít k tušení
v podobě přijetí pocitu. To se dá porovnat s tím,
jako když se člověku z úložních bank dostane
nějakého »vědění« v podobě tušení. Je-li člověk
v evoluci vědomí dostatečně dalece pokročilý,
pak může i docela vědomě navázat kontakt se
svými starými uloženými mentálními fluidovými
silami dřívějších životů, jakož i se svými uloženými mentálními fluidovými silami svého aktuálního života. Je-li toho schopen, pak má už i schopnost najít vědomě a kontrolovaně přístup k uloženým datům svých vlastních úložních bank, aby
vytvořil kontakty, pomocí kterých může vyvolat
a stáhnout informační impulzy ze své celkové
minulosti a všech svých minulých osobností. Tím
bude pro člověka možné, aby získal mnoho vědomostí z minulosti a ty sloučil s novými poznatky, načež lze učinit většího evolutivního kroku.
Toho ovšem není pozemšťan současné doby ještě
schopen a bude trvat ještě mnohá staletí,
či dokonce ještě déle, než si tuto schopnost dokáže vypracovat.
Otázka
Do jaké míry mají »výskyt duchů« a »historky
o strašidlech« něco společného s fluidovými silami?
Odpověď
Duchové ani taková strašidla neexistují. Všechna
takzvaná »zjevení ducha« nejsou nic jiného než
mentální fluidové síly, které se přes podvědomí

Frage
Können die Fluidalkräfte auch bewusst aktiviert werden?
Antwort
Das Bewusstsein spielt beim noch nicht genügend
evolutionierten Menschen nur in unbewusster Form
eine kleine Rolle. Wenn z.B. geträumt wird, können
vom Unbewussten des Bewusstseins Impulse ins Unterbewusste weitergegeben werden, und dieses
macht dann seinerseits wieder Impulse mobil, damit
mentale Fluidalkräfte wirksam werden können. In
einem solchen Fall kann eine Erinnerung als Traumerlebnis bewusst werden, oder es kann durch die gefühlsmässige Aufnahme eine Ahnung aufsteigen. Das
ist damit vergleichbar, wie wenn der Mensch aus den
Speicherbänken ahnungsmässig etwas zu ‹wissen›
bekommt. Ist der Mensch in bezug auf die bewusstseinsmässige Evolution weit genug vorangekommen,
dann kann er auch ganz bewusst mit seinen altabgelagerten mentalen Fluidalkräften früherer Leben in
Verbindung treten, wie auch mit seinen abgelagerten
mentalen Fluidalkräften seines aktuellen Lebens. Ist er
dazu fähig, dann besitzt er auch bereits die Fähigkeit,
bewusst und kontrolliert Eingang zu den gespeicherten Daten seiner eigenen Speicherbänke zu finden, um
Kontakte zu schaffen, durch die er Informationsimpulse aus seiner gesamten Vergangenheit und allen seinen früheren Persönlichkeiten abrufen und abziehen
kann. Dadurch wird es dem Menschen möglich, viel
Wissen aus der Vergangenheit zu beziehen und dieses
mit neuen Erkenntnissen zu verschmelzen, wodurch
ein grösserer evolutiver Schritt getan werden kann.
Dazu ist der Erdenmensch der heutigen Zeit jedoch
noch nicht fähig, und es wird noch viele Jahrhunderte
oder gar noch länger dauern, ehe er die Fähigkeit
dazu zu erarbeiten vermag.
Frage
Inwiefern haben ‹Geistererscheinungen› und ‹Spukgeschichten› etwas mit Fluidalkräften zu tun?
Antwort
Geister und diesbezüglichen Spuk gibt es nicht. Alle
sogenannten ‹Geistererscheinungen› sind nichts anderes als mentale Fluidalkräfte, die via das Unterbewusstsein einer inkarnierten neuen Persönlichkeit
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inkarnované nové osobnosti, či přes podvědomí
člověka stále ještě v aktuálním životě, a přes jeho
stav psychiky a podvědomí zmobilizují, resp.
aktivují k manifestacím a právě k již uvedenému
účelu tzv. »zjevení ducha.« To je proces, který
ovšem probíhá nevědomě a podvědomě
a o kterém dotyčná osoba nemá zpravidla žádné
znalosti vědomé, nýbrž jen podvědomé. K tomu
příklad z Ameriky: Vždy okolo cca čtvrté hodiny
odpoledne běželo dolů po schodech v jednom
domě asi desetileté děvče, prozpěvující si, běhalo
po zahradě a pohybovalo se tu a tam různě
v domě atd. Parapsychologická a novinářská
objasnění pak zjistila, že toto dítě se pak stalo
stařenkou, která žila v jednom domově
na stejném místě. Pokaždé, když tato stařenka
odpoledne usnula ve svém křesle, probudily se
v ní silné vzpomínky na její dětství a na dům,
ve kterém žila v dětských letech. Tím pak
nevědomě aktivovala své staré v domě uložené
mentální kmity, resp. fluidové síly, načež z toho
vznikl projev dítěte.
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oder eines noch im aktuellen Leben stehenden Menschen und dessen Psychezustand und Unterbewusstsein mobil gemacht resp. zu Manifestationen und
eben zum bereits genannten Zweck von sogenannten
‹Geistererscheinungen› aktiviert werden. Ein Vorgang, der jedoch unbewusst und unterbewusst abläuft und wovon der betreffende Mensch in der Regel
keinerlei bewusste, sondern nur eine unterbewusste
Kenntnis hat. Hierzu das Beispiel aus Amerika: Immer
um ca. vier Uhr nachmittags kam in einem Haus ein
etwa zehnjähriges Mädchen singend die Treppe heruntergelaufen, ging im Garten umher und bewegte
sich auch im Hause drinnen da und dort usw. Bei parapsychologischen und journalistischen Abklärungen
wurde dann festgestellt, dass das Kind zur alten Frau
geworden war und in einem Heim im selben Ort lebte.
Jedesmal nun, wenn diese alte Frau am Nachmittag in
ihrem Sessel schlief, wurden starke Erinnerungen an
ihre Kindheit und an das Haus wach, in dem sie in
jungen Jahren lebte. Dadurch aktivierte sie unbewusst
ihre im Haus altabgelagerten mentalen Schwingungen resp. Fluidalkräfte, wodurch die Manifestationen
des Kindes entstanden.

Dalo by se jistě uvést ještě mnohem více o významu snů a spánku, což by ale překročilo
rámec tohoto článku. Kdo se o tato témata vážně zajímá, tomu budiž doporučeno, aby se tím
zabýval v rámci studia Učení ducha FIGU.
Achim Wolf, Německo
(Uveřejněno v časopise FIGU »Hlas Věku Vodnáře«, č. 145, prosinec 2007)
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