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Výňatek z FIGU Znamení doby č. 182 / březen (2) 2022 

https://www.figu.org/ch/files/downloads/zeitzeichen/figu_zeitzeichen_182.pdf 

Zde se jedná o e-mail z válečné oblasti na Ukrajině, který mě zastihl oklikou v podobě fa-
xové zprávy, kterou Bernadette opsala, takže ji mohu zveřejnit v druhém březnovém vydá-
ní periodika »Znamení doby«. Tento e-mail vypovídá o tom, že podle pisatele ne vše odpo-
vídá pravdě, o čem se informuje v každodenních zprávách ohledně války na Ukrajině a oh-
ledně hrůzných činů Rusů.           Billy 

Milý Billy, 

mnohé díky za to, že jsi něco napsal o válce na Ukrajině, děkuji také Bermunda. Mohl bys 
prosím ohledně války na Ukrajině také napsat, že se v této zemi páchá genocida? Že tam je 
vysoký počet fašistů, kteří v různých městech vraždí a znásilňují? Kteří páchají zločiny a hrůz-
né skutky v Donbasu atd. Lidé z těchto oblastí referují o tom, že jsou již po celé dny bombar-
dováni svými vlastními lidmi, a nikoliv – jak o tom informují média – ruskými ozbrojenými 
silami. Válku, kterou vede Putin, nelze nikdy ospravedlnit, ale ten musel mimo jiné jednat 
a přijít na pomoc lidem, kteří jsou jinak systematicky vražděni fašisty. Tento stav přetrvává již 
8 let a nikdo ze západního světa proti němu za tuto dobu nic nepodnikl, natož aby pranýřoval 
zločin, který se skutečně děje na menšinové ukrajinské populaci. Jak vidíš další budoucnost 
a vývoj na Ukrajině? Jak to v této věci půjde dál, pokud Rusko tuto válku vyhraje? Tamní lidé 
přece nebudou akceptovat loutkovou ruskou vládu. 

Pak musím říci, že Zelenskyj bere drogy. Je jimi vzpružován zvláště v posledních dnech. Člo-
věk to může rozpoznat na jeho zmateném pohledu a rozšířených zorničkách. 

S přátelskými pozdravy B. 

http://cz.figu.org/
mailto:info@cz.figu.org
https://www.figu.org/ch/files/downloads/zeitzeichen/figu_zeitzeichen_182.pdf
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MÍR 
Pravý mír může v pozemské světové populaci vzejít teprve tehdy, 
když k němu každý rozumný a soudný člověk konečně nenásilně 

podnikne první krok, aby následně v pokojnosti, rozvážně a vědomě 
činil všechny další kroky až k finálnímu důsledku nastolení míru. 

SSSC, 10. září 2018, 16.43 hod., Billy 
 
 

Lidé na Zemi 
 

Neutápějte se v nenávisti, pomstě, odplatě a zkáze, 
ale vytvořte v sobě a ze sebe samých ohnisko 

 
lásky, štěstí a míru. 

 
Vypuďte ze sebe zášť, pomstu a odvetu 

a zastavte vše, co přináší smrt, zármutek, utrpení, bídu a zmar. 
 

Neploďte nepokoj, svár, válku a zhoubu, jakož ani 
ubohost, pochmurnost, újmu, tíseň, nouzi, svízel 
a bolest, ale překročte svůj vlastní stín a buďte 

v sobě samých větší, nežli jsou vaši nepřátelé a všichni antagonisté. 
 

Jen ten, kdo je sláb, hledá v nenávisti, pomstě a odvetě 
vítězství, své právo, uspokojení a zadostiučinění, 

avšak tím své právo ničí a budí bezpráví, jež 
z něj v očích spolubližních učiní nepřítele a výplod zla, 

jakož i vyděděnce z lidské společnosti. 
 

Ploďte právo a mír v sobě samých i ve světě, nesuďte 
a rozeznejte, že ti, kteří vám ubližují, jsou ubozí ve svém myšlení, 
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rozhodování a jednání, neboť jsou slábi, žalostní ve způsobu své mluvy, 
jakož i neschopní a packalští ve svém konání. 

 
Ploďte v sobě lásku, štěstí a mír, buďte dobří a jednejte po právu 

ve svém myšlení, rozhodování a jednání, abyste byli právem 
sebevědomí a bez viny, když se budete spravedlivým způsobem, 
kontrolovaně stavět na odpor bezpráví, které je na vás pácháno, 

a sice bez hádek, rozepří, válek, smrti, násilí a ničení, 
neboť takovéto věci přinášejí jen nové nepokoje, válečné násilí a smrt. 

 
Buď pravým a faktickým člověkem, který opatruje 

cenný život každého jednotlivého člověka a chrání jej 
před neštěstím a smrtí, stejně jako zajišťuješ veškerou ochranu 

i sobě samému a uchraňuješ se každé pohromy, 
neboť tvůj bližní je člověk, jakým jsi i ty sám. 

SSSC, 10. 3. 2022, 12.51 hod., Billy 
 

 

Výňatek z FIGU Znamení doby č. 183 / březen (3) 2022 
https://www.figu.org/ch/files/downloads/zeitzeichen/figu_zeitzeichen_183.pdf 

Jeden faxový dopis 

... děkuji za tvoji odpověď. Je velmi důležité, aby byli lidé informováni o těchto událostech. Je 
to pravda. Tuto válku má na svědomí pouze americká vláda se svojí stínovou vládou, naplá-
novala ji a zákeřně ji uskutečnila. Pro Rusko tohle není jen válka, v níž jde o východní rozšíře-
ní NATO. Putin jednal, protože v posledních měsících byly hojněji páchány hrůzné činy 
ze strany fašistů a protože již nemohl déle přihlížet této genocidě. Západní média toto nezve-
řejňují. Bylo to něco jako útočná válka vražedných oddílů. Proti vlastnímu lidu. 

Otázka pro Billyho: 

Jak se to má s obviněními ze strany Ruska ohledně toho, že se na Ukrajině nacházejí labora-
toře, v nichž se vyrábějí biologické zbraně? Je to pravda? Tyto laboratoře byly prý financová-
ny americkými tajnými službami. 

Mimoto se v západních médiích nevypráví to, že ukrajinské vojsko samo bombarduje obytné 
domy, bloky a městská zařízení ve městech, jako je Kyjev atd., a že tyto činy podsouvá rus-
kému vojsku. V této válce se tak lže a tak překrucují fakta, že se to nedá pochopit, a západní 
svět tyto vylhané věci přijímá. 

Jak vzniklo na Ukrajině to fašistické propagandistické hnutí? Kdo to má na svědomí? 

Posílám milé pozdravy, B. 

Vřele zdravím Billyho! 

(K těmto věcem se Billy a FIGU obecně stavějí neutrálně.) 

https://www.figu.org/ch/files/downloads/zeitzeichen/figu_zeitzeichen_183.pdf
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Výňatek z FIGU-Zeitzeichen (Hlas doby) č. 184, březen (4) 2022 
https://www.figu.org/ch/files/downloads/zeitzeichen/figu_zeitzeichen_184.pdf 

Hlas z lidu 
Je v zásadě v mém zájmu, abych každý den dostávala ze zpravodajských relací informace 
o světovém dění. Obecně by člověk mohl předpokládat, že veřejnoprávní média budou při 
šíření svých informací klást důraz na neutralitu, věcnost a serióznost. 

Podle mého názoru se tento přístup médií, který by mohl člověk považovat za samozřejmý, 
v posledních letech tak zásadně změnil, že pociťuji čím dál větší nechuť – patrně spolu s čet-
nými dalšími občany naší země – využívat tyto zdroje informací. Proto cítím nutkání, abych 
vyjádřila svoji velkou nelibost ohledně tohoto velmi znepokojivého vývoje směrem k jedno-
strannému a manipulativnímu světu mediální propagandy. 

Každý člověk, který sám myslí a který je otevřeně přístupný neutrálním informacím, mezitím 
vnímá jako holou bezohlednost, co populaci denně nabízí většina médií. Legitimní nárok 
na věcné, neutrální zpravodajství, které ponechává na každém posluchači a divákovi, aby si 
udělal obrázek o daných událostech, není již v žádného ohledu naplňován. Místo toho je 
zpravodajství jednostranně manipulativní, často dokonce fakticky štvavé. Ještě před pár lety 
by člověka ani nenapadlo, že jednoho dne dospěje situace tak daleko, že bude muset hledat 
alternativní, seriózní informační zdroje s osvětovými informacemi o pozadí věcí skoro pod 
lupou. Kdyby nebylo FIGU a ještě několika málo důvěryhodných informačních zdrojů, tak by 
to s šířením faktických skutečností vypadalo více než smutně. 

Ve zpravodajství ohledně koronavirové nákazy a vakcinace se s lidmi systematicky manipulo-
valo a byli obelháváni, a tak je tomu i dnes. Seriózní studie a mezitím již početné faktické 
zprávy, z nichž plyne zcela odlišný obrázek o pravých faktech, jsou často a ustavičně striktně 
ignorovány nebo vykazovány do říše konspiračních teorií. Výsledkem je hluboký rozkol 
ve společnosti.  

Z toho pro každého svobodně a nezávisle myslícího člověka, který je přístupný svému zdra-
vému úsudku a dokáže používat svůj rozum, plyne fakt, že se neuvěřitelně lže, a to napříč 
celým mediálním světem. 

Vlivem manipulativního zpravodajství o válce na Ukrajině se žel vše ještě více negativně vy-
stupňovalo. Všemi prostředky je totiž usilováno o to, aby celá populace propadla zášti a tou-
ze po odplatě. Neutrální pozorovatelé událostí, kteří se nechtějí v žádném ohledu nechat 
strhnout na jednu, zaujatou stranu, vnímají, že jsou konfrontováni s extrémně jednostran-
ným zpravodajstvím. To se projevuje také tím, že je člověk jako divák různých televizních 
diskusí konfrontován s tak nelogickými a pokryteckými slovními hlášeními »dobrých lidí« 
a přemoudřelými tirádami, že mu vstávají zděšením vlasy na hlavě. 

Jako zvláště odporná vnímám ale ta četná hlášení, jež jsou založená na otevřené nenávisti 
a zlé pomstychtivosti. Když člověk pozoruje různé politiky, kteří horlivě budí zdání »dobrých 
lidí« a zároveň svým chybným jednáním hrubě pošlapávají princip nevměšování se do cizích 
záležitostí, který je v neutrálním státě nezbytný, tak se nabízí i otázka, co je k tomu motivuje. 
Pomýšlejí jako zástupci lidu třeba jen na malý okamžik na vlastní obyvatelstvo, za jehož blaho 
nesou odpovědnost?  V mém nitru tane poznání, že ve společnosti často převládá bludná 
náboženská víra jako temné poselství. A tak lze zjišťovat, že v politických diskusích rozumné 

https://www.figu.org/ch/files/downloads/zeitzeichen/figu_zeitzeichen_184.pdf
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hlasy často zcela zanikají, neboť jsou do slova a do písmene zcela umlčovány, jelikož se pro-
sazují pouze bludy; pomstychtivost, zlovolnost, nenávist a samolibá povýšenost. 

Bojové hlášení zní: »Dobro proti zlu,« ale já se tážu, kde je tady dobro? 

Naštěstí přece ještě existují neutrálně koncipované a seriózní mediální zprávy včetně věc-
ných informací o pozadí věcí, a k těmto zprávám se nyní obracím. Tyto seriózní informační 
zdroje mně, coby pozorovatelce, která je ohledně aktuálních politických událostí neutrální 
a nezaujatá, sdělují nepopiratelný fakt, že se nenávistná válečná propaganda vede velmi jed-
nostranně a že se tento přístup objevuje zvláště v západním světě. 

Elisabeth Gruberová, Švýcarsko 

 

Co všechno znamená neutralita 

Výňatek z kontaktního rozhovoru č. 795 ze dne 8. března 2022 

Bermunda (…) Kvůli tomu, že státní činitelé tvé vlasti, Švýcarska, převzali sankce Evropské 
unie proti Rusku, a navíc je ještě nechávají provádět, porušili tím nejhorším možným způso-
bem neutralitu Švýcarska, a navíc tento stát s pečetí neutrality připravili o hodnověrnost; 
a nadto Švýcarsko vinou tohoto hloupého jednání ztratilo neutralitu a postavilo se na roveň 
s těmi pozemskými státy, které neutralitu neznají. Fakt, že švýcarské »státní vedení« jednalo 
tímto způsobem, jednoznačně dokazuje, že je neschopno vykonávat svůj úřad. Nerozumí to-
mu, co skutečná neutralita na státní i soukromé úrovni znamená, takže o tom chci hovořit, 
a sice následujícím způsobem: 

Neutralita v politickém ohledu znamená, že se stát nikdy nepřipojuje k jiné politické organi-
zaci; vznikne-li nutnost spolupracovat, tak má být tato spolupráce smluvně ustanovena při 
zachování absolutní neutrality, a sice bez speciálních klauzulí ve věci trestních opatření atd. 
Speciální klauzule o okamžité a časově neomezené neutralitě pak znamená, že nesmějí být 
nikdy uvalovány sankce na jiné státy, náboženské společnosti, soukromé osoby, firmy nebo 
koncerny, uskupení, společenství a organizace žádného druhu a že nesmí být tato smlouva 
vypovězena nebo omezována výpovědní lhůtou, a to ani z jedné, ani druhé strany. 

Neutralita znamená, že na politické ani soukromé úrovni není nikdy dovoleno zaujímat soli-
dární postoj, ať už ve vztahu k nějakému státu, politické straně/frakci, nějakému uskupení 
nebo společenství, neboť pravá neutralita nenechává nikdy otevřenou cestu pro tvorbu soli-
dárního postoje, jelikož ten v každém případě a bez výjimky znamená, že je neutralita poru-
šována, ba dokonce rušena, resp. mařena, vlivem zaujatého, stranného stanoviska. 

Neutralita také znamená, že nejsou nařizovány, vydávány ani aplikovány žádné sankce proti 
ekonomice libovolného druhu, proti jednotlivým lidem nebo národům, a to nezávisle na tom, 
jakého jsou druhu. Sankce se vždy zakládají na nenávisti, pomstě, odplatě, násilí a nátlaku, 
nejsou nikdy prospěšné a přinášejí jen tím spíše násilí a utrpení. 

Neutralita znamená, že se nemá nikdy využívat chování, které se na politické nebo soukromé 
úrovni vměšuje do cizích záležitostí, rozmíšek a způsobů chování, neboť odpovídá nepsané-
mu zákonu spravedlivosti, že každé zlovolné a také násilné rozhodování, jakož i veškeré špat-
né jednání a ostatní neoprávněné a násilnické machinace, náležejí ve svém původu pouze 
těm, kteří tyto zvrhlosti vymýšlejí a kteří se vměšují do věcí, jež se jich netýkají, a navíc proje-
vují chování, rozhodování a jednání, které jsou v rozporu s veškerou spravedlností a lidskostí. 
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Neutralita znamená, že nikdy nemá probíhat vměšování do žádných válek a že se nemají pře-
bírat jejich podoby, ať už se jedná o politické války, vojenské války, v nichž se otevřeně vraždí, 
a tedy zabíjejí lidé v rámci násilných ozbrojených akcí, anebo o války o ekonomické, při nichž 
se páchají tajné a zákeřné vraždy, či o ukrutné guerillové války a války proti režimu, jež vedou 
až k umučení četných lidí atd. Ani secesní a kolonizační války, jakož ani války o autonomii ne-
přinášejí nic jiného než početné mrtvé, a dále též války občanské. Všechny tyto války v každé 
podobě si žádají své oběti, lidské životy, a žádná z nich není nikdy oprávněná. Války a kontro-
verze libovolného druhu představují konání, které pohrdá lidským životem, jakož i zločin, 
a nemohou být nikdy uváděny do souvislosti s neutralitou. 

Neutralita znamená, že se nikdy a za žádných okolností nemají vydávat ani provádět sankce 
proti nějakému jinému státu, proti firmám, koncernům, uskupením, organizacím a soukro-
mým podnikům či osobám, neboť takovéto sankce odpovídají v každém případě ekonomické 
válce, a válka jakéhokoliv druhu představuje bezpráví. Sankce způsobují újmu a nouzi hospo-
dářství, a tedy národům, které jimi trpí a které nepřispívají ničím k tomu, že mocenští činitelé 
nařizují války a že je nechávají provádět svými armádami. 

Neutralita znamená, že se člověk rozhoduje, jedná a chová se tak, že se v zásadě nepodílí 
na zaujatých, ideologických, politických a náboženských konfliktech, ale že pouze uvádí své 
neutrální mínění nebo vědění a u toho také zůstává, aniž by v nějakém svárném konfliktu 
urážel a dostával do ráže sebe samého a všechny ostatní a vyvolával násilí. 

Neutralita znamená nikdy se nepřipojovat k žádnému uskupení nebo organizaci, které vzná-
šejí požadavky, jež s neutralitou nejsou slučitelné, které ji ohrožují nebo které omezují samo-
statnost neutrálního státu. 

Neutralita znamená, že musí být za všech okolností zachována a že nesmí být nikdy porušo-
vána žádnými odklony a solidárními skutky, což nesmí být činěno ani zapojováním se do akcí 
jiných států. 

Neutralita znamená, že je nutno ji v každém ohledu dodržovat a že nesmí být nikdy porušo-
vána, nebo dokonce zcela mařena zaujetím nějakého stranného stanoviska, ať už na rovině 
politické, nebo soukromé, anebo v jiném vyplývajícím ohledu. 

Neutralita znamená, že se neutrální země nesmí nikdy vměšovat do záležitostí jiných zemí, 
vydávat vůči nim sankce nebo je přejímat od ostatních států, přičemž se nesmí ani účastnit 
válek jiných zemí nebo se do nich vměšovat. 

Neutralita znamená být za všech okolností neutrální, jak plyne z latinského výrazu »neu-
trum«, resp. »žádná z obou věcí«. V přesném vyjádření znamená neutralita vyváženost, ne-
strannost, a tedy nezaujaté stanovisko v případě konfliktu jiných států. 

Neutralita znamená chování, které je veskrze založeno na neutrálním způsobu myšlení, mlu-
vy a konání, a to jak v politickém, tak v soukromém ohledu, neboť neutralita nezahrnuje pou-
ze formální oproštění státu od svazků a paktů, nýbrž i dokazování soukromého neutrálního 
postoje. 

Neutralita nějaké země znamená, že musí být navenek zachováván trvalý stav za účelem ne-
závislosti, a sice za účelem nezranitelnosti vlastní oblasti, jakož i vlastního zákonodárství 
v každém ohledu. 

Neutralita v politice znamená, že nejpodstatnější zásady zahraniční politiky nesmějí být ni-
kdy, v žádném případě praktikovány mimo rámec neutrality. 
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Neutralita znamená, že se země ani lidé nesmějí nikdy vojensky podílet na ozbrojených kon-
fliktech mezi jinými státy nebo se klonit na jednu, či druhou stranu. 

Neutralita ve vztahu k člověku znamená, že tento člověk hovoří v každém případě neutrálně, 
nikdy se subjektivně nekloní k žádné straně a nikdy jednu ani druhou stranu zaujatě neu-
přednostňuje nebo neznevýhodňuje svými slovy, rozhodnutími či skutky atd.  

Neutralita znamená, že se nikdy nesmí vstoupit do vojenské paktu s jiným státem, přičemž 
nesmějí být na vojenské ani politické úrovni udíleny žádné rady. 

Neutralita znamená, že ve státě musí převládat všeobecná suverenita a demokracie, že je 
o každém názoru možné diskutovat, že se nalézá nejlepší řešení a že se nakonec provede to, 
co ustanoví převážná většina v hlasování. 

Neutralita znamená nikdy se nevměšovat do cizích záležitostí jakéhokoliv druhu. Je-li to nut-
né, má se pouze vyjádřit osobní názor, aniž by se člověk klonil na jednu, nebo na druhou 
stranu, neboť veškerá mluva musí v každém ohledu zůstávat neutrální. 

To je celkově vzato to, o čem vypovídá naše zákonodárství a náš řád ohledně neutrality, což 
ovšem můžu reprodukovat jen podle smyslu, neboť explicitní znění nemůžu uvést, neboť 
bych si jej musela číst. 

Billy   To je přece jasné. Každopádně ti vyslovuji vřelý dík za tvé vývody, které jsou cenné 
a které vypovídají o tom, co neutralita skutečně je, přičemž by ji měla zohledňovat speciálně 
švýcarská vláda v Bernu, což ovšem ve své nezpůsobilosti neučinila. Přitom je přece lhostejné, 
zda jsou tito vládní nezpůsobilci členy Spolkové rady nebo jejich poradci, anebo osoby z rady 
Národní a Stavovské. 

Bermunda   Vyslovuješ správná slova, avšak žel je ve Švýcarsku a v samotném bernském stát-
ním vedení – tedy ve Spolkové, Národní a Stavovské radě – mnohem více lidí, kteří nevědí, co 
neutralita vlastně je, kam až sahá a co všechno v sobě obsahuje. Mnozí lidé ve Švýcarsku 
a veškeré populace na světě nevědí, co pravá neutralita vůbec je a co všechno v zásadě obsa-
huje. Tito lidé nevědí a ani nechápou, co neutralita skutečně představuje, neboť ti všichni 
nepřemýšlejí o tom, co skutečná neutralita znamená – nejen pouze v politickém a vojenském 
ohledu –, a že vesměs ve všech oblastech, zvláště však v oblasti politické, nesmí v žádném 
případě následovat vůbec žádné vměšování jakéhokoliv typu do záležitostí jiných států, při-
čemž neutrální stát nesmí přebírat a vykonávat ani žádné sankce nebo jiná opatření cizích 
států a vlád atd. Jelikož to však Švýcarsko přece jen učinilo, tedy právě v případě Ruska – kte-
ré na Ukrajině vede válku –, tak se nejen učinilo z hlediska své neutrality nehodnověrným 
a zrádným, ale uvrhlo svoji neutralitu do špíny zrady a začlenilo se do řad států, které neut-
rální nejsou. 

Billy   Tak tomu žel je, jelikož v bernské vládě jsou neschopníci, kteří věří, že spolkli veškerou 
moudrost, kterou si jen namlouvají, jakož i své vědomosti a pochopení, zatímco jsou hloupí 
jako oslové, jelikož nejsou schopni myslet a jelikož se jejich inteligentství pohybuje pod bo-
dem mrazu, takže nedokážou vidět realitu tak, jak skutečně existuje. 

Bermunda   To by se jim mělo říci, neboť svoji hloupost nedokážou odstranit, aniž by jim 
o jejich hlouposti, resp. nemyšlení byla pověděna a vysvětlena pravda.  

Billy   Jsou žel namyšlení a nechají se jen sotva poučit. 
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Nová kniha v prodeji od 20. ledna 2022 

Guido Moosbrugger 

… a přece létají! 
 

Nejsenzačnější fotky UFO na světě: Auten-
tické 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 oso-
by, »Billyho« Eduarda A. Meiera, je abso-
lutně 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 mi-
mozemskými 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) 

 

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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