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Život v duchovnu a materiálnu
Pozemské lidské pokolení vstoupilo do stadia, v němž stává se svědkem velmi mohutného
kosmického převratu. To jest nová éra, Nový Věk, který se před vidoucíma očima ve vědomí
vyspělejších lidí stále jasněji a zřetelněji rýsuje. Leč většina tohoto pozemského lidstva je jata
ve velmi hluboké propasti nevědomosti a otroctví vědomí, a tak se stalo naléhavě nutným
důkladně objasnit příčiny jejího úpadku a ozřejmit jí toto v přesném, jasném a odhalujícím
poselství a učení. Zároveň se však rovněž stalo nezbytným vytyčit nové cesty, jež vedou
do vědomí rozumějící a vědomí harmonizující budoucnosti. Nechť tedy pozemšťan otevře
své oči a uši, aby své zotročené myšlenky vytrhl z bludných učení, zprostil se všech odedáv‐
ných nepravd a všeho zla a konečně vše pochopil na základě pravdy. On, pozemšťan, ať tedy
nyní otevře smysly svého vědomí, aby rozpoznal pravdu. Ať pohlédne vzhůru do nekonečna
širého prostoru Universa, kde nadčasově vládnou hvězdy v majestátním klidu a vznešenosti.
Ať pohlédne v výš na tyto hvězdy, jež v řádu Tvoření putují po svých drahách celá tisíciletí
a miliony roků, v harmonii všudyplatných tvořivých zákonů a v naplnění tvořivých přikázání.
Tak jako na Zemi samé panují i na všech oněch hvězdách tvořivé zákony a přikázání, jež jsou
začleněny do logiky a lásky samotného Tvoření. Toto je ono věčné působení a vznikání, ono
nadčasové BYTÍ a zánik v nekonečném vzniku. Poté ať pozemšťan shlédne na svoji Zemi, ne‐
boť i tam se uskutečňují v železném pořádku tytéž zákony a přikázání Tvoření. Člověk, Země
a všechny její různorodé formy života jsou do těchto zákonů a přikázání spoluzačleněny jako
drobounký, leč důležitý článek v řetězci vší tvořivé kreace.
Tam, kde žije příroda ve svých Tvořením daných zákonech a přikázáních, jest netknuta lid‐
skou rukou a naplňuje svoji existenci dosud zcela nedotčena, tam vládne absolutní a dokona‐
lá krása, síla, důstojnost a harmonická velikost prosta jakékoliv hierarchie. Leč všude tam,
kde lze poznat stopy lidských zásahů v podobě chtěného nelogického pořádku a úprav, tam
veškerá krása, síla, důstojnost, pořádek a velikost zaniká. Ona harmonie je zničena, změněna,
ba dokonce znemožněna. Příroda se tak zcela nevolky stává svědkyní nerozumu a nechápa‐
vosti1 pozemského člověka, jenž se přece tak rád sluje pánem tvorstva. Jako samozvaný pán
tvorstva žije v tomto svém bludu a není si vědom toho, že si toliko nasadil korunu, jíž není
hoden – korunu, která je mu příliš velká, korunu, již není schopen unést a která jej svou va‐
hou hrozí rozdrtit.
Vskutku, pozemský člověk do dnešního času, do současnosti ve třetím tisíciletí, »skvostně«
pokročil a vyvinul se, a dohnal sám sebe až na pokraj hluboké propasti, před spáry bestie
šílenství – puzen bludnými učeními a nejzvrhlejšími kulty, jež zplodily zášť, chtivost, neřesti,
bídu, choutky a krveprolití. A on, pozemšťan, samozvaná koruna Tvoření, on, který ovládá
1 Pojem »chápavost« odkazuje na německé slovo »Vernunft«, které v češtině nenachází vhodný ekvivalent.
Proto berme český překlad relativně. Vysvětlení pojmů rozum a chápavost viz http://cz.figu.org, sekce Učení
ducha, Ukázky z knih, Dekalog/Dodekalog
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či přeje si ovládat svět a kosmos, on, jenž poručil vzduchu, vodě a ohni, právě on již před ne‐
pamětně dlouhou dobou odvykl býti opravdovým a nejopravdovějším člověkem i myslet,
jednat a žít podle ryzích duchovních norem. Proto se též od základu odnaučil žít jako hod‐
notný člověk v lidském společenství. Odvykl si žít ve společnosti mezi lidmi jako hodnotný
člověk. Všemi svými aspekty usiluje o čistě materiální a materialistické statky a záležitosti,
přičemž zle pomíjí všechny záležitosti duchovna, pokroku, lásky, pravdy, vědění, logiky
i moudrosti.
Od nepamětných dob si pozemský člověk žádal jen jedno: Chopit se moci, chopit se moci
za všech okolností. A držel‐li člověk Země tuto moc, pak ji využil jen k zotročení a porobě. Boj
byl odevždy jeho bitevní ryk a vyjevení pekla jeho vítězstvím. Vinou velmi zlých a vědomí
zotročujících bludných učení, povětšinou kulticko‐náboženského rázu, stvořil nátlak a pokry‐
tectví, řečnil jejich prostřednictvím o cti a svobodě a mínil tím vpravdě jen zotročení vědomí,
využívání a vykořisťování ve všech ohledech a totální závislost.
Pozemšťan se již dávno odnaučil ukazovat navenek svou pravou tvář, neboť tu v sobě začát‐
kem kultovně‐náboženských bludouk pohřbil a pozbyl. Tak nosí na odiv jen pestrobarevnou
masku, jež však působí velmi mdle, monotónně a egoisticky, majíc lhostejně stoický, mecha‐
nický výraz. Z mnoha lidí na Zemi se stali bestie či ve vědomí narušení roboti kulticko‐
náboženských bludných učení. Ve svém vědomí, moudrostí chudém a moudrosti cizím, tráví
své pozemské dny, měsíce a roky, nevědouce byť v minimální míře o skutečné pravdě, zato
však ve smýšlení a usilování nakloněni moci, lačnosti, materialismu a nenávisti; jsouce proti
svým bližním i proti sobě samým, zhoubní a pokrytečtí, aby jednou, až čas jejich žití uplyne,
zesnuli plni zášti, strachu a disharmonie.
Všechny věci světa člověk uspořádal a rozčlenil dle svého rozumu a chápavosti, čímž si vše‐
cičko podmanil; a pouze tomuto podmanění dosud věnoval celé své snažení a toužení. Zdání
pro něj znamenalo mnohem více než pravda BYTÍ. Věčná pravda ducha a Tvoření se mu
v samých základech vytratila, a již záhy se upnul k nereálným učením kultovních náboženství.
Jejich zotročující bludné nauky mu v jeho sebeklamu byly bližší a znamenaly pro něj více než
veškeré zákony a přikázání Tvoření v celé jejich pravdě a moudrosti. Ze svého nanejvýš ubo‐
hého, náboženskými kulty zmýleného pojetí života věřil, že zavržením pravých tvořivých zá‐
konů a přikázání a ustavením lidských zákonných norem zlepší lidstvo v souladu s nereálnými
kultickými náboženstvími anebo jej povede do lepší budoucnosti s lepšími životními podmín‐
kami. Jelikož pozbyl vědomosti o podstatě Tvoření v člověku, chtěl lidi nutit k životu hmot‐
nými prostředky a bludnými učeními náboženství. Z těchto důvodů zmámil v souvislosti s
kulticko‐náboženskými bludoukami masu pozemského lidstva falešnými sliby a právě tak
falešnými ideály a idoly, a již brzy vedla ona cesta do poroby, nesvobody vědomí, vykořistění,
zášti, chtivosti a neřesti těch nejhorších rozměrů. Kde ještě zbýval zbytek důvěry, tam jej brzy
a nezadržitelně proměnil ve zlou nedůvěru a smrtící nenávist. I stále více se člověk Země
vzdaloval od skutečného života, od duchovního určení tvořivého původu. Vědění o nejstarší
pravdě a moudrosti se mu vytratilo; vědění o tom, že člověk jest mírou všech tvořivých věcí
ve vytváření vlastní dokonalosti Tvoření v sobě.
Nyní již však proměna času a běh nového kosmického věku vytváří naléhavý požadavek
a potřebu, aby lidé na Zemi obrátili své směřování a myšlení a opětně se přiklonili k tvořivě‐
duchovní pravdě, oněm vlastním hodnotám života ducha a vědomí. Dosud věděla nebo tušila
jen mizivě malá část lidstva, že lidské formy života neobývají jen zemskou oblast, nýbrž žijí
ve všech nekonečných dálavách tohoto Vesmíru. A právě tak ví jen nepatrně malá část všech
těchto lidí, že jejich duch a vědomí zasahuje do sfér Tvořivého, jež materiálními smysly nelze
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postihnout. Tvoření samo je však vlastním domovem každé duchovní formy, a tedy i každého
člověka, v jehož fyzickém těle žije Tvoření samého část.
Je vskutku v zájmu každého jednotlivce usilovat o rozšíření a prohloubení vědomí a ducha,
tohoto dosáhnout a přehodnotit své dosavadní pojetí života. Ono pojetí života, které se po‐
hybovalo v čistě materialistických a nereálných kolejích víry a jež pravdu ducha uvrhlo
do zlého zatracení. Obrat leč nebude snadný, neboť jeho cesta jest nevlídná a trnitá. V těch
nejzásadnějších pravdách musejí být často nastoupeny právě opačné cesty, neboť člověk se
musí naučit, že existencí svého tvořivého ducha vlastní navěky nesmrtelný díl, totiž ducha.
Ducha, jenž spolupůsobí s Tvořivým a jenž nehraje otrockou úlohu, jak je vykládáno v kultov‐
ních náboženstvích. Každý člověk si musí sám dokázat, že jeho duch pracuje v tvořivém rámci
a musí v sobě samém nalézt dokonalost, aby tuto zaručil i samotnému Tvoření. Leč tomu
člověku, který onoho poznání dosáhne, vyplývá z toho nevyhnutelný závazek odsunout svůj
vlastní materiální život do pozadí a vést svůj duchovní život k velkým hlediskům Tvoření, jež
ve své nezadržitelné změně ukrývá nekonečné trvání.
Člověk jsoucí v pravdě nezná žádné předsudky, neboť předpojaté mínění brání hledání a na‐
lézání, jakož i upřímnosti samé. Pravdivý člověk ví velmi přesně, že všechna pravda a moud‐
rost tkví v nadčasovém toku nekonečného trvání, a tak předpojaté mínění nenachází žádné
opodstatnění v existenci. Jen fakta pravdy mohou býti fakty pravdy a jen fakta pravdy mohou
býti fakty moudrosti, avšak nic jiného, co se takto nazývá. Toť zákon ve velkém chodu všeho
dění, neboť každý život musí se uzavřít v kruhu. Příčina a následek nachází platnost ve všech
oblastech, jsou‐li tyto uspořádány podle zákonů a přikázání.
Předpojaté mínění v sobě nese veškerou nelogičnost pochyb a nepravdy. Přistoupí‐li tedy
člověk blíže a pojme‐li v sebe toto poselství, může si zjednat jasnost o zlé lidské slabosti, totiž
o tom, zdali stav předpojatých pochyb a kritiky překlenul, anebo jej doposud mohou ovládat
předsudky. Je‐li však ještě v zaujetí svých předpojatých názorů, pak pro něj bude lepší, když
toto poselství odloží stranou a přenechá jej těm, kteří jsou bez předsudků schopni hledat
pravdu.
Všude ve Vesmíru se manifestují různorodé formy života a ony všechny podléhají jednomu
zcela určitému zákonu. Toť ono velké a neviditelné působení Tvoření, jež coby neřešitelné
tajemství zapříčiňuje nekonečné trvání a nekonečnou proměnu. Vše, co ve Vesmíru dýše
život, jest tímto neřešitelným a tajemným zákonem prostorově a časově svázáno, vyjma du‐
chovních forem, jež existují v témže zákoně, leč nepodléhají ani omezení času ani prostoru.
Duchovní forma je však tvořivá, z Tvoření, a proto ji zákon pomíjivosti nepostihuje v BYTÍ.
I vše, co na Zemi žije, jest svázáno časem a prostorem a jim jest podřízeno, a tedy i zákonu
časové a prostorové existence. Toto je vazba materiálních časoprostorových poměrů, jež
svým bytím ztělesňují pravidelnost železného pořádku; proměnu času a prostoru materiální
povahy, vznik a zánik hrubohmotné materie.
Poznání všech uplynulých faktů minulosti s ohledem na pozemské lidstvo učí, že v jeho nej‐
pradávnější minulosti – v níž ještě pozemšťané žili v souladu se zákony a přikázáními Tvoření
a řídili se jimi – se jeho duchovní aspekty a formy zcela a naprosto shodovaly s danými pří‐
rodními zákony, a tak štěstí, vědění, moudrost, mír, svoboda, logika, láska, klid a spokojenost
patřily k železnému pořádku. Leč v důsledku zvrhávajících se bludných učení náboženství se
lidé odcizili pravdě Tvoření a jeho zákonům a přikázáním, pročež vypěstovali zhoubné věci,
jako např. zášť, nepokoj, otroctví, krveprolévání, závist, chtivost, egoismus, hádky a mnoho
dalších člověka nedůstojných úkazů. V tomto směru je nyní nezbytné tyto v člověku zakotve‐
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né, stěžejní a destruktivní negativně zvrhlé síly analyzovat a pojmenovat a následně ozřejmit
cestu pravdy, svobody a moudrosti, která jej má z pustoty jeho vědomí vyvést. Tuto cestu lze
však vytyčit pouze tehdy, bude‐li současně odhalen prasmysl života a onen vlastní smysl,
proč člověk ve své podobě vůbec žije. Velmi mnoho velkých lidských osobností putovalo
v běhu uplynulých desetitisíciletí po Zemi a snažilo se najít odpověď na okolnosti těchto vel‐
kých otázek. Jejich snahy však zůstaly bez užitku a jejich do dnešní doby tradované myšlen‐
kové bohatství je dnes jako kdykoli v minulosti rozšlapáno a odsouzeno k jalovosti. Mnoho
z oněch učení a poučení bylo záměrně či neúmyslně zfalšováno, začleněno do nereálných
náboženských dogmat a tím změněno k nepoznání. Nepomíjející pravdy byly takto přecháze‐
ny nebo zfalšovány, a to jen proto, že bylo pro člověka velmi nepohodlné se jimi řídit, za což
musel až do dnešní doby sklízet zlé důsledky. Leč nositelé, zvěstovatelé a obránci pravdy,
praví proroci, byli pošlapáni, zatraceni, zlořečeni, zproštěni života a zostuzeni. Doba tako‐
výchto dějů na Zemi ještě neminula. Mnoho novodobých mudrců a zvěstovatelů pravdy bu‐
de muset rovněž vytrpět a snést ještě mnoho obdobných věcí, neboť masa kultovními nábo‐
ženstvími oklamaných pozemšťanů na ně zle udeří svou bludnou vírou. Proměna času, nový
kosmický věk se všemi svými propukajícími pravdami jim však bude v jejich boji nápomocen,
a přinese jim vítězství.
Současná lidská pokolení Země žijí ve zlých výstřednostech materiálních choutek a požitků.
Jejich představa bezstarostného života tkví pouze ve hmotném světě, v němž tu nejzásadněj‐
ší úlohu hrají dobré oblečení, luxusní bydlení, to nejlepší jídlo a pití, dobré finanční úspěchy
a zisky, jakož i ukojení vlastních choutek a neřestí. Ve svém mylném způsobu myšlení vědomí
to lidé označují jako »spokojené pozemské bytí« – ovšem z nedostatku vědomosti o pravdě.
Pozemské lidské snažení velké masy lidstva směřuje bez výjimky k tomu, co možná nejrychle‐
ji a bez námahy nabýt do vlastnictví často nehorázné materiální bohatství a získat nad ostat‐
ními moc. Stav hmotného bohatství, jakož i společenské a profesní postavení ve světě určuje
hodnotu člověka, zatímco hodnoty jeho ducha a vědomí – které jsou přec ve skutečnosti
těmi jedinými hodnotami – jsou zcela pomíjeny, vysmívány, pošlapány a označovány
za hloupé. V současnosti se společenská vážnost člověka posuzuje již jen podle jeho finanční
situace a jeho postavení a titulu. Pokojný a bezstarostný podvečer života pak pro ony lidi
znamená naplnění jejich posledních tužeb, přičemž jsou ještě pyšní na »výši« své dosažené
kultury.
Pýcha pozemského lidstva na dosaženou výši jeho kultury se vztahuje na minimální hodnoty
hmotných výdobytků, avšak uvážíme‐li vývoj vědomí, zůstávají mu všechny kulturní hodnoty
odepřeny. Ani život zproštěný pravého lidství si již nezaslouží být jakkoliv nazýván kulturním.
Nejextrémnější egoismus je tím nejsilnějším motivem veškerého lidského myšlení, konání
a působení a toto pokolení je příliš zbabělé na to, aby si tuto skutečnost uvědomilo či si ji jen
samo potajmu přiznalo. Jelikož se pozemskému člověku nedostává odvahy k pravdě a jelikož
žije v pustém pokrytectví odcizen svým smyslům, není již mezi lidmi žádné porozumění. Kaž‐
dý člověk žije zapouzdřeně jen sám pro sebe, podvádí a zatracuje sebe samého a upírá bliž‐
ním vzduch k dýchání.
I bylo podniknuto mnoho pokusů přinést pozemšťanům pravdu a moudrost a poskytnout jim
tak život ve vědění o Tvoření, aby jim byla vytyčena cesta k Tvoření a jeho zákonům a přiká‐
záním. Všechny pokusy však zůstaly bezúspěšné, a lodě pravdy bez výjimky poklesly ke dnu
a potopily se v bezedných hlubinách nerozumu pozemských bytostí.
Lidé hledající pravdu nikdy neuchopili zlo za jeho kořen, a tak nikdy nemohli nalézt poznatky.
Toto zlo nemohli chopit za kořen proto, že disponovali povrchním a chybným pojetím života
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a pozbyli svého vlastního úkolu, jelikož zurčící prameny nekonečného BYTÍ nahradili nereál‐
nými náboženskými dogmaty a nechaly je skončit v šílenství.
Co je nadčasové, to je věčné, a v nadčasové věčnosti tkví pravda a moudrost tvořivé síly
a všemocnosti. Čím více se této pravdě člověk přiblíží a dopracuje se k ní, tím snáze bude
následovat zákony a přikázání v tvořivém pořádku. Tam, kde člověk uzná a následuje pravdu
Tvoření a jeho přikázání a zákony, tam do jeho života zářivě svítá řád všeho nekonečného
trvání. Klid, mír a láska jej budou provázet životem v prostoru a čase a budou svědčit o do‐
konalosti tvořivé harmonie.

Niterní hodnoty
Vskutku, život je boj; stále se opakující konfrontace s vlastní podstatou. Mezi to se stále zno‐
vu pokoušejí vtěsnat zastírající a povrchní aktuální události, leč ona vlastní podstata ustavič‐
ně a nezadržitelně proráží na povrch; jakkoli přehlušena, zakryta, rozptýlena, přetížena, zava‐
lena …, je stále tu, připravena prorazit nakupeným zmatkem a, byť kolikrát jen náznakem,
ukázat svůj úsměv, jenž stojí nade vším, nezranitelný, vznešený, shlížející dolů na to, jak se
člověk ponižuje, sám čině se prachem.
Lidská podstata je ta nejcennější perla, ten největší poklad, ve skrytu jsoucí, jejž s sebou člo‐
věk nosí, ve svém nejniternějším nitru, ve své podstatě – jako kámen mudrců.
Jest stříbrem a zlatem a přesto z nich není, promlouvá k samému člověku – a ten ji téměř
vždy přeslýchá. Jest věčným světlem, svitem všech Velevěků – ve vší tmě a temnotě, jež člo‐
věka obklopuje. Chce člověka učinit králem – leč ten ji znásilňuje. Všichni lidé, toužíce, hledají
ji křečovitě mimo sebe samé. A přece, je zcela nablízku – v každičkém člověku.
Sjednocení s ní člověka teprve činí plodným, s ní může stvořit vše. Leč v běhu tísíců let to byli
vždy jen jednotlivci, kteří se s ní spojili a vytvořili tak pro všechny lidi velké poznatky, jež tvo‐
řily příčiny dalšího vývoje.
Její impulsy a popudy formovaly pozemský svět a životní prostředí, přetvářely jej a vytvářely
tak čím dál lepší vnější podmínky, kdežto podmínky nitra zakrněly a vytrácely se. V dnešním
Novém Věku bude, chtěj nechtěj, postupně nezbytný obrat zpět k niterným hodnotám a ne‐
pomíjivým pokladům, jež člověk velmi, velmi dlouho hledal mimo sebe samého. Tím pozbyl
onoho správného měřítka, jež se opět musí učit najít, aby mohl vyrovnat všechny extrémy
a konečně proniknout k tomu podstatnému, totiž k důvodu, proč žije na tomto světě. Kéž by
všichni ti, kteří mohou vidět mnohem dál, byli těmi, co jsou pozadu, uznáni a respektováni.
Takřka nekonečný jest počet všech těch, již se mýlí a stále znovu mýlí. Zde se musíme tázat,
kolik mýlek a omylů ještě bude zapotřebí, aby i ten nejposlednější člověk na Zemi vposledku
pochopil, kam má vlastně cesta vést a vpravdě také vede.
Skutečně, pravdivě, vskutku: Život je boj, i v radosti a lásce.
Jen někdy smíme zapomenout a zcela se vrhnout do pouta aktuálního dění, plně fascinováni
věčným vznikem a zánikem, protikladností a výkyvy všech nezbytných pohybů, jež vše trans‐
formují, člověka z toho nevyjímajíce. Jedinou nadějí je ono nevyhnutelné, onen vyšší, radost‐
ný cíl v podobě přechodu do následující vyšší třídy, kde bude výuka a praktické osvědčování
pokračovat dál. Proto ti budiž řečeno, pozemský člověče, kdož čteš tato slova: Konej teď
a právě tady, v tomto okamžení, svou povinnost a věnuj se tomu, co máš na práci.
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Pozemský člověče, nadáním obdařené umění ti dovoluje několik málo prchavých pohledů
do krásy ducha, jehož pocity pro sebe v určitých momentech smíš si polapit. Nutným před‐
pokladem toho jsou však ony okřídlené, lehké způsoby, onen uvolněný, nekřečovitý způsob
bytí.

Závažné slovo
V každém pozemském člověku plane neuhasitelná touha po jistotě, zejména po jistotě jeho
bytí a trvání daleko za hranicemi pozemské pomíjivosti, již člověk nazývá smrt. Tato jistota se
pro každého jednotlivce může stát skutečnou, překoná‐li své vlastní ego, neboť vpravdě se
jedná pouze o mlžný závoj ega, jenž znemožňuje výhled do říše opravdového života, do říše
duchovna, mimo proměny vzniku a zániku. Tak je tomu proto, že ego, ono já, klade příliš vel‐
kou hodnotu na své vlastní blaho, než se u většiny nevyvine v jáství. Nad jednotlivcem
i celým pozemským lidstvem pak visí pochybnosti a nejistota jako těžká bouřková mračna,
z nichž na pozemšťany nepředvídatelně bijí hromy a srší blesky; přivolány do existence vinou
egoismu, materialismu a všech ostatních člověka nedůstojných věcí, jimž se člověk podrobil
a které jej drží v zajetí. Bojovat proti nim má být pro člověka jedním z prvních přikázání, ne‐
boť teprve až když poznáním pravdy vystoupí na horizontu lidské psychiky slunce lásky, jež
odhaluje ducha života, a ony bouřkové mraky zažene, dokáže člověk poznat, jak blízko oné
jistotě vskutku je a jak bezdůvodný byl jeho strach a starosti. Žel, v současné době znamená
pro velmi mnoho lidí až smrt jejich fyzického těla počátek onoho vlastního života a tím i po‐
stupné znovurozzáření niterního soharu1. Následuje‐li však příští inkarnace, může se v ní vi‐
nou nevědomosti v předcházejícím životě přihodit totéž, pokud člověk ve svém předchozím
životě namáhavě nebojoval o zlepšení a nepracoval na něm. Jen skutečným niterným zno‐
vuzrozením je temnota absolutní či částečné bezsvětelnosti uvnitř pozemského bytí ukonče‐
na, dokáže‐li člověk zříti světlo niterních smyslů a nebude‐li mu již působení ducha života
připadat jen jako mlhavý osud, který vpravdě vytváří sám svým zkomolením. Zazáří‐li však
v člověku konečně sohar, potom sezná, že ono neviditelné, mocnost ducha a jeho neohrani‐
čené síly je tím, co skutečně působí, zatímco to člověkem vytvořené, viditelné, již opět mizí
jako stín, leč zůstává trvalou a oživující vzpomínkou, jež dále působí a slouží evoluci. U mno‐
ha pozemšťanů je tomu dosud tak, že za vší láskou a za vším milujícím chtěním být se vším
sjednocen číhá holý strach – strach ze všeho, z konce lásky, ze smrti milovaného člověka,
z odloučenosti a opětovného spojení, a zejména: Strach z přechodu z tohoto na onen svět. K
těmto strachům se přidružuje strach z bolesti, prýštící z falešné znalosti a bludného učení
uvádějícího, že všechen život ustavičně podléhá smrti a ustavičně žije z druhého života, který
ničí a musí ničit, aby sám mohl existovat. To je vskutku strašlivá myšlenka, leč jejím původ‐
cem je pouze pozemšťan, který ji stvořil z nerozumění skutečné pravdě; ano, všechen život
žije z jiného života, potud to souhlasí, avšak nevraždí jej, aby mohl sám přetrvat a žít. Jedno
přináleží druhému; jeden život pomáhá druhému, aby se ve své dané době opět nachýlil
k zániku, až naplní svůj čas a úkol. Život neznamená nepřetržitě obětovat a být obětován, jak
se pozemšťané mylně domnívají a jak je v tom utvrzují dotyčné bludné nauky. Ve skutečnosti
je život mnohem spíše jen vznik a zánik ve smyslu neustále pokračující evoluce, zcela
ve smyslu tvořivých pravidel, přikázání a zákonů, do nichž je i Tvoření v každém ohledu samo
začleněno. Jedná se tedy jen o mnoho Velevěků trvající znovuzrození a obnovu v kole zani‐
kání a vznikání. Zánik, smrt, tak jistě sahá až do srdce života, leč právě tak zasahuje život,
1

Sohar je jasně zářící světlo nepostihnutelné fyzickým zrakem – pozn. překl.
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vznik, hluboko do srdce smrti, následkem čehož se dvě říše, jež se navzájem současně dobý‐
vají a postupně dovádějí k poznání, ucelují v jednu. Život neusiluje o překonání jednoho jedi‐
ného zániku/smrti, nýbrž o evoluční překonání vzniku a zániku vůbec. Život pracuje na vyvi‐
nutí všeho stvořeného k tomu, co nepomíjivě dlí a působí v nejniternějším nitru bezpočet‐
ných myriád forem života, ke konečnému cíli všech stvoření, ke Tvoření, Universálnímu vě‐
domí. Onen vlastní smysl života v materiální oblasti je zcela jednoduše tento: Sebepřekonání
ega, jež si neustále přeje dominovat, a následná evoluce v celém vědomí a duchu. Překonat
sám sebe tedy znamená, že člověk musí svému nejvyššímu BYTÍ sám dopomoci k vítězství,
aby tak rozpoznal ještě vyšší podstatu, totiž tvořivou podstatu, do níž svou ještě vyšší evolucí
procitne. Ovšem, toto je jeden z nejtěžších úkolů lidského života, avšak je také tím ze všeho
nejkrásnějším, nejcennějším a nejpřínosnějším. Za tímto úkolem totiž člověka očekává ta
nejvyšší jistota jeho vševelevěkového BYTÍ mimo všechny vnější a fyzické formy existence.
Jelikož je duch života v člověku součástí duchovní energie Tvoření, je nezbytné, aby se člověk
na onen tvořivý kořen své bytosti rozpomenul a mohl se tak skutečným zniterněním s tímto
všechny velevěky trvajícím faktorem v sobě sjednotit, neboť být jedním s duchem života
v sobě, s dílcem Tvoření, znamená být absolutně svobodným, a tedy i prostým strachu ze
zániku, ze smrti. Být jedním s dílcem tvořivé energie v sobě samém rovněž značí rozpoznat
za vnějším lidským egem ono druhé ego, totiž tvořivé já. Tím jistojistě největším, pro niterně
dosud nepřipraveného člověka však vskutku tím nejděsivějším, co se člověku vůbec může
přihodit, je toto: Vidět a poznat sám sebe v pravdě; své pravlastní ego, které přesahuje
všechny sféry a hranice a jež se přenáší přes všechny smysly do vševelevěkových a pro člově‐
ka nepostihnutelných regionů Tvoření. Kdo se však sjednotí s dílcem Tvoření v sobě, s du‐
chem, ten současně vyřeší ono pro člověka tak děsivé, vpravdě však neškodné tajemství zá‐
niku, smrti, a tím pozná smrt jen jako opačnou stranu života, jež neznačí nic jiného než co
ve fyzické oblasti spánek, jenž střídá bdělost dne. Jen ze své nechápavosti, nevědomosti a
s ní související slepoty se lidé domnívají, že spánek jest temnější stránkou života, takže mají
stejné mínění i o smrti. Ovšem, ve strachu ze smrti se zrcadlí ještě mnoho dalších faktorů, leč
zmiňovat je všechny by bylo nesmyslné. Vysvětlit je nutné už jen následující: To, co lidské
tělo loučící se se životem dokáže rozřešit jen nedokonale, to dokáže dílec Tvoření v člověku
odhalit se vší zřetelností a pravdou: Jistotu absolutního lidského trvání po všechny Velevěky.
Člověk ať neochvějně zaměruje své zraky na úkoly svého pozemského života a sezná, že
na tomto světě panuje říše hrubé a na onom světě říše jemné materie, že však ony oddělené
říše tohoto a onoho světa tvoří říši jedinou, jsoucí na stejném místě a ve stejném časoprosto‐
ru, leč v jiných dimenzích. Zajisté, jeví se, že celkový úhrn bídy a trápení na planetě Zemi jest
mnohem větší než úhrn radosti a štěstí. Toť však klamný závěr člověka samého, který vinou
jemu tradovaných a jemu vštípených bludných nauk a zmatků zastává nebezpečné mínění, že
je tomu skutečně tak. Tak tomu však nikterak není, neboť bída a trápení se ve svých měrách
s radostí a štěstím neustále vyvažují. Jen svým chybným myšlením člověk bídu a trápení pře‐
ceňuje, bere je na vědomost a ustavičně jich vzpomíná, kdežto události radostné a šťastné až
příliš rychle zapomíná, takže se mu vytrácejí. Ještě se totiž nenaučil pohybovat se v těchto
záležitostech vyrovnaně a brát na vědomí i chovat v paměti stejnou měrou negativní i pozi‐
tivní. V opačném případě se ovšem děje totéž, tedy tam, kde člověk uchovává ve své paměti
čistě jen to pozitivní, to krásné, šťastné, láskyplné a milé. Ani zde tedy není mezi negativním
a pozitivním vytvořena vyrovnanost, tudíž jedna forma vůči té druhé nabývá převahy, takže
se vzájemně nepřizpůsobují a nevyrovnávají, což tedy značí, že opět jeden faktor převažuje.
Vzdor tomu všemu však člověk dokáže vidět a rozpoznat své určení jakožto člověk, pročež je
s to tyto poměry změnit a z událostí temnoty vypracovat ostrov soharu, jistoty a blaha. Trvá‐
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ní času jej při tom nemusí rušit ani zajímat, neboť před uskutečněním nejvyššího cíle mohou
ještě padnout do minulosti miliony a miliardy let. Člověku jsou nakloněny a dány ještě mno‐
hé miliony a miliardy let, aby zvrásněné líce svého rodného světa opět uhladil, leč v nynější
době musí být nakloněn jemu nabízené změně k dosažení evolučního cíle, pomocnou ruku
skutečně uchopit a nabízené pravdivé vědění vypracovat až k cíli.
Billy

Guido Moosbrugger

… a přece létají!
UFO: Největší výzva
20. a 21. století

Vážení čtenáři,
naše studijní skupina se nyní věnuje pře‐
kladu zcela nového vydání knihy Guido
Moosbruggera »… a přece létají!« z němec‐
kého jazyka. Vzhledem k rozsahu této v
roce 2012 vydané a přepracované knihy
(747 stran A5) bude kvalitní překlad běh na
dlouhou trať. Jelikož je ovšem vydání této
publikace na českém trhu zásadní – poskytuje přece shrnutí toho hlavního ohledně případu
BEAM –, rozhodli jsme se tomuto překladu ve svém volném čase pravidelně věnovat a knihu
v následujících letech – ve spolupráci s placeným externím překladatelem – uveřejnit. Vý‐
sledky této společné práce si budete moci pravidelně přečíst v občasníku Aktuality. V plánu
máme postupně uveřejnit několik úvodních kapitol. Chcete‐li tento projekt finančně podpo‐
řit a vydání knihy tak urychlit, neváhejte se na nás obrátit.

Pokračování
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Kapitola I. »Nový Věk« – Věk Vodnáře
Astronomické a astrologické úvahy
New Age – Nový věk – Zlatý věk – Věk Vodnáře – tak zní aktuální hesla, se kterými se setká‐
váme na každém kroku, pokud chodíme po světě s otevřenýma očima a nastraženýma ušima
a nestrkáme hlavu do písku před vším tím, co se v souvislosti s novými poznatky stále děje.
Avšak zcela nezávisle na tom, zda jsme to již zaznamenali či nikoliv – jsme tak či tak téměř
uprostřed tohoto Nového Věku, který se nazývá »Věk Vodnáře«.
Ale dříve, než se budu blíže zabývat mimořádným významem Věku Vodnáře, je zřejmě na
místě v hrubých rysech vysvětlit některá astronomická fakta. Jak známo, bylo by iluzí domní‐
vat se, že je naše Země klidnou planetou, kolem které se točí všechna ostatní nebeská tělesa
– spíše je tomu přesně naopak. Země vykonává hned několik pohybů najednou. Podle výroku
řeckého učence Archimeda: »Dejte mi pevný bod a pohnu Zemí« neexistuje ve Vesmíru
ve skutečnosti žádné klidné těleso, což kosmologický výzkum znovu a znovu potvrzuje.
Jak už dnes každý ví, otočí se naše planeta jednou za 24 hodin kolem své vlastní osy, čímž
dochází ke střídání dne a noci. [Zemská osa je pomyslná linie, která vede od Severního pólu
středem Země až k pólu Jižnímu.] Současně Země obkrouží po eliptické oběžné dráze jednou
za rok naše Slunce. Pouhým okem to ale vypadá, jako kdyby Slunce obíhalo Zemi, avšak tento
jeho pohyb po oběžné dráze je jen zdánlivý. V této souvislosti je rovněž důležitá »precese«,
kterou ještě zmíním později. S tímto krátkým výčtem pohybů Země bych se prozatím spoko‐
jil.
Abychom určili pozici hvězd a jejich pohybů, představme si celou nebeskou sféru asi jako obří
kulovou skořepinu kolem Země s nebeským rovníkem, který můžeme považovat za prodlou‐
žený rovník, jenž leží ve stejné rovině. Na horním a dolním vrcholu této kulové skořepiny jsou
vyznačeny oba nebeské póly (severní a jižní pól), které jsou průsečíky prodloužené osy Země
(coby nebeská osa). Zemský rovník svírá s rovinou oběžné dráhy Země kolem Slunce úhel asi
23,5˚, nebo jinými slovy, zemská osa svírá s rovinou oběžné dráhy Země okolo Slunce úhel
66˚33˝ k. [Rovina oběžné dráhy Země kolem Slunce je plocha, po které Země v průběhu jed‐
noho roku oběhne Slunce.] Na vnitřní stěnu kulové skořepiny promítaná rovina oběžné dráhy
Země kolem Slunce se nazývá ekliptika. Ekliptika je kruhová dráha, kterou opíše Slunce – při
pohledu ze Země ‐ (zdánlivě) v průběhu roku před pozadím stálic na obloze, a sice jako dů‐
sledek nebo odraz oběhu Země kolem Slunce. Okolo této ekliptiky se rozprostírá již ve staro‐
věku zavedený pás zvěrokruhu (zodiak), který je dále rozdělen do 12 souhvězdí zvěrokruhu,
z nichž je sedm pojmenováno jmény zvířat. V pásu zvěrokruhu jsou souhvězdí zvěrokruhu
Vodnář, Kozoroh, Střelec, Štír, Váhy, Panna, Lev, Rak, Blíženci, Býk, Beran a Ryby.
Z astronomického hlediska začíná Věk Vodnáře v okamžiku, kdy tzv. jarní bod rovnodennosti
vstoupí do souhvězdí zvěrokruhu Vodnáře. [Jarní bod rovnodennosti je jedním ze dvou prů‐
sečíků ekliptiky a světového rovníku – bod, který Slunce míjí 21. března na své (zdánlivé) roč‐
ní dráze po nebi (při pohledu ze Země), když se pohybuje z jižní nebeské sféry směrem k se‐
verní. Nebeský rovník rozděluje nebeskou kulovitou skořepinu na severní a jižní nebeskou
sféru. Lze ho chápat jako prodloužení rovníku Země a leží ve stejné rovině.] V důsledku po‐
malých kolísavých pohybů zemské osy se tento jarní bod rovnodennosti posouvá z roku na
rok o 50,116 úhlové sekundy a tak sklouzne každých 2155 let o jedno souhvězdí dále a tím
nakonec proběhne za zhruba 26 000 let (přesně 25 860 let) jedenkrát celý pás zvěrokruhu
ekliptiky (viz základní pojem: precese).
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Nyní jsem se samozřejmě již dopustil prvního faux pas, protože se tyto mnou uvedené čísel‐
né údaje podle mých vědomostí neshodují zcela přesně s aktuálními informacemi pozemské
astronomie. Snad bych mohl v tomto ohledu trochu ubrat vítr z plachet, když vás ujistím, že
jsem si své informace v žádném případě nevycucal z prstu, ale že byly předány Semjase,
plejarische pilotkou kosmické lodi, švýcarskému kontaktérovi »Billymu« Eduardu Albertovi
Meierovi. [Semjase je pilotkou kosmické lodi Plejaren a první důležitou kontaktní osobou
Eduarda Meiera od počátku oficiální mise v roce 1975 – poté, co byl již předtím v době svého
dětství a mládí v pravidelném kontaktu se Sfath, velmi starým plejarische Ischwisch/Srut
a s Asket, Ischrisch z Univerza DAL (viz kapitola III).] Při určování těchto údajů se zjevně jedná
o nesmírně složité výpočty.
V kapitole, »Věk Vodnáře v číslech«, jsem přehledně sestavil důležité časové okamžiky a úse‐
ky. Konec, resp. dobíhající doba Věku Ryb, a zároveň začátek první poloviny přechodného
období Věku Vodnáře, je stanoven přesně na 3. února 1844, 11.20 hodin středoevropského
času. Ve stejný den, tedy 3. února 1937, začíná druhá polovina přechodného období a teprve
v roce 2029 bude dosaženo plného účinku, to znamená, že až zde opravdu začíná Věk Vodná‐
ře. Stejně jako všechny ostatní Věky trvá Éra Vodnáře celkem 2155 let, a podle toho skončí
v roce 3999. Poté následuje Věk Kozoroha, ten vystřídá Věk Střelce atd. Teprve po 25 860
letech bude dokončen celý cyklus precese, po kterém pak začne cyklus nový.
Nyní se hned dostávám do jiného vosího hnízda, protože až bude posléze řeč o kosmických
vlivech hvězd, pak se jedná o astrologické záležitosti, o nichž má asi většina astronomů
a jiných přírodovědců nevalné mínění, anebo nemá mínění vůbec žádné, protože se astrolo‐
gie dosud nezvládla zařadit do společenství uznávaných přírodních věd.
Význam Věku Vodnáře lze ale podle mého názoru vysvětlit pouze na základě astrologických
hledisek, ať už se to kritikům líbí nebo ne. Samozřejmě, že je na každém čtenáři, aby rozhod‐
nul, zda chce přeskočit tuto část kapitoly, nebo ji chce dočíst až do konce. Z mé strany se
mohu jen snažit představit toto ne zcela jednoduché téma tak názorně, jak jen to bude mož‐
né, v dobré naději, že se můj pokus vydaří.
Ale dříve než se dotknu tohoto ožehavého tématu, rád bych ještě pro klid duše předeslal, že
je astrologie kupříkladu u mimozemšťanů, Plejaren, stejnou přírodovědeckou disciplínou,
jako je astronomie, astrofyzika, fyzika a chemie atd. Naše současné znalosti v oblasti astrolo‐
gie jsou však velmi nedostatečné, a proto se musíme ještě hodně přiučit, než se poměrně
přiblížíme úrovni Plejaren, o tom nelze diskutovat. Přesto jsou také u nás na Zemi někteří
vynikající astrologové, kteří svou práci berou vážně a něco o této věci také vědí a rozumí jí,
jako například mimo jiné mezinárodně uznávaný profesor Dr. Hans Holzer. Proti tomuto rela‐
tivně malému počtu odborníků ovšem stojí mraky astrologů, mezi nimiž se však bohužel vy‐
skytuje i řada šejdířů, podvodníků a pouhých chlubilů, kteří využívají důvěřivosti mnoha lidí,
aby jim vytáhli co nejvíce peněz z kapes. V důsledku jejich kriminálního chování bohužel kazí
pověst poctivě pracujících astrologů, kteří se snaží ve vší upřímnosti. Nemůžeme v tomto
případě házet všechny do jednoho pytle, ale musíme i zde, stejně jako jinde, oddělit zrna od
plev. Postulátem kritiků: »Astrologie je stejně k ničemu«, věc v žádném případě není uzavře‐
na. Správně by to mělo být minimálně takto: »Chybně praktikovaná a vyložená astrologie je
k ničemu«; pak je toto prohlášení v pořádku. Musí zde tedy být jasné rozlišení mezi pravdi‐
vými fakty, které skutečně existují, a čistými spekulacemi, které jsou k ničemu. Pokud někdo
například vážně věří, že osud člověka nebo celého národa závisí na hvězdách, pak se mýlí.
Na druhé straně je zcela správné, že hvězdy mají jistý vliv na Zemi a její obyvatele, ale nikdy
v tom smyslu, že určují osud lidstva. Klíčovým faktorem je totiž způsob, jakým člověk reaguje
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na kosmické vibrace, kterými je zasažen, a to je přenecháno každému jednotlivci samotné‐
mu, protože každý může rozhodnout o svém osudu na vlastní odpovědnost a z jeho vlastní
svobodné vůle, a sice jedině a pouze tak, že si stanoví své vlastní určení, resp. cíle, které si
vytváří sám v každém aktuálním životě.
Z astrologického hlediska je nutno brát v úvahu následující záření:
1.

Zdaleka nejsilnější vesmírný vliv vychází z obrovské síly Centrálního Slunce ze středu
galaxie, které uvolňuje velké množství intenzivního záření a předává ho hvězdám. Pří‐
jemci jej takříkajíc svým individuálním způsobem přemění, a sice způsobem, který
odpovídá jejich evoluční úrovni (to platí jak pro nebeská tělesa, tak pro živé bytosti,
které obývají obyvatelná nebeská tělesa). V závislosti na konstelaci konkrétních hvězd
a planet se vibrace Centrálního Slunce přesměrují. Tyto se pak dostanou více či méně
k nám a tím určují stupeň intenzity. Vydávané chvění jednotlivých hvězd je ve srovná‐
ní s tím, co vyzařuje Centrální Slunce galaxie, pouze miniaturní.

2.

Další místo v pořadí ohledně vyzařujících sil zaujímají různá souhvězdí zvěrokruhu,
přičemž musíme zaznamenat ve Věku Ryb nejnižší a ve Věku Vodnáře nejvyšší frek‐
vence kmitů.

3.

V neposlední řadě je ovšem nutno zmínit vlastní kmity planet (tóny planet), stejně ja‐
ko záření Centrálního Slunce z bodu 1, které hrají zejména pro astrologické hodnoce‐
ní důležitou roli. Je nutné znovu zopakovat, že má každý ve vlastních rukou to, jakým
způsobem bude na kosmické vlivy v podobě určitých kmitů chtít reagovat.

Rád bych se velmi stručně zmínil o velmi delikátní oblasti astrologie, která se týká horoskopů.
V této věci existuje jisté pro a jisté proti. Co je absolutně o ničem, jsou jarmarkové horoskopy
produkované jako na běžícím pásu, paušálně zkoncipované prognózy v televizi a týdenním
tisku a podobně. Na takový nesmysl můžeme klidně hned zapomenout. To však na druhé
straně neznamená, že by se obecně horoskopy měly odmítnout. Pokud má mít horoskop
hlavu a patu – tedy jistou vypovídací schopnost –, pak jsou pro jeho sestavení nutné velmi
rozsáhlé znalosti a dovednosti. Bohužel v současnosti zdaleka nedisponujeme všemi potřeb‐
nými znalostmi, takže ani vynikající astrolog nemůže sestavit zcela spolehlivou prognózu bu‐
doucích událostí jakéhokoliv typu. Jako praktický příklad bych chtěl zmínit pouze jeden
aspekt, a sice význam času narození: Při sestavování horoskopu narození je zcela rozhodující
to, jak přesně je nám znám čas narození, to znamená, že bychom měli vědět pokud možno
s přesností na sekundy, kdy se lebka dítěte objevila při porodu z matčina lůna a dostala se
na světlo světa. Pokud tedy budeme věnovat některým událostem příliš málo pozornosti,
ačkoli jsou přes svou zdánlivou nicotnost nesmírně důležité, pak bude úspěšnost již pouze
z tohoto důvodu řádově nižší.
Důležitý důvod, proč je jakýkoliv druh hvězdopravectví považován za bezvýznamnou speku‐
laci, je také nutné vidět v tom, že poloha astronomických souhvězdí zvěrokruhu ekliptiky
neodpovídá astrologickým znamením zvěrokruhu stejného jména, jako jsou tato v kalendáři
přidělena příslušným měsícům. Následkem precese se odehrává přesun jarního bodu rovno‐
dennosti vůči pořadí astrologických znamení zvěrokruhu, tedy například nikoliv ze znamení
Vodnáře ke znamení Ryb, ale od souhvězdí Ryb k Vodnáři atd. Kromě toho jsou úseky těchto
dvanácti astrologických znamení zvěrokruhu všechny stejně velké, zatímco prostorová dél‐
ková expanze není u všech astronomických souhvězdí stejná.
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Dále je třeba poznamenat, že symbolický význam každého astrologického znamení zvěrokru‐
hu samotného zůstává vždy stejný; ale v závislosti na tom, kterému astronomickému sou‐
hvězdí je právě přiděleno, dochází k poněkud odlišným účinkům. Souhvězdí slouží takříkajíc
jako pozadí, podobně jako u divadelní kulisy. Tuto situaci bych pro ilustraci rád objasnil srov‐
náním: Předpokládejme, že jste před mnoha lety viděli hru v divadle, která na vás udělala
velký dojem. Po dlouhé době máte možnost vidět stejný kus znovu a tuto šanci využijete.
Z důvodu nadcházejícího radostného očekávání této události nejprve vůbec nezaregistrujete,
že byl už změněn vnější rámec. Odeberete se na své místo a očekáváte věci, které mají přijít.
Konečně je to tady – zvedne se opona a show začíná.
Ale jakýpak to rozdíl: Na rozdíl od toho, co zůstalo ve vaší paměti, uvidíte zcela jiné kulisy
s novými herci, kostýmy atd. Nyní máte pocit, jako by vám byl nabízen zcela nový kus, i když
se jeho výpovědní hodnota – tedy charakter – nezměnil(a). Nyní záleží jedině a pouze na va‐
šem uvážení, jak tato změněná situace na vás zapůsobí a co si s ní počnete. Je proto třeba
znovu zopakovat: Výpovědní hodnota charakterů jednotlivých astrologických znamení zůstá‐
vá v rámci jednoho cyklu o rozsahu 25 860 let stále stejná, jen příslušné pozadí se mění, to
znamená pozice v různých souhvězdích zvěrokruhu.
Mnoho čtenářů může zhodnotit celou věc jako holý nesmysl, ale ať už zastáváte jakýkoliv
názor, přírodě nelze předepsat, jaká by měla být – naštěstí, řekl bych. Ona už to tak zařídila,
že všechno hrubohmotné podléhá neustálým změnám mezi vznikem a zánikem a vše se ode‐
hrává v periodicky se opakujících kolobězích. Tyto koloběhy způsobují nejen změny všeho
druhu, ale slouží evoluci, tedy dalšímu vývoji všech životních forem.

Význam Věku Vodnáře
Začátek Nového Věku znamená na úvod to, že se naše sluneční soustava ponořila na obloze
do oblasti souhvězdí Vodnáře, a tedy do bezprostřední oblasti záření galaktického Centrální‐
ho Slunce. Z důvodu této zvláštní konstelace hvězd související se souhvězdím Vodnáře, pocí‐
tíme vliv záření tohoto Centrálního Slunce tak intenzivně jako v žádném jiném Věku předtím
nebo potom, pročež nyní nemluvíme neoprávněně o »zlatém« Věku.
Věk Vodnáře ovšem již započal 3. února 1844 poté, co jsme vstoupili do nejvzdálenějšího
okraje »zlatého« záření. Na základě toho se dnes nacházíme v kritické fázi posledního období
přechodu, kdy na jedné straně přijímáme stále ještě vibrace minulého Věku Ryb, které však
postupně slábnou; ale na druhé straně nás zasahuje také záření Věku Vodnáře, které po‐
stupně sílí. To, co se tady děje v průběhu 185 let, lze srovnat v menším měřítku přibližně se
změnou sezóny od zimy do jara, ke které dochází postupně a nikoli ze dne na den. Doznívající
Věk Ryb byl především ve znamení vražd a zabíjení, holého násilí, náboženského fanatismu,
bludné víry, čarodějnictví, mystiky, rozmanitých kultovních jevů a dalších negativních aspek‐
tů nejhoršího druhu a odstínu.
Ryby patří vodě, ale Vodnář vzduchu, a tak se zdá, jako by létající ryba vyskočila z vody
a proměnila se v letu ve ptáka. A tato proměna trvá celkem 185 let. Slepotou zasažené lid‐
stvo postupně vystupuje ven z temné jeskyně a postupně přijímá více a více světla v podobě
nových poznatků. Toto přechodné období bude pravděpodobně nejlépe charakterizováno
přívlastkem »přelomové«. Dosud zavedená, avšak nyní již staromódní a chátrající konstrukce
života musí být bez ohledu na ztráty stržena, ať to stojí, co to stojí. Současně však již vznikají
i základy pro stavbu nového domu. Z důvodu nepříznivých následků Věku Ryb se různé změ‐
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ny neodehrávají bez komplikací; ale spíše jsou spojeny se zhoubnými válkami a revolucemi,
terorismem, fanatismem, politiky toužícími po moci, nenávistí a sváry, s lhaním a falešností
atd. a zasahují bohužel ještě daleko do vlastního Věku Vodnáře. Tyto hypotéky minulosti
musí být nyní i později draze splaceny. Znepokojené povahy malují už jistou dobu čerta
na zeď a mluví o totální zkáze světa a Země atp. Nejvyšší nárůst případů tohoto druhu byl
zaznamenán zejména v posledních dvou desetiletích před změnou na třetí tisíciletí, přičemž
esoterikové, sektáři, blázni všeho druhu a chamtivci předpovídali v bezpočtu knih a kázání
atd. konec světa a zkonstruovali jiné nesmyslné události, jako např., že mimozemšťané odve‐
zou některé vybrané pozemšťany ve svých kosmických lodích a zachrání je před pozemskou
zkázou atd. A to, že věřící následovali své proroky zkázy světa jako tupé ovce – což vedlo až
k sebevraždám a masovým sebevraždám –, bohužel prokázalo pravdivost těchto událostí
v dostatečné míře. K tomu, že má být celé lidstvo odsouzeno ke zkáze a Země sama zmizí
ze scény, nyní určitě nedojde. Nicméně i tak se nyní nacházíme, jak každý ví, ve velmi vážné
situaci, a sice v mnoha oblastech. K této problematice bych rád citoval malý úsek ze sešitu
č. 5. z února 1989, str. 7, naší řady »Wissenswertes«(»Věci hodné vědění«): »... na příklad
ve vztahu k přelidnění, vojenským záležitostem a záležitostem zbrojního průmyslu, zamoření
celého světa jedy všeho druhu a radioaktivitou, ke kriminalitě, mocenské politice, drogové
závislosti, bludné religiozitě, celosvětovému špatnému hospodaření ve všech oblastech, fi‐
nančnímu vykořisťování atd., zneužívání chemie a jedů, terorismu, rasismu, obchodu s lidmi,
prostituci, anarchismu, bláznivému zaříkávání mrtvých, duchů a démonů, válečným jednáním
a povstáním atd., atp.«
K tomu se přidružují přírodní pohromy ve formě zemětřesení, tornád, povodní, dále odumí‐
rání lesů, změny klimatu, ozonová díra, jaderné hrozby, epidemie AIDS, sexuální zvrhlosti
a podobně. To vše jsou projevy přechodného období, ve kterém se nacházíme, přičemž ode‐
znění všeho zla zasáhne ještě hluboko do Věku Vodnáře. Nepochybně bylo dosaženo také
úžasných pokroků ve všech oblastech života, a to zejména v oblasti přírodních věd, medicíny
a techniky. Během posledních několika desetiletí bylo zrealizováno tolik vynálezů a objevů
jako nikdy předtím. Bohužel na druhé straně s tím vývoj ducha / vědomí zdaleka nemůže
držet krok, takže se vytvořila zdánlivě nepřekonatelná propast mezi vědeckým a technickým
pokrokem a stupněm vývoje etiky a sociálních věd. V podstatě nejsme v současném stadiu
ještě dostatečně zralí na přírodovědecké a technické vymoženosti, a to tak dlouho, dokud
budeme každý nový vynález zneužívat pro negativní a vojenské účely, a dokud všechny prin‐
cipy podmíněné přírodními zákony budeme obětovat na oltář materiální chamtivosti. Tento
rozpor je nutné odstranit, protože visí jako Damoklův meč nad hlavami pozemského lidstva.
V mnoha případech je Věk Vodnáře také označován jako »Konečné období«, ovšem to je
pravda jen v tom smyslu, že zmizí to staré a zastaralé, což pak také odpovídá skutečnosti.
V žádném případě se ale nejedná o definitivní konec – jak tvrdí esoterikové a sektáři –, ale
o nový začátek, který teprve v roce 2029 začne skutečně účinkovat.
Kmity Centrálního Slunce s vysokou frekvencí na duchovní a energetické bázi doslova zaplaví
naši Zemi a způsobí éru změny vědomí, která se projeví především pozitivně. Vyzařování Vě‐
ku Vodnáře aktivuje evoluci planety a jejích obyvatel, a sice tak účinně, že nikdo v dlouhodo‐
bém horizontu nebude mít možnost tomuto vlivu uniknout. Nová éra s sebou přináší to, že
vše, co bylo dosud platné, bude vyžadovat obnovu, bude nutné vše od základu upravit, zlep‐
šit, a zavést nový pořádek. Kosmické vlivy se zvyšují v takové míře, že převratné události,
objevy a vynálezy budou téměř na denním pořádku. V tomto vznešeném Věku dojde také
k obrovským změnám v oblasti ducha a vědomí. Intelekt již dle Semjase nebude sám o sobě
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rozhodující, ale předstihne jej uvědomění s ohledem na znalosti a dovednosti ve sféře ducha
a vědomí. Vše, co brání a zotročuje vědomí, bude zničeno poté, co to překročí své negativní
vrcholy. Tento nový začátek přivodí vážné následky, jak pro lidstvo celkově, tak pro každého
jedince individuálně. Ale to, jak jednotliví lidé reagují na tyto podněty, se velmi různí. Někteří
je budou považovat za hrozbu, budou tvrdohlavě lpět na tom, co je konvenční a budou se víc
než kdy jindy bezuzdně oddávat požitkům a naplnění svých materiálních potřeb. Jiní budou
zasaženi vnitřním neklidem a budou hledat ochranu v náboženských věroukách všeho druhu.
Ty budou jako jedovaté houby po dešti rašit ze země a své příznivce vezmou pod svá nebez‐
pečná ochranná křídla. Zejména mladí lidé se často dostanou do spárů bezohledných, nega‐
tivních lovců lidí. Tito údajní zachránci a falešní proroci se budou roztahovat na veřejnosti
a budou svými chapadly velmi úspěšně lovit nové oběti, které pak bezostyšně využijí a uve‐
dou v omyl. Nový Věk si vyžádá svou daň, a tak najdou i zlomyslní lháři a podvodníci živnou
půdu pro své temné pole působnosti. Další kategorie lidí najde svou údajnou spásu v užívání
drog, jejichž oběti se dříve nebo později vydají na dráhu kriminality, popř. skončí jako spodi‐
na společnosti nebo žalostně zchřadnou a zemřou, pokud z víru drogové závislosti nezvlád‐
nou vystoupit. Bolestivé a časově náročné okliky jsou sice nepohodlné a nebezpečné, ale
bohužel pro mnohé nezbytné, aby po takové bludné cestě nalezli správný směr. Konečně
existuje ještě jedna skupina lidí, která je všem pozitivním změnám nejvíce nakloněná, a proto
přijímá a zpracovává kosmické vibrace v nejvyšší míře. Naštěstí si tito lidé nenechávají své
nově vytvořené bohatství svého vědomí jen sami pro sebe, ale vyzařují jej zcela vědomě
a také nevědomě do svého okolí, což opět vyvolá patřičné účinky k podpoře evoluce.
»Zlatý« Věk je začátek reálného a pravdivého života ve smyslu tvořivě‐univerzálního pořád‐
ku. Pozemský člověk nastoupí neobyčejným způsobem na cestu vzhůru z hlediska vědomí
a ducha, ale dle odhadu Semjase ještě na planetě uplynou mnohá staletí, než se lidské vě‐
domí předpokládaným způsobem vyvine. Žádný jiný Věk nemá tak dobrou schopnost po‐
zvednout vše na nejvyšší možný stupeň vývoje jako Věk Vodnáře. Zažijeme na Zemi a mezi
lidmi nejsilnější evoluci, ke které kdy došlo. S pozvolným postupem »zlatého« Věku poroste
celkový vývoj obyvatel naší planety takříkajíc z úrovně mateřské školky krok za krokem výše
až na úroveň školy vysoké – a všichni vzdorovití žáci, jakož i tací, kteří se nechtějí učit, nemi‐
losrdně zůstanou v půli cesty, pokud své nezbedné návyky neodloží. Veškeré zlé síly se musí,
chtějí‐li přežít, radikálně změnit k lepšímu. Aby nám však alespoň do určité míry byly ulehče‐
ny trýznivé porodní bolesti přechodného období, ve kterém se přece až do 3. února roku
2029 nacházíme, objevují se mimozemské inteligence – Plejaren a jejich spojenci – sporadic‐
ky se svými kosmickými vozidly (tzv. UFO), aby tímto způsobem demonstrovali svou existen‐
ci. Navázali velmi ojediněle a v mizivě malém počtu kontakty s velmi tvrdě školenými a speci‐
álně prověřenými pozemskými lidmi, aby jim předali důležité zprávy a poučení všeho druhu.
Jejich různé podněty k zamyšlení jsou pro nás zjevně nezbytné, protože naše pole nevědo‐
mosti se nejprve ještě musí v potu tváře zorat, než budeme moci a smět sklízet plody Nové
doby. V této souvislosti je nutné – jak již bylo zmíněno – uvést především mimozemské přá‐
tele z Plejaren a jejich lyřánské spojence, jakož částečně i jiné spojence, kteří nám sem na
cestu směrem do budoucnosti, dlážděnou četnými překážkami, položili mezníky udávající
směr, protože po této cestě jednou budeme muset vyjít. Za jejich rozsáhlou a mnohostran‐
nou pomoc si zaslouží více než pouhé uznání za své zásluhy.
Jako prostředníci a tlumočníci mezi mimozemšťany a pozemšťany fungovaly již od nepaměti
zvláště kvalifikované osoby, které v průběhu historie znovu a znovu vstupovaly na naši svě‐
tovou scénu v podobě proroků, resp. zvěstovatelů. Ale aby se od samého začátku odstranila
a vyřešila všechna nedorozumění, je třeba říci, že praví proroci, resp. zvěstovatelé v žádném
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případě nezastávají hierarchii, která je jim z neznalosti věci mnohdy ještě dnes přisuzována.
Jednalo se a jedná se totiž o lidi – zdůrazňuji vyloženě slovo LIDÉ –, kteří ovšem disponují
mimořádnými schopnostmi, ke kterým se sami dopracovali, a jako důsledek svých znameni‐
tých vědomostí v oblastech Tvoření, ducha, Učení ducha, vědomí a psychologie atd. jsou
schopni uvést chybně tradované informace na správnou míru a zvěstovat nefalšovaně sku‐
tečně tvořivé zákony a přikázání. Bohužel nebývají jejich nepřikrášlená, otevřená mluva
a často velmi tvrdě znějící formulace pravdy mnohými správně pochopeny, a proto se setká‐
vají s námitkami, ačkoliv je tento tvrdý styl zvolen zcela vědomě tak a ne jinak, jak to odpoví‐
dá příslušné době. A upřímně, ruku na srdce: určitě byste turistovi spícímu v sousedním sta‐
nu při kempování neoznámili šeptem, aby se rychle oblékl, protože se v této oblasti prolomi‐
la přehrada, takže lze za krátkou chvíli očekávat život ohrožující záplavu. Ale jak známo, byli
proroci na Zemi odjakživa označováni, osočováni a pronásledováni jako lháři a podvodníci
a posíláni na smrt, protože se odvážili a odvažují odhalit lidem ryzí pravdu.
Vyjádřeno slovy Semjase v 9. kontaktním rozhovoru ze dne 21. března 1975: »Bude mezi
nimi mnoho těch, kteří budou narozeni ve dvojitém znamení doby; ve dvojitém znamení
Vodnáře. Coby pozemští Vodnáři budou i kosmickými Vodnáři: strůjci převratů, novátoři,
revolucionáři a proroci, učitelé a často mistři nové doby. Avšak ti skutečně velicí mezi nimi
jsou ti, kteří se narodili v prvním roce druhé poloviny kosmického přechodného období éry
Vodnáře, a sice v první den přechodu, 3. února 1937 pozemského letopočtu. Velmi směro‐
datné jsou i hodiny a minuty, neboť čím blíže se nacházejí k bodu přechodu v 11:20, tím in‐
tenzivněji bývají vštípené vlastnosti Věku Vodnáře. Takových lidí je ale jen velmi málo a jsou
roztroušeni všude po světě.« Pak není divu, že Plejaren právě v současnosti kontaktovali jed‐
noho pozemšťana narozeného v této době, který jim slouží jako prostředník a který předává
jemu svěřené myšlenky lidstvu na Zemi. Jedná se o švýcarského kontaktního muže Eduarda
Alberta Meiera, který se stal známým po celém světě pod jménem UFO‐Billy resp. BEAM,
a který patří k nejdůležitějším průkopníkům Nového Věku, Věku Vodnáře. Jak již bylo uvede‐
no, musí se ještě odstranit mnoho plevele, aby mohly vyrůst květy »zlatého« Věku a jednou
vykvést v plné kráse. Navzdory pokroku v některých oblastech je ještě – z globální perspekti‐
vy – zavřeno na železný řetěz mnoho dveří a vrat, které by nám umožnily volný přístup k lep‐
šímu světu s trvalým mírem, dobrými sousedskými vztahy mezi všemi národy na Zemi, s lás‐
kou, přátelstvím a připraveností pomoci atd.
Nová doba nám sice přinese obrovský pokrok, ale to od nás vyžaduje radikální revizi součas‐
ného pohledu na život, který byl a je příliš materialisticky orientován, prostoupen nerealistic‐
kými domněnkami víry a určován různými zhoubnými faktory, jako je chamtivost, usilování
o moc, egoismus a neústupnost.
Nynějším úkolem je použít všechny prostředky k tomu, abychom co možná nejrychleji vy‐
klouzli zpět ven ze slepé uličky, ve které se v současné době naše lidstvo nachází, a do které
se samo od nepaměti manévrovalo. K tomu však může dojít jedině a pouze změnou vědomí
ve smyslu univerzální pravdy a plněním tvořivých zákonů a přikázání.
Následkem kosmických vlivů nás čeká inovace obrovských rozměrů, jakou svět ještě nikdy
nezažil. Tuto příležitost je třeba využít a každý může přispět svou troškou do mlýna, aby Věk
Vodnáře v budoucnu zazářil »zlatým« leskem, v což my všichni s dobrou vůlí doufáme.
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Věk Vodnáře v číslech
3. 2. 1844 – 11:20 SEČ

Konec odeznívajícího Věku Ryb
Začátek první poloviny přechodného ob‐
dobí Věku Vodnáře

3. 2. 1937 – 11:20 SEČ

Začátek druhé poloviny přechodného
období Věku Vodnáře

3. 2. 2029 – 11:20 SEČ

Začátek plného účinku období Věku
Vodnáře

3. 2. 3999 – 11:20 SEČ

Konec Věku Vodnáře
Věk Kozoroha
Věk Střelce
Věk Štíra
Věk Váhy
Věk Panny
Věk Lva
Věk Raka
Věk Blíženců
Věk Býka
Věk Berana
Věk Ryb

3. 2. 27704 – 11:20 SEČ

Konec cyklu precese
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Vysvětlení pojmu: Precese
Pod vlivem gravitačních sil Slunce, planet i Měsíce, které se snaží narovnat šikmou zemskou
osu, provádí osa Země pomalý, krouživý, otáčivý pohyb v opačném směru od rotace Země.
Prodloužená imaginární osa Země (nebeská osa) oběhne za 25 860 let jednou kolem severní‐
ho pólu ekliptiky a opíše přitom dvojí kužel v prostoru. Dodatečný výkyv, který vyvolává mě‐
síční gravitace, vede ke kymácivému pohybu tak, že prodloužená osa Země, resp. nebeský
severní pól, ve skutečnosti opíše na nebi malými vlnkami překrytý kruh precese. Tento napo‐
sled jmenovaný proces se nazývá nutace.
V důsledku precese se tzv. jarní bod rovnodennosti posouvá rok od roku o 50,116 úhlové
sekundy, tak sklouzne každých 2155 let o jedno souhvězdí ekliptiky dále a tím nakonec pro‐
běhne za zhruba 26 000 let (přesně 25 860 let) jedenkrát celý pás zvěrokruhu ekliptiky.

Pokračování příště
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Výňatek z kontaktního rozhovoru č. 257
pondělí 3. února 1997, 00:03 hod
…
Billy Děkuji. Zde jsou ty stránky s článkem. – Zajímalo by mě, zda k tomu budeš mít ještě
nějaké údaje či připomínky, které bych mohl použít coby rozšíření, anebo zda to mám takto
ponechat. Rozšíření neshledávám sice bezpodmínečně nutným, ale pokud bys to doporučil,
pak ho rád učiním. Nejprve si to ale přečti, a pokud myslíš, že bude zapotřebí dalších vysvět‐
lení, tak mi řekni.

Mimozemšťané
Často jsem tázán, zdali na Zemi přicházejí coby mimozemšťané právě jen Plejaden/Plejaren.
Tak to samozřejmě není, neboť existuje ještě mnoho jiných mimozemšťanů, kteří vlétají do
pozemského letového prostoru a mohou být také často pozorováni. Zčásti se jedná o přísluš‐
níky federace Plejaden/Plejaren, nicméně ty nesmíme řadit k oněm cizincům, kteří pocházejí
z planet a slunečních systémů, jež s Plejaden/Plejaren ani světy jejich federace nemají nic
společného. Tito cizí mimozemšťané přicházejí z nejrůznějších hvězdných systémů, které zpra‐
vidla náležejí k naší galaxii, resp. Mléčné dráze, ovšem jsou zde i výjimky – byť jen vzácné –,
kdy mimozemšťané pocházejí z cizích galaxií vzdálených milióny světelných let. To však na‐
stává tak minimálně, že lze hovořit o pouhé vzácnosti.
Ohledně mimozemšťanů a kontaktů s nimi, jakož i ohledně pozorovaných UFO je v každém
případě nezbytná obezřetnost, neboť ani zdaleka nesouhlasí všechno, co se v tomto směru
vypráví a tvrdí. Pozorování UFO může být jak klam, tak skutečné spatření mimozemských
letových přístrojů atd. Objasnit při takovémto pozorování oč se jedná je často velice obtížné.
Můžeme se však domnívat, že jisté nízké procento veškerých pozorování má skutečně příčinu
v mimozemských letových strojích, které jsou po celém světě stále častěji pozorovány. Velký
počet pozorování však skutečnosti neodpovídá, nýbrž vyplývá z klamných představ a podob‐
ně. Ty často vznikají jen v důsledku všelijakých science‐fiction filmů atd., které v tomto ohledu
náchylné lidi podněcují k fantaziím, načež pak v klamných představách vidí a zažívají věci na
nebi, které se skutečností nemají nic společného. Právě tyto klamné představy, jež často sa‐
hají až k reálným vizím, jsou velmi hojné, avšak to nic nemění na skutečnosti a nemá to zna‐
menat, že jsou všechna pozorování UFO taková. Vskutku totiž existuje ještě dostatek případů
pozorování UFO, které nepochybně vycházejí ze skutečného výskytu takovýchto mimoplane‐
tárních a zčásti též z jiné dimenze pocházejících letových těles, které s Plejaden/Plejaren
a členy jejich federace nijak nesouvisejí, jelikož náležejí k jiným světům a civilizacím.
Co se kontaktů s mimozemšťany týče, mají se věci částečně stejně jako v případě vyfantazíro‐
vaných pozorování UFO, neboť kontakty s mimozemšťany nastávají vskutku jen v krajně
vzácných případech, a to zpravidla jen neplánovaně. Záměrné kontakty s pozemšťany nava‐
zují mimozemšťané za normálních okolností jen nanejvýš zřídka. Zde se většinou jedná
o examinační kontakty, při nichž jsou pozemšťané za účelem examinace, resp. vyšetření
»uneseni« a přepraveni do kosmických lodí. Tyto examinační kontakty však nemají nic co do
činění s masovou hysterií ve vztahu k údajným únosům, při nichž je prý »uneseným« působe‐
na bolest nebo je jim ukradeno sperma či lidský zárodek za účelem vyšlechtění nové lidské
rasy atd. Tato masová hysterie se nezřídka zakládá na všelijakých fobiích, jimiž údajně une‐
sení trpí, jakož i na vizích při spánkové paralýze a reálných vizích atd., které v postiženém
člověku vzbuzují dojem, že prožívá či prožil skutečný zážitek. – Jsou tady však ještě všichni ti,
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kteří tvrdí, že s mimozemšťany udržují fyzické či telepatické kontakty, povětšinou spojené
s nábožensko‐sektářskými bludnými poučeními a tvrzeními, které nemohou vzdorovat zdra‐
vému rozumu. Právě takováto bludná náboženská poučení a tvrzení však velmi mnoho lidí
oslovují a ti pak těmto »kontaktérům« věří – to jsou však ve skutečnosti ziskem posedlí pod‐
vodníci a sektářsky ztřeštění fanatici, anebo jednoduše šarlatáni, kteří všichni do jednoho
vodí své věřící za nos. Samozřejmě nelze opomenout ani lidi nemocné bludy, kteří trpí různými
formami schizofrenie nebo jednoduše klamnými představami atd. Na nebi kontaktů s mimo‐
zemšťany je tedy nutná nejvyšší opatrnost, neboť až příliš mnoho z nich je lež, podvod, švindl,
šarlatánství či spekulace atd. Do toho spadají i pravdu negující snahy a falšovací a desinfor‐
mační intriky vlád, které, aby pravdu zastřely, dementovaly a zapřely, vynášejí do světa
a dopouštějí se neuvěřitelných lží, pomluv, falšování a podvodů. Zřícení UFO v Roswellu je jen
jedním z mnoha neslavných příkladů. Samozřejmě ne všechny pozemské vlády a armády pra‐
cují tímto špinavým způsobem, ale je jich hodně. Současně jim působí stále větší obtíže ti lidé
z národa, kteří se o fenomén UFO zajímají a s ním související události se snaží reálně objasnit,
neboť na vlády, jejich vojska a tajné služby vyvíjejí nátlak. Doba je totiž čím dál nutkavější,
jelikož k případům UFO dochází stále častěji a i prostá pozorování UFO se vyskytují stále hoj‐
nější měrou. Osobám v zodpovědných pozicích jsou tedy jejich lži, pomluvy a dementi čím dál
méně platné, takže proto, aby skutečnou existenci mimozemšťanů a jejich návštěv na Zemi
uchovali v tajnosti, používají novou zastírací taktiku. Jejich nová metoda spočívá v démonizaci
všeho, co se týká UFO a mimozemšťanů. Přitom je pro ně též nezbytné zabránit tomu, aby
mezi mimozemšťany a civilisty vznikly kontakty, protože to již není možné kontrolovat a pro‐
tože civilisté, nepodléhající utajovacímu statusu armády či tajných služeb, neváhají o svých
zážitcích a dotyčných událostech veřejně referovat. Takovéto veřejné informace jsou však jak
pro vlády, tak i pro vojska a tajné služby atd. nanejvýš nepohodlné a krajně nebezpečné, ne‐
boť by mohly rozkolísat jejich mocenské struktury. To si uvědomovala celá řada mocnářů,
jejich armád a tajných služeb již za první světové války, když byly nad bitevními poli Evropy
pozorovány UFO, jejichž výskyt byl však zatajován. Stejně tomu bylo za druhé světové války,
kdy se všude objevovaly Foo‐Fighters. Vojska, tajné služby a nejvyšší vládní kruhy zjistily sice
již za první a druhé světové války, že UFO nejsou pozemského původu, avšak udržovaly to
v tajnosti. V Americe byl fakt mimozemského původu letových přístrojů rozpoznán na základě
pozorování přistání jednoho takového objektu, z nějž vystoupily čtyři zvláštně oděné lidské
bytosti, které v okolí posbíraly nějaké rostliny, nastoupily zpět do svého přístroje a odletěly
pryč. Tuto událost pozorovali dva příslušníci armády, kteří na základě spojitosti právě v oné
končině trávili svou dovolenou. Ti dva ohlásili ten případ na nejbližší vojenské stanici a ta ne‐
chala provést tajné šetření a objasnění, jako tomu bylo již v jiných obdobných případech, kte‐
ré se předtím a i potom ještě vícekrát odehrály. To celé se však, jak Plejaden/Plejaren ujišťují,
dělo pod nejpřísnějším utajením, takže se o těchto případech veřejnost nic nedozvěděla, stej‐
ně jako se o tom nic nedozvěděla ani většina členů vlád, vojsk a tajných služeb. Do těchto
tajemství byla zasvěcena vždy jen ta nejvyšší místa a ti nejvyšší úředníci. Byli to pak právě oni,
kteří již tehdy vypracovali zastírací taktiky a snažili se oklamat většinu svých podřízených
a celý národ. Tím chtěli zabránit jednak tomu, aby všechno vešlo ve známost, a jednak tomu,
aby nezasvěcení a mlčením nezavázaní lidé, ba dokonce civilisté, mohli s mimozemšťany
vstoupit do kontaktu. Hledali tedy možnost, jak lidi ohledně mimozemšťanů vystrašit, aby při
možném přistání či zřícení mimozemských letových těles k žádným kontaktům nedošlo.
Přirozeně již tehdy mnoho civilistů pozorovalo UFO, avšak o tom se ve veřejných médiích
v zásadě nic nesdělovalo, pokud bylo možné tomu předejít. Obyvatelstvo bylo tedy ponechá‐
no ve víře, že ony zvláštní letové přístroje představují vlastní tajné letové stroje, které byly
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nejprve testovány. Již tehdy byl tedy lid záměrně podveden. Bylo zamlčeno, co byly UFO
ve skutečnosti, tedy mimozemské a zčásti z cizích dimenzí pocházející meziplanetární letové
přístroje, řízené inteligentními nepozemskými posádkami. Tyto letové stroje se tehdy samo‐
zřejmě ještě nenazývaly UFO, ale jinými jmény. To ale nic nemění na faktu, že již v roce 1915,
po vypuknutí první světové války, nařídil americký prezident Woodrow Wilson utajování mi‐
mozemských letových objektů a vydal opatření totožná s dříve popsanými. Tímto neoficiál‐
ním, tajným výnosem se řídili i prezidenti USA Warren G. Harding, Alvin Coolidge, Herbert
Hoover a Franklin D. Roosevelt, přičemž především Roosevelt byl pak konečným iniciátorem
toho, že se strach z mimozemských dobyvatelů rozdmýchal až k panice. To nastalo pomocí
záludné intriky ve spolupráci s tajnou službou, která nutila knižní autory pod hrozbou smrti
k tomu, aby rozběhli nanejvýš reálně působící hororový scénář. Do tohoto spiknutí byl později
zapojen i prezident USA Harry S. Truman, který pak dokonce na místech zřícení UFO spolupů‐
sobil jako vrchní pozorovatel. Avšak záležitosti tohoto typu se neděly jen v Americe, neboť na
UFO bylo upozorněno krom dalších států i Rusko, které tajně zastávalo názor, že se musí jed‐
nat o mimozemské letové stroje – byť se mezitím v Rusku i Americe neustále ozývaly hlasy
nezasvěcených, které uváděly, že se jedná o novodobá letadla nepřátel. Například šéf politic‐
ké strany a diktátor Jossif W. Stalin byl, jako různí prezidenti USA, častokrát svědkem UFO,
o nichž byl vzdor strachu před novými letadly Američanů brzy přesvědčen, že se jednalo
o letové stroje nepozemských inteligencí. Tuto skutečnost však nikdy veřejně neuvedl ve zná‐
most, stejně jako ani faktum, že prakticky všechna pozorování UFO v Sovětském svazu byla
zatajována.
Zamlžovací, pomlouvačné a zastírací intriky mnohých vlád, armád a tajných služeb atd. růz‐
ných zemí započaly tedy již velmi brzy, a sice mnohem dříve, než se reální badatelé UFO vše‐
obecně domnívají. Na základě vysvětlení Plejaden/Plejaren hráli v tomto ohledu vůdčí úlohu
především Američané – právě oni již brzy drželi v rukou směrodatné důkazy o existenci mimo‐
zemských letových těles, a to ještě před roswellským případem. Ve skutečnosti padly Ameri‐
čanům již dříve do rukou části trosek zřícených mimozemských letových zařízení, jakož i zmr‐
začené mrtvoly mimozemšťanů, což bylo však nejpřísněji utajováno. Nežádoucí pozorovatelé
zřícení UFO, jakož i pozorovatelé a účastníci zajišťovacích prací byli přitom podle vysvětlení
Plejaden/Plejaren »vyřazeni« nebo pod nejhoršími pohrůžkami donuceni k mlčení. Tím ale
ještě zdaleka všechno nekončilo, neboť čím častěji byly v nové době jevy UFO pozorovány, tím
tajněji se k nim přistupovalo, a to v neposlední řadě proto, že se americká vláda, její armáda
a tajné služby obávaly příletu mimozemšťanů a zotročení pozemského lidstva vetřelci. Jelikož
mělo být obyvatelstvo o pravdivé existenci mimozemšťanů drženo v nevědomosti, současně
však musel být v lidu rozdmýchán strach z mimozemšťanů – z něhož měla vzniknout rozsáhlá
nenávist k vetřelcům a následně touto nenávistí vedená zběsilá touha po obraně –, dostalo
prezidentství USA a vedoucí důstojníci armády a tajných služeb atd. psychologicky propraco‐
vaný nápad, rozšířit v záležitosti mimozemšťanů hororový scénář a spustit jej do té míry, aby
zachvátilo nejen USA, ale i velké části zbylého světa. Tento scénář měl být utvořen tak, že
nejdříve měl propuknout strach a panika z mimozemských vetřelců, načež se mohl vzedmout
další strach a i nenávist a rozšířit se po celém světě, a to i přesto, že by bylo oficiálně známo,
že se v případě toho všeho jedná pouze o fikci, a tedy o utopickou slátaninu. Přitom se sázelo
na psychologický trik, že bude‐li jednou zaset strach, musí z něj vzejít ještě větší strach a na‐
konec i panika a zášť, která se bude postupně neustále šířit. To je fakt, o kterém se vědělo již
tehdy a jenž se i dnes po celém světě v různých ohledech praktikuje. Právě strach a hrůza byly
dle názorů osob v zodpovědných pozicích nezbytné k tomu, aby bylo obyvatelstvo poštváno
proti mimozemšťanům a odrazeno od toho, vstoupit s nimi do kontaktu, pokud by se k tomu

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 5, prosinec 2013

21

naskytla příležitost. Tato zrádná a psychologicky dobře promyšlená intrika nejvyšších státních
představitelů, vojska a tajných služeb měla tedy zabránit tomu, aby kdokoliv z lidu s mimo‐
zemšťany kdy navázal kontakt, nastala‐li by k tomu příležitost. Osoby v zodpovědných pozi‐
cích neměly strach jen z mírového oficiálního či neoficiálního přistání a navázání kontaktu
s mimozemšťany, ale obávaly se také invaze. Jelikož by oficiální či neoficiální objevení a pů‐
sobení mimozemšťanů na Zemi nebylo slučitelné s náboženskými filozofiemi, byli od roku
1915 do celého spiknutí zahrnuti i papeži Benedikt XV. (1914–1922), Pius XI. (1922–1939)
a Pius XII. (1939–1958). Podíl na tom měli i jistí židovští hodnostáři, kteří měli již tehdy v Ame‐
rice nějaké slovo a mohli o něčem spolurozhodovat.
V nejtajnější misi bylo tedy usneseno vytvořit hororový scénář, který měl obyvatelstvo na jed‐
nu stranu vyburcovat, na stranu druhou v něm však měl vůči cizincům z jiných světů zasít
strach a nenávist. Současně však mělo být obyvatelstvo ohledně pravdivé existence mimo‐
zemšťanů – kteří, jak udávaly jisté zdroje, již operovali v pozemském vzdušném prostoru
a také ojediněle přistávali na Zemi – ponecháno v nejistotě. Tento podlý a špinavý trik byl
sám o sobě velmi prostý: Měl být odvysílán radiový pořad, který měl jednak rozšířit strach
a hrůzu z mimozemšťanů a jednak pokud možno zčeřit vody po celém světě. Za tímto účelem
hledali agenti amerických tajných služeb spolu se zodpovědnými představenými těchto úřed‐
ních míst, vlády a armády vhodné spisovatele a díla, která měla být pro tuto hanebnou ma‐
chinaci vydrancována a využita. Nakonec to byl však prezident USA Franklin D. Roosevelt
(úřadující od 4. března 1933 do 12. dubna 1945) osobně, kdo vyhledal vědeckofantastické
dílo Angličana Herberta George Wellse, které tento spisovatel roku 1898 vydal pod titulem
»Válka světů«. V důsledku toho navázali s Wellsem kontakt agenti amerických tajných služeb
a naléhavě jej žádali, aby své dílo přetvořil v rozhlasovou hru. Wells se však cítil neschopen to
učinit, a proto navrhoval najmout svého známého, mladého amerického autora Orsona Wel‐
lese, který se pro to prý hodil. H. G. Wells byl pod hrozbou smrti zavázán k doživotnímu mlče‐
ní, načež byl v Americe tehdy ještě mladý Orson Welles donucen příslušníky tajných služeb
přepracovat Wellsovo dílo »Válka světů« v realisticky vyznívající hororovou rozhlasovou hru.
Z tohoto Wellsova sci‐fi románu, napsaného roku 1897 a zveřejněného roku 1898, se tak sta‐
lo dílo, které odvysíláním v rádiu vyvolalo divokou paniku, strach a nenávist vůči mimozemš‐
ťanům. Dílo, v němž mimozemšťané lidem nepodobného vzhledu, monstrózní a zlé povahy
přistáli na Zemi a způsobili neštěstí a destrukci, bylo přesně to, v co zodpovědní příslušníci
vlád, vojska a tajných služeb doufali. Že v důsledku propukající paniky přišlo také mnoho lidí
o život, to by nemělo být nic překvapivého.
Odvysíláním rozhlasové hry »War of the worlds« (Válka světů) dosáhla vláda, armáda i tajné
služby svého cíle, neboť nadále vůči mimozemšťanům, ať už jakéhokoli druhu, vzhledu či
smýšlení, panoval strach i určitá nenávist. Stejně tomu zůstalo podnes a dokonce se to ještě
rozšířilo, jelikož byly strach a nenávist stále znovu podněcovány – právě v tom jsou síly ame‐
rických tajných služeb atd. obzvláště zdatné. Jako by nestačilo, že finančně podporují a spon‐
zorují antifilmy proti mimozemšťanům – což jistě činí i určité vládní a armádní síly –, nikoliv,
oni se neštítí ani simulovat všelijaké hororové události, jako např. únosy mimozemšťany, mr‐
začení lidí a zvířat atd., atp. Ani ve falšování kruhů v obilí nejsou nečinní, a to v nejrůznějších
zemích. Samozřejmě že ve všech těchto záležitostech působí i šarlatáni, podvodníci a jiní
švindlíři všeho druhu, avšak intriky tajných služeb jsou patrně ty nejhorší, neboť právě ony
vytvářejí desinformace, jejichž vinou se opravdové a skutečné události v těchto ohledech za‐
tracují a vystavují posměchu. Právě o tom je však sotva něco známo, neboť vše běží stejně
tajně jako odjakživa a jako proběhla skutečná historie rozhlasové hry »Válka světů« od Orso‐
na Wellese. Existuje‐li nebezpečí, že něco nebude možné utajit, pak se zodpovědní představi‐
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telé vlád, armády a tajných služeb neštítí umlčovat svědky pod pohrůžkami smrti či jinými
způsoby vyřazení, jako např. odstraněním či vědomí ohlupujícím vymýváním mozků a psycho‐
terorem atd. To věděli i Herbert George Wells (zemřel 13. 8. 1946) a Orson Welles (odešel ze
života 10. 10. 1985). Ani jeden z nich nezanechal o skutečných okolnostech oné rozhlasové
hry žádné záznamy, neboť oba se právem obávali, že by příslušníci tajných služeb, zodpověd‐
né persony vlád a ozbrojených sil mohli i po jejich smrti pomstychtivě pronásledovat jejich
rodiny, přátele a známé. Co způsobí, že nyní o tom, co mi v tomto ohledu vysvětlili Pleja‐
den/Plejaren, nedržím jazyk za zuby, to teprve uvidíme …
Od roku 1938 se bídné intriky vlád, armád a tajných služeb po stránce démonizace mimo‐
zemšťanů neustále stupňovaly – sice pomalu a pozvolna, leč o to trvaleji a s větším dosahem,
až konečně v 80. letech započaly ony vlastní velké intriky k zatracení mimozemšťanů, vyvola‐
né podezřelými postavami typu příslušníků tajných služeb a jinými nepřáteli UFO a mimo‐
zemšťanů. Vyskytly se příběhy o krutém zmrzačování lidí a zvířat, krádežích lidských miminek
a oplodňování pozemských žen cizími návštěvníky z kosmu. Děsivé příběhy se šířily i o pod‐
zemních laboratořích a v nich prováděných nelidských experimentech. Avšak to nebylo vše,
neboť strach z mimozemšťanů přinesl ještě horší plody, jako např. tvrzení, že ženám oplodně‐
ným vetřelci je po několika měsících vytrhován plod z lůna, aby pak dorůstal v tekutinou na‐
plněných válcovitých líhních atd., aby byla pomocí těchto hybridních dětí vyšlechtěna nová
lidská rasa atd. Další hororový příběh byl ten, že jsou pozemšťané unášeni proto, aby jim byl
odňat genetický materiál, který mimozemšťané potřebují k šlechtění lidí, kteří jim slouží
takříkajíc jako potrava, jelikož se tito zlí cizinci z hlubin kosmu údajně živí lidskou krví. Také
v Americe se tvrdilo něco podobného v souvislosti s mrzačením zvěře, přičemž dotyčná přímo
za vlasy přitažená slabomyslnost zněla takto: Krev skotu je prý geneticky příbuzná té lidské,
takže zmrzačenému dobytku je vysávána krev proto, aby se ukládala do krevních bank pro
období nouze – což samozřejmě páchají zlí mimozemšťané. Avšak ani to není vše, neboť vy‐
tvářeno je ještě mnoho dalších a často očividně slabomyslných tvrzení, pomluv a lží, které
mají lidi uvést v omyl a vyvolat v nich strach a děs. To se také častokrát zdařilo a ve skupině
určitých pozemšťanů to na celém světě vyvolalo určité masové hysterie, z čehož vyplynuly též
pocity nenávisti atd. Co ke všemu tomu s idiotstvím hraničícímu nesmyslu vlád, vojsk a taj‐
ných služeb, jakož i z pohledu zdravého lidského rozumu lze ještě dodat, vyjadřují slova re‐
nomovaného a odborného UFO badatele a redaktora »Magazín 2000« Michaela Hesemanna,
který spolu s Ingrid Schlotterbeckovou v předmluvě k »Magazínu 2000 / č. 6 / říjen/listopad
1996« píše následovné:
Vláda USA, např. podle tvrzení bývalého důstojníka námořnictva Williama Coopera,
prý s mimozemšťany uzavřela zlý obchod: Výměna vesmírné technologie za území
a lidi.
Terpve počátkem 70. let jsme poznali, jak ďábelští »návštěvníci« skutečně jsou – a te‐
prve od dob Ronadla Reagana bychom reagovali vybudováním systému »Hvězdné
války«, za účelem obrany Země a lidstva před nekalými mimozemšťany.
Za tím stojí jasné poselství: Jak skvělé, že máme armádu, která masivně zbrojí, aby
zlým vetřelcům učinila přítrž. Závody ve zbrojení tak mají i po konci studené války stá‐
le ještě svůj smysl a účel … a právě toto poselství nyní předává film, jenž překonal ka‐
sovní rekordy. »Independence Day«, »Den nezávislosti«, zní nyní již nejúspěšnější film
všech dob, mimozemská apokalypsa švábského rodáka Rolanda Emmericha. Zde jde
samozřejmě o záchranu toho nejlepšího ze všech možných světů, USA, které ohrožují
ďáblové z kosmu.
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Se skutečností ale všechny tyto hororové scénáře nemají dočista nic společného. Jeden
má pomalu pokušení založit AADL, »Alien Anti Defamation League«, »Spolek proti ha‐
nobení mimozemšťanů«. V análech výzkumů UFO totiž nebyl ani jediný autentický
případ (tj. důkladně vyšetřený případ pokládaný za pravý), který by svědčil o agresiv‐
ním chování nebo nepřátelských záměrech mimozemšťanů. Abychom rovnou zarea‐
govali na ty nejčastější námitky: Ano, »únosy« pociťuje mnoho »obětí« jako trauma‐
tické.
To má různé důvody: Celá situace působí znepokojivě, strach z neznámého, lékařské
procedury, které jsou někdy i bolestivé, úplná absence emocí »návštěvníků«, pocit, že
je jim člověk bezmocně vydán napospas, jejich úplná odlišnost, která je často interpre‐
tována jako »ošklivost«. Nevíme, proč se tyto »únosy« konají, zdali z vědecké zvída‐
vosti či, jak bylo několika »obětem« vysvětleno, z důvodu založení »genetické data‐
banky« lidstva pro případ, že bychom Zemi zničili. Inu, lékařská vyšetření jsou často
bolestivá i na Zemi. Mnoho »unesených« má pocit, že se nevědomě či v nějakém dří‐
vějším životě »dalo k dispozici« a profituje nyní z tohoto rozšíření svého vědomí. Jed‐
noznačně »negativní« tedy »únosci« v žádném případě nejsou.
Ano, zřítila se letadla, která UFO pronásledovala. To mělo však různé důvody. Jeden
pilot honil UFO tak dlouho, až mu došlo palivo. Jiný se dostal do příliš velké výšky
a ztratil vědomí. V dalších případech dostali stíhači »rozkaz k palbě«, ale jejich zbra‐
ňová automatika selhala. V jednom případě vybuchly mezitím již zneškodněné rakety
ještě v letadle, útočník byl zabit svými vlastními zbraněmi, ale nikoliv »návštěvníky«.
V Brazílii byl jeden případ, kdy farmář vystřelil na přistalé UFO – byl zasažen pa‐
prskem, který jej paralyzoval, na jednu hodinu. Poté se mohl opět normálně pohybo‐
vat.
Ano, byli lidé, kteří se dostali do velké blízkosti UFO, a onemocněli z ozáření. To jsou
však případy, které můžeme jednoznačně klasifikovat jako nehody. Na druhou stranu
pozemští vojáci až příliš často na UFO stříleli a v několika případech jej dokonce
sestřelili. »Odvetná akce«, jaká by na Zemi byla běžná, se nikdy nekonala. Porovnejte
si ta »nejkrutější« líčení údajných svědků UFO s tím, co sami činíme různým tvorům či
dokonce svým bližním. Jak jsme zacházeli s technologicky méně vyspělými indiány,
když jsme přistáli v Americe? Kolik Afričanů jsme odvlekli do doživotního otroctví? Co‐
pak se v Bosně navzájem nemasakrovali někdejší sousedé? K jakým krvavým lázním
vedl kmenový svár ve Rwandě? Anebo pomyslete na hrůzné činy v sovětském gulagu
či v rudé Číně. Ten, kdo nyní tvrdí, že to páchali jen »ti druzí«, toho se táži: Nebyla
snad továrna na zabíjení v Osvětimi (Auschwitz) německým vynálezem?
Právě to nám ukazuje, jaký mechanismus za panikou z vetřelců stojí: Měříme je svými
vlastními měřítky. Přenášíme své vlastní mustry chování na ně. Obáváme se, že by
s námi zacházeli stejně, jako my zacházíme s technologicky slabšími národy a jinými
živočichy. Jsou projekčním plátnem nás samotných, naším vlastním zrcadlem …
Pokud by mimozemšťané chtěli dobýt Zemi, tak už by to dávno udělali. Určitě by neče‐
kali na to, až vylepšíme svůj obranný systém. Ve skutečnosti jsme agresoři my, my
jsme ti, kteří pokojné návštěvníky zdraví stíhacími letouny a kteří svou xenofobii
(strach z cizinců) vyjadřují exo‐rasistickými propagandistickými filmy jako »Den nezá‐
vislosti« (pozn. Billyho: V případě tohoto démonizujícího díla proti mimozemšťanům se
naskýtá otázka, zdali za tím opět nestojí intriky americké vlády, armády a tajných slu‐
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žeb jako v případě »Války světů« od Orsona Wellese, aby se znovu a tentokráte v celo‐
světovém měřítku rozdmýchal strach, panika a nenávist vůči návštěvníkům z cizích
světů). A jejich odpověď? Poselství vyjadřující starost z našeho chování, z toho, že svoji
jedinečnou domovskou planetu ničíme. Podle etických měřítek buddhismu projevují
kvality bodhisattvy. Bodhisattva je ten, kdo již dávno dosáhl osvícení, ale přísahal, že
se bude reinkarnovat tak dlouho, dokud nebude i ta poslední bytost spasena. Lze jej
rozpoznat na základě dvou vlastností: Moudrosti a soucitu. A na základě toho, že žije
»ahimsa«, nenásilí. To znamená, že se zříká odplaty.
Ptaah
115.

Tvůj článek je dobrý a veškerá vysvětlení jsou pravdivá.

116.

Rovněž i výklady Michaela Hesemanna a Ingrid Schlotterbeck jsou trefné.

Billy

Jsi tedy názoru, že článek mohu takto uveřejnit?

Ptaah
117.

Ano, jsem.

Billy Dobrá, pak jedna otázka ohledně údajného objevení a oficiálního přistání mimozemš‐
ťanů na Zemi. Určití lidé tvrdí, že 27. 3. 1997 mají mimozemšťané oficiálně přistát na Zemi. Je
vám o tom něco známo?
Ptaah
118. Známe tato bludná tvrzení, která nejsou nic jiného než pouhý nesmysl související
s »Hale‐Boppovou« kometou, známou rovněž pod názvem Nibiru, resp. Nubiru či Unis,
na které mají žít bohové a nyní se mají vrátit zpět na Zemi.
Billy To všechno jste mi vysvětlili již před lety. Takže vše, co se říká o kometě a údajném
oficiálním přistání mimozemšťanů na Zemi, není nic jiného než jen slabomyslnost a nesmysl.
Taky bych se divil, kdyby tomu mělo být jinak. Máme tu na Zemi žel tolik blouznivců a žel
ještě mnohem více pomatených lidí, kteří těm blouznivcům všechny ty nesmysly věří. Kromě
toho existuje ještě mnoho vědomých lhářů, podvodníků, švindlířů a šarlatánů, kteří bludné
představy new‐age věřících zneužívají a vydělávají na tom nehorázné zisky.
Ptaah
119.

To je žel pravda.

…

Téma: Zdraví člověka
Mikrovlny – výňatek z kontaktního rozhovoru č. 260, 3. února 1998
Billy

Děkuji. Pak je tu další otázka. Při 238. kontaktu dne 18. května 1991 jsme hovořili
o nebezpečí mikrovln (viz Plejadisch‐plejarische kontaktní zprávy, blok 6, strana
325+). Chci ohledně této věci přečíst rozhovor, který jsme vedli:
Billy Jednou jsi mi řekl, že mikrovlny jsou prý velmi nebezpečné, takže by se jejich
prostřednictvím nemělo vařit atd. …

Vysvětlil jsi pak následující:
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Ptaah … Ohledně mikrovln ti nyní chci v krátkosti vysvětlit, že jsou pro člověka velmi
škodlivé. Nejenže mikrovlny ničí v závažnějších případech psychiku lidí a zvířat, a život
rostlin, nýbrž poškozují např. u lidí i jejich celkové funkce mozku, a to vede až ke zni‐
čení mozku, přičemž se může vyskytnout i rakovina, což už ostatně v případě pozemš‐
ťanů nastává. Ohledně hliníkových částic je třeba říct toto: Pozřené částečky hliníku
jsou pro člověka nebezpečné, neboť vyvolávají – coby další faktory – děsivou Alzhei‐
merovu chorobu. Ohledně rakoviny je třeba říct, že do budoucna budou mikrovlny stá‐
le častěji její příčinou, protože se budou mikrovlny využívat stále více, bez zábran a ne‐
zodpovědně pro všemožné účely. Vaření za pomocí mikrovln ničí vitamíny a je zapo‐
třebí ho zmínit jako mimořádně velké zlo, a to kromě mnohých dalších zneužití. Ohro‐
žen je i zrak člověka a zvířat a ve speciálních případech je třeba zmínit i šedý zákal,
který mohou mikrovlny stále častěji vyvolávat. Jak už bylo řečeno, mikrovlny jsou ve
vzrůstající míře příčinou mnoha druhů rakoviny, přičemž se ale kvůli působení mikro‐
vln stále častěji vyskytuje i jednoduché a nerakovinotvorné poškození buněk a je způ‐
sobováno mnohé další zlo. V důsledku mikrovln se často vyskytuje poškození či dokon‐
ce zničení plodu těhotných žen a dochází k potratu, přičemž v této věci nevědoucí lé‐
kaři nejsou schopni zjistit skutečný původ, neboť jim jednoduše chybí nezbytné nástro‐
je, přístroje a nezbytné znalosti. To ale ještě není všechno, i plodnost žen je ohrožena
vlnami, neboť ty ji velmi snadno zničí, což platí i v případě muže, který tím také přichá‐
zí o plodnost. Na určitých světech, které nám jsou známé, je u lidí běžné, že se ženy
a muži nechávají mikrovlnami sterilizovat, aby tím působili proti přelidnění planety.
Billy Já jsem např. podstoupil účinné ošetření mikrovlnami, abych se zbavil takřka
nesnesitelných bolestí, které jsem měl při artróze kolena.
Pak jsi řekl následující:
Ptaah Přirozeně, neboť rozumě použité mikrovlny mohou mít i léčebné a pokrokové
účely a možnosti využití, když se ovšem zužitkují s mírou a pochopením. Tyto věci
a souvislosti okolo mikrovln nejsou na Zemi lidem, obzvláště pak vědcům a badatelům
atd., ještě natolik známé, aby s těmito silami uměli v plném rozsahu zacházet, takže
v současnosti a nadcházející budoucnosti zapříčiní ještě více škod, než pozitivních
úspěchů.
Pak jsem se tě zeptal dál (241. kontakt z 3. února 1992, viz strana 70+).
Billy Když už mluvíme o potravinách: Jak se to má vlastně s potravinami, které se
vaří za pomocí mikrovln. Jsou pro lidi nějak nebezpečné, odhlédneme‐li od škodlivosti
vln samotných na organizmus člověka atd.? …
Na to jsi mně podal následující odpověď, která si zjevně protiřečí s tvou předchozí výpovědí,
v níž jsi přece uvedl, že vaření za pomocí mikrovln je škodlivé. Domnívám se, že ses pro nás
pozemšťany vyjádřil asi příliš nepřesně, takže jsme zřejmě něco chybně pochopili. Řekls tedy:
Ptaah Pokud se tvoje otázka vztahuje na vliv mikrovln na pokrm a jeho konzumaci,
používání mikrovln pro přípravu pokrmů je zpravidla neškodné. Člověk může v každém
případě bez nebezpečí konzumovat pokrmy připravované mikrovlnami. Nebezpečné
jsou jen mikrovlny samotné, pokud je jimi člověk zasažen. Mnoho kuchyňských mikro‐
vlnek v žádné podobě neodstiňuje mikrovlny, v důsledku čehož je jimi člověk zasažen
a dochází k újmě na zdraví, což platí i pro zvířata a rostliny. Nebezpečí pro člověka,
zvířata a rostliny tedy spočívá v samotném mikrovlnném záření, které může na všech
živých organizmech vyvolat velmi škodlivé následky – odhlédneme‐li od toho, že lze
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např. lékařsky ve vhodné míře mikrovlny využít, a tím tedy mohou být i zdraví pro‐
spěšné.
Nejprve jsi řekl, že vařit za pomocí mikrovln je škodlivé, zde ale říkáš, že vařit za pomocí těch‐
to vln není škodlivé. Jak tomu máme nyní rozumět?
Ptaah
60.
Zdá se, že jsem se tehdy skutečně vyjádřil nejasně.
61.
Věci se mají následovně:
62.
Vaření za pomocí mikrovln je skutečně krajně škodlivé, avšak jen v tom smyslu, když
pokrm přijde do přímého kontaktu s mikrovlnami, tedy, když je pokrm přímo ozářen
mikrovlnami.
63.
Pokud k tomu totiž dojde, pak se v pokrmech – ať už se jedná o jakékoliv – odehrávají
změny, v důsledku kterých vznikají částečně jedovaté a nebezpečné látky, kvůli kte‐
rým může u člověka docházet v nejrůznějších podobách k újmě, a ke které skutečně
dochází, což musím uvést na pravou míru.
64.
V důsledku přímého ozařování pokrmů mikrovlnami dochází tedy u vařeného jídla
k proměně, v rámci které vznikají zdraví škodlivé látky.
65.
V ostatních případech tomu tak není a vaření za pomocí mikrovln je zcela neškodné,
pokud jsou mikrovlnné přístroje konstruovány tak, aby byly pokrmy za pomocí mikro‐
vln jen ohřáté, a sice z vnějšku tak, aby se žádné vlny nemohly dostat do samotného
vařeného pokrmu.
66.
Nezbytné jsou k tomu tedy kolem dokola uzavřené nádoby na vaření, které dovnitř
nevpustí žádné mikrovlny.
67.
Mikrovlnné přístroje samotné ale musí být přirozeně konstruované i tak, že z nich
nemohou unikat žádné vlny, aby jimi nebylo zasaženo okolí či lidé.
68.
A když už jsem přímo u vyjasňování těchto záležitostí, pak je ovšem na místě říci, že
se u Alzheimerovy choroby nepředpokládá, že mikrovlnné záření je jejím základním
spouštěčem.
69.
Skutečnost je přirozeně taková, že mikrovlny jsou ohledně Alzheimerovy choroby jen
nepatrně ovlivňující faktor, jako je to i v případě hliníkových částeček.
70.
Oba faktory nejsou přímým spouštěčem či původcem choroby, nýbrž jen faktory, kte‐
ré za určitých okolností přispívají při vzniku Alzheimerovy choroby.
71.
Tím by tedy teď měla být fakta jasná.
Billy

Děkuji, to by skutečně už nemělo vyvolávat žádná nedorozumění.

Další výňatky z kontaktního rozhovoru č. 539 z 1. května 2012
Billy
… ještě mám ale jednu otázku ohledně psychopatie, kterou jsi zmínil v souvislosti
s kandidátem na amerického prezidenta: Když je všeobecně řeč o psychopatii, jaké zvláštnosti
u psychopatů bijí do očí, resp. jaké vykazují špatné a negativní vlastnosti a vzorce chování,
podle kterých je lze rozpoznat?
Ptaah Rozpoznat psychopaty jako takové je pro laiky v podstatě obtížné, neboť psychopatie
jde často ruku v ruce s téměř perfektním hereckým talentem, takže se na Zemi dokonce od‐
borníci v této věci mýlí a vystavují psychopatům chybné posudky a hodnocení. Není se ovšem
čemu divit, uváží‐li se, že na Zemi jsou velmi často tito odborníci, jako psychologové a psychiat‐
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ři, sami předpojatí ohledně svých schopností, a své dovednosti a pochopení přeceňují, takže se
často vyskytují chybné posudky a chybná hodnocení.
Billy

Což ale samozřejmě tito »odborníci« popírají.

Ptaah Ano, to se děje z důvodů osobní ochrany a namyšlenosti atd. Ale slyš, co je třeba
v mnoha ohledech uvážit ohledně vzorců chování psychopatů. Existuje mnoho faktorů, které
chci ve směrodatném pořadí uvést. Obyčejně vykazují psychopaté větší počet těchto nehod‐
not:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Chybějící logické rozhodování
Chybějící racionální jednání
Nezodpovědné jednání
Četná výměna sexuálních partnerů
Patologické lhaní, prolhanost
Nedodržování slibů, jejich porušování
Přehnané myšlenky a city stran hodnot vlastní osoby
Falešný, resp. hraný šarm
Dlouhá chvíle
Podvodné chování
Příživnictví
Nedostatečně reálné a dlouhodobé cíle v různé podobě
Manipulativní chování ve vztahu ke spolubližním
Sobecký styl života
Šálení, resp. klamání a podvádění spolubližních
Nedostatečné vědomí viny
Chybějící kontrola nad svým chováním
Nevypočitatelnost
Sobeckost podle principu »po mě potopa«
Absence svědomí
Chorobná pomlouvačnost
Smysl pro nespravedlnost
V důsledku odpovídajících myšlenek silná citová chudoba
Přimlouvání se za trest smrti
Přimlouvání se za mučení
Nenávistné chování
Egoizmus
Sklon ke lstivosti, úskočnosti
Podvodné manipulativní chování
Nedostatečné uznání viny
Nedostatečné nesení odpovědnosti
Nedostatek pronikavých myšlenek a citů
Nedostatečná kontrola chování
Nedostatečná odpovědnost vůči vlastní osobě
Absence rozpaků a soucitu
Absence dlouhodobého a realistického určování cílů
Nekajícnost
Nedostatek empatie
Myšlenkový a citový chlad
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
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Nezodpovědnost vůči spolubližním
Připravenost k odplatě a pomstě
Intrikánství
Mocenské chování / mocichtíč
Nezodpovědná mluva
Nezodpovědné jednání
Přemíra energie pro kriminalitu
Extrémní impulzivnost
Porušování zákonů, přikázání, nařízení, úkolů, zákazů a pokynů atd.
Porušování slibů
Chybějící sebekontrola
Neupřímnost
Nevěrnost
Absence výčitek svědomí
Autoritářství
Sklony k sadizmu
Falešnost, zákeřnost
Připravenost k bojovému a válečnému jednání
Touha po profitu
Touha po majetku
Antisociální chování
Sklony k šikaně / mobbingu
Sebechvála, sebepochlebování
Sklony k udavačství
Chorobná mrzutost
Nedostatek lítosti
Nedostatečná empatie
Silná impulzivnost
Tendence k podvádění a švindlování
Nedostatečné sebepoznání
Lhostejnost

Toto je 70 nejdůležitějších faktorů chování, které jsou charakteristické pro psychopaty. Je to
stupnice, podle které může člověk posoudit sám sebe či jiné ohledně psychopatického vzorce
chování. 70 uvedených negativních vlastností platí coby směrodatné měřítko pro určení míry
psychopatie, takže lze posoudit, že čím více vlastností připadá na vlastní či nějakou jinou oso‐
bu, tím více vykazuje psychopatický vzorec chování. Připadá‐li na vlastní osobu či na nějakého
jiného člověka 18 z uvedených 70 negativních vlastností, pak je nutno hovořit o rozsáhlé a hlu‐
boké psychopatii.
Billy Děkuji. To je pro jednou jasný výčet faktorů, ze kterých vyplývá psychopatie. Jak je to
ale, když se u člověka projevuje více než 18 zmíněných vlastností? Lze pak hovořit o tom, že se
psychopatie tím pádem stává neustále silnější?
Ptaah To skutečně odpovídá realitě, neboť čím více se vyskytují zmíněné negativní vlastnos‐
ti, tím je psychopatie silnější, patologičtější, resp. chorobnější. Rovněž to znamená, že vyskyt‐
ne‐li se u člověka byť jen několik málo uvedených negativních vlastností, pak už se projeví větší
či menší psychopatický vzorec chování. Dosáhne‐li se ale počtu 18 negativních vlastností, pak
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se jedná, jak již bylo řečeno, o rozsáhle silnou patologickou psychopatii, která může být podle
okolností i genově podmíněná, neboť každá psychopatie v této podobě je dědičná.
Billy
Ohledně dědičnosti je to tedy stejně, jako u náboženské víry, resp. víry v boha a s tím
souvisejícím extrémním fanatizmem.
Ptaah Ano, to je správně.
…
Billy:
… Pak je tu otázka ohledně cukru: Jednou jsi zmínil, že nadměrné požívání cukru, ob‐
zvláště pak krystalového rafinovaného cukru, má různé neradostné účinky na zdraví a chování
člověka, jako agrese atd. Zatímco umělý cukr, resp. chemická sladidla, způsobují choroby, jako
např. různé druhy rakoviny.
Ptaah To jsem ti již vysvětlil při našem rozhovoru 26. listopadu 2008. Nadměrné užívání cuk‐
ru vede k těžkým agresím, výbuchům zlosti, jakož i obezitě, tělesným újmám, špatnému hojení
ran, netečnosti a lenivosti vědomí, myšlenek a citů. Co se týče umělých sladidel, tak to, co ří‐
káš, je správně.
Billy
Tvoje odpověď vlastně už stačí. Děkuji. Piri Reis byl admirál osmánské flotily a karto‐
graf, narozen v roce 1470 ve města Konya (Turecko) a roku 1554 nebo 1555 byl popraven
v Káhiře. Vytvořil takzvanou mapu Piriho Reise, o které fantasté tvrdí, že prý vychází
z prehistorických záznamů astronautů. Že všechna tato tvrzení jsou nesmysl, říkala už tvá dcera
Semjase, ale i Quetzal. Můžeš o tom prosím říct něco detailnějšího?
Ptaah To je správně, neboť mapa Piriho Reise není nic jiného než osmánská námořní mapa
středního Atlantského oceánu, která se připisuje admirálovi Pirimu Reisi. Mapa se datuje
k měsíci muharram (9. březen až 17. duben) islámského roku 919, což odpovídá roku 1513
křesťanského letopočtu. Od roku 1929 se nachází v knihovně paláce Topkapi v Istanbulu (Tu‐
recko), kdy byla objevena za účely historického zkoumání. Mapa je v osmánské řeči na perga‐
menu z velbloudí kůže, avšak opatřena arabskými znaky. Existuje i kniha Piriho Reise, ze které
pochází tato mapa (Bahriye), a sice ze dvou redakcí – z let 1521 a 1524. Mapu Piriho Reise do‐
plnil poznámkami Piri ben Hadji Mohammed, který byl známý jako synovec Kemala Reise. Ma‐
pa znázorňuje již dávno známé oblasti Západní Evropy, Středomoří a Severní Afriky, ale i po‐
břeží Západní Afriky a Severní a Jižní Ameriky. Tyto pobřežní linie Evropy, Afriky a Jižní Ameriky
souhlasí v různých bodech s danými skutečnostmi, avšak současně obsahují i zásadní chyby
a nepřesnosti. Velmi zvětšené jsou orientační body jako zátoky, ústí toků a ostrovy, které slou‐
žily coby pomoc při navigaci. Ohledně nejasností jsou to např. v levé horní části mapy zakresle‐
né fragmenty, které neudávají nic jasného, pravděpodobně ale odpovídají orientačním bodům
Mexického zálivu, což ovšem nelze s jistotou určit. V levé spodní části mapy jsou zakreslené
fragmenty, které poukazují na severní pobřeží Jižní Ameriky nebo Jižní Ameriku, přičemž v jižní
oblasti východního pobřeží Jižní Ameriky by se dalo rozpoznat ústí řeky Río de la Plata a dále
níže i Antarktida. Mohlo by se tak uvést ještě mnoho dalších údajů, což by nás však zavedlo
příliš daleko, a proto se chci omezit jen na to řečené a ještě chci krátce zmínit vznik této mapy.
V této věci je třeba říct, že tvrzení, jež uvádí, že mapa Piriho Reise vychází z údajů, které
v prehistorické době učinili astronauté, přirozeně odpovídají jasnému nesmyslu. Pravda je ta‐
ková, že Piri Reis pro zhotovení své mapy použil informace z více jak 30 již existujících map,
a sice mimo jiné i kartografické materiály od mořeplavců jako Juan de la Cosa, Alberto Cantino,
Kryštof Kolumbus, španělských a portugalských mořeplavců atd., kteří všichni do jednoho
vlastnili lepší mapy, než byla ta Piriho Reise. Ten tedy použil již existující a cizí kartografický
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a popisný materiál, přičemž se dopustil z části velmi závažných chyb, načež pak vznikly i ne‐
přesnosti.
Billy

Pak je jasné i toto …

Myšlenky studenta Učení ducha ohledně německého dne katolíků
2012 v Mannheimu nesoucího motto: »Odvážit se nového začátku«
Jako obyvatel Mannheimu jsem byl přímo konfrontován s uspořádaným dnem německých
katolíků od 16. do 20. května 2012 a chci se na základě nasbíraných dojmů podělit o své myš‐
lenky, aby o nich co nejvíce věřících lidí mohlo zapřemýšlet, pokud tomu jsou ovšem přístup‐
ní.
Účastníci dne katolíků 2012 v Mannheimu by se měli sami sebe tázat, zda nepropadli základ‐
nímu omylu. Víra v boha, kult Ježíše, uctívání papeže, vzývání svatých, kulty ostatků a andělů,
poutě na posvátná místa atd. nejsou v žádném případě znaky nového začátku, nýbrž pádu do
středověkého temného světa myšlenek, ve kterém není místo pro vlastní zodpovědné užívá‐
ní rozumu a porozumění. Každá víra přece ve skutečnosti vyžaduje od každého člověka sle‐
pou poslušnost, za současného vyřazení zdravého lidského chápání, třebaže to nějaký člověk
sebesilněji obhajuje, kupříkladu Tertullianovým principem víry »credo quia absurdum« =
»věřím proto, že je to absurdní«, který ireálnou víru staví nad porozumění, a tímto parado‐
xem se sám vydává na pospas absurdity a směšnosti.
Obzvláště křesťanství za posledních 2000 let vykořistilo, ztýralo a bestiálně zavraždilo více
lidí, než celkově zemřelo v obou světových válkách dohromady. Je na čase se distancovat od
učení víry, která stále ještě praktikuje inkvizici v podobě potlačování žen, homosexuálů, jinak
věřících, démonizuje jakoukoliv formu antikoncepce a odsuzuje sexualitu coby špínu. Samo
ale zneužívá svěřené děti a za zavřenými dveřmi se svým obětem vysmívá a posmívá se jim
pod pláštíkem údajné lásky k bližnímu. Cílem náboženských mocnářů je držet každého člově‐
ka nadále v závislosti, nechat je zhloupnout, obrat je o jejich vlastní přirozenou odpovědnost,
vykořistit je a držet je v porobě vědomí jménem imaginárního boha. A ještě něco, co by mělo
věřící přimět k zamyšlení: Víra nemůže přenést hory, jen vědění může (symbolicky) přenést
hory a lidi osvobodit. Tak např. takzvaná »zázračná uzdravení« člověka fungují bez výjimky
prostřednictvím jeho vlastních nebo cizích sugestivních sil, které většinou nevědomě aktivují
jeho sebe uzdravující síly. Lidem nepomáhají žádní bohové, žádní velcí mistři, žádní andělé
ani guru atd.! To může vždy ve všech záležitostech života dělat jen člověk sám prostřednic‐
tvím svých pravlastních sil, pokud stojí na vlastních nohou. Všechny »božské informace
a božská znamení«, »zaslechnutí hlasu Ježíše«, »stigmata«, atd. spočívají jen a pouze
na klamných představách, které si člověk vytváří sám a které mohou vést až ke schizofrenii
a ta je coby nemoc dědičná prostřednictvím genů, přičemž totéž platí pro klamnou představu
boha, resp. nemoc klamné představy boha.
Věřící lidé by si měli vyjasnit následující: Žádné nadlidské síly, žádní bohové, ani světelné po‐
stavy, žádní svatí a ani velcí mistři neurčují způsob života člověka a vzestupy a pády jeho ži‐
votní cesty. Rovněž tak není člověk ovlivňován nebo sváděn ďábly, démony a temnými moc‐
nostmi atd. To vše jsou bez výjimky fantazijní postavy, kterým člověk propůjčuje svou vírou
imaginární moc nad sebou, čímž se jim sám podmaňuje. Člověk si ve skutečnosti určuje
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ve svém životě úplně všechno až do nejposlednějšího detailu výhradně sám a v každém
ohledu je sám za vše zodpovědný prostřednictvím obrovské moci svých myšlenek a citů, a to
jak v pozitivním, tak v negativním, resp. neutrálně‐pozitivně‐vyrovnaném. To jsou příčinné
síly, které podle zákona kauzality vytváří následky, prostřednictvím kterých si člověk zcela
sám utváří a formuje svou životní cestu.
Kdo se chce informovat o pravém významu pojmu »Tvoření«, resp. »Tvoření‐Universální vě‐
domí«, o vzniku člověka a tvořivě‐přírodních zákonech a přikázáních (například reinkarnace
nesmrtelné formy ducha člověka), a kdo je vůči tomu schopen projevit nezbytnou neutralitu
v myšlení, může nalézt v »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, resp. »Duchovní nauce«
informace, směrnice a učení, které vydalo FIGU. To umožňuje člověku zodpovědně vést svůj
život a vypracovat si skutečné vědomosti, pravou lásku, harmonii, mír a moudrost, jež spočí‐
vají na vlastní myšlenkové práci, a nesou nepomíjející hodnoty, které člověku a jeho formě
ducha zůstanou coby nadčasové vlastnictví.
K vyjasnění je ještě zapotřebí říct následující: Provozování víry a náboženství jakéhokoliv
druhu, pokud zachovává mír a lidskou důstojnost, je nutno bezvýhradně respektovat. Vyjád‐
řená kritika není směrována vůči lidem jako takovým, nýbrž se zaobírá samotnou vírou a
z ní vznikajících překážek pro lidi, kteří jsou v ní uchycení.
Achim Wolf, Německo
(z mimořádného bulletinu FIGU č. 68, srpen 2012)

Mise FIGU – její povaha a přínos
shrnutí přednášky FIGU‐Studiengruppe ČR, 9. listopadu 2013
Mise FIGU, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti, je zaměřena na znovuobjevení a zno‐
vupoznání tvořivě‐přírodních zákonů a přikázání jako absolutně reálné a působící duchovní
energie. Tato energie vytváří účinek kauzality a všechny další univerzální a přírodní podmí‐
něnosti existence, v níž jakožto lidé žijeme své každodenní životy a proděláváme svůj vývoj.
Vědění o Tvoření a jeho přírodních zákonech a přikázáních bylo v minulých dobách na Zemi
zlovolně zfalšováno a potlačeno nereálnými náboženskými kulty, především křesťanstvím
a dalšími sektami, vinou čehož se lidem na Zemi postupně vytratilo a upadlo v zapomnění.
Tato okolnost vedla k zásadně chybnému vývoji v mnoha směrech, zejména po stránce lid‐
ského materiálního vědomí, které bylo potlačeno a přestalo spolupracovat s impulsy svědo‐
mí a skutečným věděním, neboť se upnulo pouze k nereálným, moralistickým a rituálním
dogmatům náboženských a sektářských zanícenců a fanatiků. Ti svá rafinovaně smyšlená
a zhoubná učení uplatnili jako absolutní mocenský nástroj a v rámci fanatického misionaření
je krvavě vnutili většině zbylého světa. Vědomí lidí tak v sobě samém zákonitě vytvořilo roz‐
kol a nevědomost, neboť místo skutečného poučení po stránce reality a tvořivě‐přírodních
zákonů a přikázání, jejichž znalost vede k poznání jednoty a svobody, se mu dostalo pouze
vnucené nábožensko‐sektářské doktríny, která mu bránila v kritickém a samostatném myšle‐
ní, hledání a nalézání duchovní pravdy a učinila jej povolným a absolutně závislým na vnější
světské, resp. církevní moci. Otroctví a otupení materiálního vědomí vinou náboženských
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sekt, kultů a dogmat je charakteristickým rysem naší minulosti, která je prostoupena krva‐
vými konflikty, rozkoly a vraždami z náboženských a sektářských příčin, stejně jako mučením,
pronásledováním a nebývalou krutostí a perverzí ze strany církevních úřadů, hodnostářů
a jejich zastánců a přisluhovačů, což v pozměněné a zčásti zmírněné podobě trvá dodnes.
Z těchto kořenů, z náboženského útlaku a fanatismu, který se ve svých neustálých mocen‐
ských, profitářských a světských ambicích brzy spojil i s útlakem politickým, vzešla a byla ur‐
čována podoba naší současné společnosti. I dnes jsme svědky krvavých střetů a válek z nábo‐
ženského a ideologického zaslepení, stejně jako jsme svědky mocichtivé nábožensko‐
sektářské a politické demagogie, která, stejně jako v minulosti, zastírá lidem pravdivý stav
věcí a zdržuje je od poznání a úspěšného využití tvořivě‐přírodních zákonů a směrnic tím, že
jim slibuje spásu a hraje pomocí nereálných slibů na struny jejich přání a tužeb. Vskutku,
současný materialismus, egoismus a další stupňující se problémy naší společnosti v oblasti
psychiky, chování a mezilidských vztahů, jakož i po stránce přelidnění, obchodu s lidmi, no‐
vodobého otroctví, mučení a trestu smrti atd. nejsou bez příčiny, neboť naše společnost do‐
sud nenašla cestu zpět k přirozené logice a pravdě věčných zákonů a přikázání Tvoření, které
jsou jakožto absolutně určující faktor veškeré existence jedinou cestou a jediným skutečným
východiskem lidského vědomí ústícím v poznání a zkušenost ohledně dané a efektivní reality.
Tyto zákonitosti a přikázání Tvoření jsou zcela odlišné od všech náboženských, sektářských
a ideologických nauk, neboť jsou zakotveny v čisté přírodní logice a jsou přímou součástí uni‐
verzální existence. Lze je tedy – na rozdíl od bludných věrouk vytvářených lidmi – doložit
vlastní životní zkušeností, jež plyne z vlastního a samostatného pozorování, bádání a přemýš‐
lení o všech věcech a aspektech života a existence. Tyto věčné zákony a přikázání Tvoření,
tyto věčné směrnice života a existence, které byly v naší společnosti potlačeny a upadly
v zapomnění, jsou zachyceny a vyloženy v »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« od »Bil‐
lyho« Eduarda Alberta Meiera a ztělesňují klíčové východisko ve vztahu ke stávajícímu de‐
struktivnímu vývoji na planetě Zemi tím, že k nim jednotlivec z vlastního určení nalezne cestu
a uplatní je z vlastní vůle, svobody a motivace k tomu, aby na sobě pracoval, rozvíjel své
hodnoty a stal se skutečným člověkem.
Misi FIGU vede »Billy« Eduard Albert Meier ve spolupráci s příslušníky vysoce vyspělé civili‐
zace Plejaren. Plejaren působící na Zemi jsou lidé z masa a kostí, kteří zde na základě vlastní‐
ho určení a z historického kontextu plní své úkoly a povinnosti a působí kontrolovaně pouze
tam, kde jim to dovolují jejich direktivy1. Tyto direktivy odrážejí zákony a přikázání logiky
Tvoření a představují pro Plejaren na základě vývojového stupně jejich chápavosti a rozumu
(něm. Vernunft‐Verstand) absolutně závaznou a nezpochybnitelnou normu. Poznání reality
a rozvoj celku chápavosti a rozumu totiž dovoluje pouze takové působení, které je logické,
nezpůsobuje žádnou škodu a vede k evolučním pokrokům lidských bytostí. Na tomto podkla‐
dě podporují Plejaren prostřednictvím »Billyho« Eduarda Alberta Meiera na Zemi rozsáhlou
osvětu v mnoha klíčových oblastech vědění, po stránce historie, přítomnosti i budoucích dů‐
sledků lidské činnosti, osvětu v ohledu nábožensko‐sektářského bludu a zaslepení, jakož i
ve vztahu k mnoha vědním oborům, přelidnění a celkové situaci na Zemi, mezilidským vzta‐
hům, mimozemské existenci a přítomnosti atd. Ovšem to nejrozsáhlejší vědění po stránce
»Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« – zvaného též »Učení proroků« – vypracoval »Bil‐
1
V současnosti se činnost Plejaren na Zemi zaměřuje především na pozorování vývojů v oblasti geologie,
klimatu, vojenství, lékařství, politiky, jakož i po stránce všeobecného vývoje vědomí, rozumu a chápavosti lidí
atd. s tím, že jsou eventuálně přes Billyho poskytovány informace a rady (viz bulletiny FIGU).
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ly« Eduard Albert Meier sám. Toto vědění se vztahuje na zákony a přikázání Tvoření, na zá‐
kony a přikázání existence. Vědění, moudrost a láska v tomto Učení obsažené nemají parale‐
lu a vztahují se nejen na vznik a vývoj Universa, ale i na všechny aspekty lidských myšlenek,
citů, psychiky a jednání, jakož i celkově na faktor vědomí a ducha. Mise FIGU pod vedením
»Billyho« Eduarda Alberta Meiera a Plejaren, trvající k roku 2013 oficiálně již 38 let, přinesla
již nyní mnoho pozitivních plodů. Pomysleme na fakt, že Plejaren v minulosti provozovali
neutrální impulsní telepatii, pomocí níž u tisíců lidí na Zemi podpořili vyklíčení řady nových
a pokrokových idejí a poznatků, což vedlo k pokrokovým vývojům na poli literatury, filmu
i vědy. Ani mírová meditace FIGU prováděná ve spolupráci s 511 miliony Plejaren na planetě
Erra a cca 3,02 miliardami členy plejarische federace nebyla bez významu ohledně pokroko‐
vých změn na konci 80. let minulého století v Rusku, Polsku, NDR, Bulharsku, ČSSR a celé
řadě dalších států – a není bez významu ani v současnosti. Vyplývá z povahy věcí, že reálný
a stále probíhající kontakt »Billyho« Eduarda Alberta Meiera s takto vyspělou civilizací Pleja‐
ren nezůstává bez pozitivního přínosu, neboť jejich společná práce je velmi obsáhlá, hodnot‐
ná a odpovídá vysokému stupni vývoje vědomí těchto lidí. Právě oni vedou misi FIGU a po‐
skytují svou prací poučení všem těm, kteří se skutečně chtějí učit.
Ondřej Štěpánovský

PŘEDNÁŠKY – FIGU‐Studiengruppe ČR
Vážení příznivci a podporovatelé FIGU‐Studiengruppe ČR, vážení zájemci o FIGU,
dovolte nám pozvat vás na naši další přednášku, opět se konající v Domě dětí a mládeže na
adrese Slezská 21 poblíž stanice metra A, Jiřího z Poděbrad. Datum a čas konání: Sobota,
11. ledna 2014, 10:30–12:00. Téma: »Univerzální skutečnost – Zákony a přikázání Tvoření«.
Aniž si to často uvědomujeme, žijeme v Univerzu s jeho neměnnými zákony a přikázáními,
které podmiňují všechny příčiny a důsledky, které ve svém životě, resp. ve svých myšlenkách
a citech, můžeme zavdat. Naším cílem je tyto zákony a přikázání existence poznat a uplatnit
je vědomě ve smyslu vývoje materiálního vědomí a života. Na přednášce s dataprojekcí se
zaměříme na logiku těchto zákonitostí a přikázání a na to, jakých změn lze jejich znalostí do‐
cílit.
8. března 2014, 10:30‐12:00, v Domě dětí a mládeže, Slezská 21, poblíž stanice metra A, Jiří‐
ho z Poděbrad. Tématem bude Genesis, vznik a vývoj našeho Vesmíru na základě informací
PETALE, vysoké duchovní roviny, jejíž poselství v umění duchovní telepatie přijal a doslov‐
ně zformuloval »Billy« Eduard Albert Meier v časovém horizontu 17. prosince 1975 – 25.
května 1976. Informační hodnota tohoto díla doplněná týmem FIGU‐Studiengruppe ČR o
inspirující snímky materiálního pásu Vesmíru, bude tvořit jádro této přednášky.
Vstupné je dobrovolné.

FIGU‐Studiengruppe ČR

Nová brožura
Od prosince 2013 je na našich setkáních k dispozici nová brožura: Zdraví člověka (výňatky
z publikací FIGU, rozsah 44 stran A5).
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Novinky FIGU Švýcarsko
Warum der Mensch das wird, was er ist
und Kampf den Depressionen
Proč je člověk tím, čím je,
a boj s depresemi
Čím a jakými myšlenkami, city a emocemi se člověk
v negativním nebo pozitivním zabývá, jaké má hod‐
notové představy a jakých podle toho užívá a uplat‐
ňuje zvyků, způsobů jednání a chování, stejně tak
povahových rysů, tím ovlivňuje a mění své geny a
formuje tím i stav své psychiky, svého vědomí a tě‐
la.
Autor Billy, vyšlo v prosinci 2013, německy, 281
stran A5, 40 CHF

»Wie und was der Mensch an Gedanken, Gefühlen und Emotionen negativ oder positiv
pflegt, welche Wertanschauungen er aufweist und welche Gewohnheiten, Handlungs‐ und
Verhaltensweisen sowie Wesenszüge er demgemäss auslebt und zur Geltung bringt, damit
beeinflusst und verändert er seine Gene und formt damit auch seinen psychisch‐
bewusstseinsmässigen und physischen Zustand.«
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PŘEDNÁŠKY – FIGU Švýcarsko
PŘEDNÁŠKY 2014
Také v roce 2014 pořádají členové FIGU v sále Centra přednášky na téma Učení ducha
atd.
26. dubna 2014:
Stephan Rickauer

Andreas Schubiger

28. června 2014:
Daniel Zizek

Atlantis Meier

23. srpna 2014:
Pius Keller

Michael Brügger

25. října 2014:
Patrick Chenaux

Christian Frehner

Meditace
Meditace vede k rozvoji všech fyzických, psychických a duchovních faktorů člověka. Učit se meditovat se proto vyplatí
každému člověku, který se chce aktivně zasadit o vlastní
evoluci a vlastní posun ohledně pravého života a jeho původního smyslu.
Bludy – extrém
V každodenním životě se často setkáváme s bludy a šílenstvím, jako když např. něco »šíleně« rádi děláme.

Sebezničující síla lží
Úvahy o odpůrci sounáležitosti
Billyho mise – naše dědictví
FIGU včera, dnes a zítra.

Smysluplné učení
O smyslu učení (se).
Rovnocennost
Co to pro lidi znamená?

Sounáležitost …
Základy pokojného a harmonického soužití.
Učení ducha v každodenním životě
Používání a praktické příklady.

Začátek přednášek přesně ve 14:00 hod.
Vstupné: 7 CHF (Sleva vstupného pro členy FIGU po předložení platného průkazu.)
V den sobotních přednášek se v Semjase-Silver-Star-Center koná v 19:00 setkání studijní skupiny, na které jsou srdečně zváni všichni zainteresovaní návštěvníci přednášek.
Základní skupina 49

Překlady a korektury textů z němčiny v tomto vydání: Ondřej Štěpánovský, Petr Diosegi, Michal Dvo‐
řák, Jan Bayer, Eva Leksová

