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Všem lidem v Evropské unii a ve Švýcarsku 

Švýcarsko a diktátorská Evropská unie 

Ponejprv je nutné říci, že já, BEAM, nepatřím k žádné politické či jiné straně, ani nejsem jak‐
koliv politicky činný. Co bude tedy nadále řečeno, není v žádném případě politikaření, nýbrž 
jen a pouze celkově vzato jasné zjištění daných a z toho plynoucích faktů. Řeč je o EU, resp. 
Evropské unii a Švýcarsku,  jež  se dne 9. února 2014 opět politicky  činili ve věci masového 
přistěhovalectví  a  volného  pohybu  osob. Ve  hře  přitom měla  přirozeně  své  špinavé  prsty 
diktatura EU, aby do Švýcarské země z cizích států mohlo přijít  ještě více  lidí a nakonec zde 
i zůstat. Diktatura EU nutí Švýcarsko zlovolnými hrozbami k tomu, aby se podrobilo a politic‐
ky vše uspořádalo tak, jak to pasuje do krámu a vyhovuje diktátorské Evropské unii. Když se 
Švýcarsko nepodrobí a setrvává‐li ve své suverenitě, pak přichází na  řadu hrozby EU, že se 
pozastaví  dosud  vyjednané  bilaterální  smlouvy. Vláda  EU  v Bruselu  tedy  vládne  v  podobě 
burácející diktatury, násilným donucováním a obyčejným nátlakem, což by si jednoduše od‐
povědní ve švýcarské vládě a švýcarský  lid měli nechat  líbit. Odvahu si diktatura EU získává 
navíc  ještě od  těch Švýcarů, kteří se zrádcovsky vůči vlastní domovině chopí všeho, aby se 
sprostě vetřeli do přízně EU, a tím obětovali neutrální Švýcarsko a jeho národ za diktátorskou 
porobu. To se jeden táže, jak slepý a hloupý takový člověk musí být, když zradí svůj domov, 
svobodu a neutralitu  tím, že  touží po diktátorské porobě a otroctví EU, kde bude nakonec 
každý jednotlivý občan zcela totalitně sledován a trestán člověka nedůstojnými zákony, a tím 
ve své vlastní osobitosti natolik omezen, že diktátorům EU nejen pokorně poleze do přízně, 
nýbrž jim poleze rovnou až hluboko do zadku. Jak tupí a hloupí musí přece být tito lidé, kteří 
se coby přátelé EU slabomyslně zaprodávají, nebo se EU zaprodávat chtějí, aniž by zapřemýš‐
leli o tom, co Evropská unie ve skutečnosti je – holá diktatura, jak se to ostatně po volbách 
dne 9. února 2014 prokázalo v podobně vypěněných nenávistných výroků stran politiků EU 
a jejich  přívrženců  a  těch,  kteří  po  EU  solidárně  prahnou.  Nacistické  metody  nechávají 
pozdravovat; pokud by to mělo dojít skutečně tak daleko jako tehdy, k čemu se vůbec začína‐
lo s EU? V této věci přece ani neudávali tón ti ze švýcarského národa, kteří volají po členství 
v EU a po kriminálních machinacích EU, jež pohrdají lidskou svobodou. Právě naopak, nadá‐
vali všem těm voličům – což ostatně dělali  i politici EU –, kteří hlasovali pro  iniciativu proti 
masovému přistěhovalectví a kteří  chrání  sebeurčování Švýcarska a  chtějí  si  zachovat  svo‐
bodný domov. Jsou to právě tito volající po porobě EU, kteří se holedbají ve věci demokracie, 
ale co demokracie skutečně  je, o tom nemají vůbec žádné ponětí. Jak by tomu totiž mohlo 
být jinak, když (po prohrané bitvě s vůlí většiny v lidovém hlasování) zlomyslně a nenávistně 
nadávají všem těm občankám a občanům opačného názoru, a označují je za blouznivce atd., 
což dělají také všichni ti stoupenci a stoupenkyně EU v Bruselu a všude  jinde –, neboť  jsou 
neskutečně naštvaní, že jim to zkřížilo jejich špinavé plány.  

Nuže, ohledně spřátelených lidí s EU ve švýcarských politických stranách, již jsou samozřejmě 
zastoupeni i ve vládě a mnohých státních úřadech, je otázkou, do jaké míry se vůbec cítí od‐
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povědní za svobodu, neutralitu a suverenitu švýcarské domoviny. Otázkou je rovněž, co pro 
zachování těchto hodnot opravdu dělají. K tomu lze asi jen říci, že příliš málo. Oproti tomu se 
dělá velmi mnoho pro to, aby se Švýcarsko definitivně vehnalo do spárů kriminální, diktátor‐
ské a svobodu ničící EU. Pak by muselo Švýcarsko doslova zapomenout na svou starodávnou 
a vysoce chválenou demokracii –  jako  to bylo v případě všech států EU, které měly vlastní 
přinejmenším částečné formy demokracie, – přičemž Švýcarsko  je ale vpravdě také  jen čás‐
tečnou přímou demokracií, neboť národ nemůže k mnoha věcem mnoho,  či vůbec co  říct, 
a jsou  tedy ovlivňovány  a  rozhodovány  stranami. Když už  se něco udělá  a  vyplní  správně, 
jako  to bylo v případě  iniciativy SVP  (Švýcarská  lidová  strana) o masovém přistěhovalectví, 
pak ostatní  strany  reptají, nadávají a  sprostě urážejí  ty, kteří  referendum vyhráli. Nadávají 
a proklínají (samozřejmě coby ti správní křesťané, za které se považují) ty rozumné a vítěze, 
protože to nevyšlo dle jejich zmateného smýšlení a výsledek jim nepasuje do krámu. 

V naší Švýcarské zemi máme zatím ještě bezpečnost a mír, stejně tak i směrodatnou svobo‐
du, přinejmenším do té doby, dokud tyto hodnoty nebudou ze strany EU zcela zdemolovány. 
Právě ta doba se ale blíží, pokud Švýcarsko, resp. jeho státní zástupci konečně neukážou EU 
cestu a tvrdě se proti tomuto diktátorskému společenství nepostaví a neukážou mu svobodu, 
neutralitu a suverenitu Švýcarska. Pokud se tak nestane, přijde to, co už bylo předpovězeno 
v 50. letech 20. století, že si v Bruselu už tehdy plánovaná evropská diktatura podmaní nási‐
lím a nátlakem všechny státy a zničí svobodu  lidí porobou a otroctvím. Pokud  to  skutečně 
dojde až tak daleko, jak už to bylo tehdy řečeno, totiž, že lidé v EU mají být zcela kontrolová‐
ni a mají mít nakonec  implantované kontrolní čipy, aby  je bylo možné na centimetr přesně 
vypátrat a hlídat, pak už není co  zachraňovat. Tehdy v 50.  letech 20.  století, kdy byla  tato 
předpověď učiněna, se to celé zdálo ještě utopické; to se ale od té doby od základu změnilo, 
neboť dnes už na to existuje nezbytná technika a pořád se ještě dále vylepšuje. Vzpomeňme 
si jen na to, že se již řadu let implantují čipy do psů, koček a dalších zvířat. Odtud to už nemá 
k člověku příliš daleko a zločinecká EU je na nejlepší cestě k tomu, aby tuto dřívější myšlenku 
kontrolních  čipů na  lidech  zrealizovala. Dnes  se  to  sice  ještě  vehementně popírá, protože 
celá věc ještě není dostatečně vypilována a mnoho z těch lidí, kteří zamilovaně hledí po EU či 
v jejich řadách pracují, o tom ještě nejsou informováni. Co ovšem tehdy v 50. letech 20. sto‐
letí říkalo proroctví a znělo jako iluzorní utopie, lze dnes s lehkostí uskutečnit 

My Švýcaři/Švýcarky se  ještě naštěstí nepodílíme v zahraničních válkách, na  rozdíl od států 
EU, což ostatně  způsobuje obrovské náklady, které musí  státy EU  zaplatit  (i Švýcarsko  zde 
přispívá nehorázným příspěvkem do EU, přičemž se člověk táže, za co ale?), nemluvě o tom, 
že při takovýchto válečných aktivitách neustále umírá mnoho lidí.  

Nuže,  sám  jsem  se mnoho  let pohyboval  různě  ve  světě, pracoval  v zemích  třetího  světa, 
viděl mnoho bídy a utrpení, zakusil a zažil mnoho zlého a úděsného a vím tedy, co se ve svě‐
tě děje  za nelidskosti, diktátorství a despotizmus. O  to více  si vážím  své domoviny a  jsem 
proto zde ve Švýcarsku velmi spokojený, neboť se nenechám odradit od všeho toho dobrého, 
pozitivního a cenného, co mi moje domovina nabízí, a to platí i poté, když se mé názory ne‐
shodují  s různými  chybnými  politickými  závěry,  záležitostmi  a  intrikami,  které  v leckterém 
ohledu politiky a svobody přináší Švýcarsku škody. Přátelům EU a těm, kteří jsou proevropští 
a křičí »hurá Evropa«, budiž radou, aby jednou také vyrazili do světa – nikoliv jako slepí a líní 
turisté, nýbrž aby s lidmi v cizích zemích pracovali a museli s nimi žít pod jednou střechou, – 
aby  poznali,  co  to  je  ve  skutečnosti  chudoba,  diktatura,  despotizmus,  bezpráví  a  zločin 
na lidech. Pak už by nikdy neprahli po evropsko‐unijní diktatuře, nýbrž by se v důsledku své‐
ho primitivního proevropského chování hanbou propadli. 
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Zpět ovšem k volnému pohybu osob: Všeobecně my Švýcaři/Švýcarky nemáme principiálně 
nic proti cizincům, a když byla nyní přijata  iniciativa SVP proti masovému přistěhovalectví, 
pak se tak stalo zcela právem. Zde ve Švýcarsku máme velmi mnoho lidí z cizích zemí – co do 
poměru zřejmě mnohem více než  jednotlivé státy EU –, takže máme co do  činění s mnoha 
různými mentalitami, náboženstvími, sektami a různými světonázory atd. Všeobecně nejsme 
ovšem my  Švýcaři  nepřátelští  vůči  cizincům,  jiným  etnikům  a  kulturám  nebo  náboženství 
(i když takovíto nerozumní lidé žel existují, jako je tomu i v EU, ale představují menšinu); na‐
opak  jsme v přistěhovalcích a nových občanech z cizích států získali mnoho přátel. Lze tedy 
s čistým svědomým  říci, že nechceme přijít o všechny  tyto  lidi, od kterých  jsme se  i hodně 
naučili a můžeme proto  i  říci, že  jsme vůči nim – a oni vůči nám – skutečně mile, přátelsky 
a lidsky nakloněni. Je tomu přesto ale tak, že v důsledku příchodu  lidí z cizích států do Švý‐
carska – což se týká i všech ostatních průmyslových zemí – pomalu ale jistě narůstá ve státě 
přelidnění, které nebude možné po určité době zvládnout. Přitom také vyvstane příliš mnoho 
problémů pracovního, finančního, kulturního, lékařského, lidského, nábožensko‐sektářského, 
sociálního a hospodářského rázu. Dostaví se nepřekonatelné energetické problémy, problé‐
my vznikající mícháním mentalit a ras, dále nenávist, spory a zvýšené šíření nemocí a epide‐
mií,  vzestup  kriminality  a  zločinnosti,  a  sice  nejenom  všeobecně  ve  společnosti,  nýbrž 
i v rodinách. Švýcarsko už vykazuje celkový počet obyvatel ve výši osm  (8) milionů  (včetně 
velmi vysokého počtu přistěhovalců), což je už nyní příliš mnoho, takže počet nově se přistě‐
hovavších lidí se musí přísně omezit a kontrolovat, aby se země nepřelidnila, což se přece ve 
skutečnosti už dělo  a pořád děje. V porovnání  s různými  zeměmi  EU  je  Švýcarsko maličké 
a není schopno poměrně a nekontrolovaně přijímat přistěhovalce tak, jako to činí průmyslo‐
vé země EU. Přesto EU a její spojenci, stejně tak  i po členství v EU bažící nerozumní Švýcaři 
a Švýcarky,  zločinně  vyžadují,  aby masové přistěhovalectví bylo oprávněné. Vyžadována  je 
tedy přísná kontrola, aby do země měli trvale přístup jen opravdu na životě ohrožení uprchlí‐
ci, dostatek nezbytné cizí a zdatné pracovní a odborné síly a další poctiví lidé, kteří pak poz‐
ději mohou a možná budou chtít být přijati za občany. Situace ve Švýcarsku se stala prekérní, 
protože  s přistěhovalectvím  zmizelo  velmi mnoho  kultivované  úrodné  půdy,  což  v  důsled‐
ku dalšího přistěhovalectví nadále pokračuje tím, že se nevyhnutelně staví nové obytné do‐
my, silnice a další dopravní cesty, stejně tak i různé další budovy a kultivovaná krajina se tak 
musí využít pro nesmyslná využití, načež se pak stále více obdělávané a úrodné půdy zasta‐
vuje a zabetonovává. Takže nebude trvat dlouho, až  jednoho dne nebude k dispozici žádná 
úrodná kultivovaná krajina, aby se mohla využít pro obdělávání a získání potravin. To zna‐
mená, že mizí stále více sedláckých, zemědělských podniků, zahradnictví a soukromých za‐
hrad,  takže  nakonec  bude  Švýcarsko  co  do  výroby  potravin  zcela  závislé  na  cizině,  tedy 
na všech  těch  státech,  které mají  ještě dostatek místa  a  kultivované  krajiny,  kde  lze  ještě 
zachovat  provozování  zemědělských  a  zahradnických  podniků  a  soukromých  zahrad. Další 
faktor vyvstávající v důsledku dalšího velkého a nekontrolovaného přistěhovalectví  spočívá 
v tom,  že  jsou  si  lidé  mezi  sebou  navzájem  stále  odcizenější,  stejně  tak  i  v tom,  že  se 
v důsledku nedostatečné  znalosti  jazyka  a  jazykového  zmatení nedokážou mezi  sebou do‐
mluvit. Lidem se také dostává stále méně svobody pohybu, protože místa pro jednotlivé lidi 
je stále méně. Dále dochází zdrcujícím způsobem ke skutečnosti –, která je už po dobu dese‐
tiletí stále horší a horší –, že se  již nenosí a nepěstují zdravé, správné a pozitivní myšlenky 
a pocity. Kvůli tomu už člověk nemůže správně žít, protože si už nedokáže vybudovat správné 
mezilidské vztahy a opravdový soucit s bližními, s faunou, flórou a Zemí. To se děje proto, že 
už žije a živoří jen pro sebe samého v ryzím egoizmu a bez ohledu na ztráty druhých se oddá‐
vá už jen svým vlastním sobeckým potřebám. Člověk se už skutečně odnaučil pěstovat lepší 
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myšlenky a pocity a tím lépe žít a umět si vytvořit a udržet dobré a zdravé mezilidské vztahy. 
Kriminalita a  zločinnost v rodinách,  školách a  společnosti už dlouhou dobu hrozivě  stoupá, 
což  se  týká  i  všelijakých  alergií  a  skutečných  nemocí,  přičemž  obzvláště  rakovina  je  u  lidí 
enormně  na  vzestupu,  a  sice  v neposlední  řadě  v důsledku  všelijakých  jedů  zahrnutých 
v potravinách a v důsledku jedů ve vzduchu. 

SSSC, 13. února 2014, 17:02 hod, Billy 

 

Zastavte trest smrti v EU!  

Ústava EU umožňuje trest smrti, zabíjení a popravování při povstáních, revol‐
tách, demonstracích a nepokojích. 

Vážené dámy, vážení pánové, 

Evropská unie (EU) už v roce 2009 skrytě znovu zavedla trest smrti prostřednictvím Lisabon‐
ské smlouvy ze dne 3. 9. 2009, aniž by se o tom většina obyvatel EU něco dozvěděla. Lze to 
vše provést vojenskými zásahy za pomocí ozbrojených sil, což  je pak nevyhnutelně spojeno 
se zabíjením  lidí. Celé  je to fraška a pokrytectví EU nemající sobě rovného, přičemž tím do‐
chází k hrubým rozporům ve vysvětleních charty základních práv. 

Článek 1  zní: 1. »Právo každého  člověka na život  je chráněn zákonem …« a dále  zaznívá: 
»Trest  smrti  je  zrušen. Nikdo nesmí být  k tomuto  trestu odsouzen nebo popraven«  Zde 
nyní ovšem zaznívá hrubý rozpor: »Zabití není považováno za porušení tohoto článku, po‐
kud je zapříčiněno použitím násilí, které je bezpodmínečně nutné, aby 

člověka chránilo vůči nezákonnému násilí; 

byl někdo po právu zatčen, či aby se někomu – komu je právem odňata svoboda – zabráni‐
lo v útěku; 14. 12. 2007 Úřední list evropské unie C 303 / 17;  

se zákonně zamezilo povstání nebo revoltě« 

b) b) Článek 2 protokolu č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod:  

»Stát může ve svém právu stanovit trest smrti pro činy, které byly spáchány v době války či 
v bezprostředním  válečném  nebezpečí;  tento  trest  smí  být  použit  jen  v těch  případech, 
které stanovuje právo, a jsou v souladu s jeho ustanoveními …« 

Zdroj (německy): 

http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:DE:PDF 

Toto ustanovení je hrubý podvod vůči obyvatelům EU, neboť lež je klamavým překroucením 
faktů vyložena lstivým, prohnaným a záludným způsobem jako pravda a zabíjení lidí je opět 
legalizováno coby trest a »ochranný prostředek«, a sice v rozporu s usnesením národa, že 
žádný  trest  smrti  nesmí  existovat.  Článek  102  německé  spolkové  ústavy  (Grundgesetz): 
»Trest  smrti  je  odstraněn.«  a  článek  3 Všeobecného  vysvětlení  lidských  práv  spojených 
národů: »Každý člověk má právo na život, svobodu a jistotu.« 

Poslanci EU, kteří hlasují o zákonech a nařízeních, očividně ani sami pořádně zjevně nevědí, 
co mocnáři EU vlastně k hlasování přináší – v tomto případě tedy nestvůrné znovuzavedení 
trestu smrti, které je zločinem proti lidskosti. 
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Boj proti všem  lidem nedůstojným zvrácenostem! Za pravou  lidskost v lásce, míru, svobodě 
a harmonii mezi všemi lidmi! 

Vyzýváme Vás tedy: Zasaďte se na veřejnosti a Evropském parlamentu všemi  legálními pro‐
středky  o  to,  aby  se  co  nejdříve  a  neodvolatelně  vyškrtlo  z Ústavy  EU  lstivé  zmocnění 
k provedení trestu smrti a zabíjení lidí! 

Zastavte skryté zavedení trestu smrti Evropskou unií! 

Podepsat: http://tinyurl.com/jw36bmd 

 

Mírová meditace 
Pro účast na mírové meditaci je nutné co nejpřesněji dodržovat daná pravidla a určené medi‐
tační časy: 

Mírová meditace se provádí každý 1. a 3. víkend každého měsíce, a sice 

v sobotu v 18:30 a 20:00 SEČ (zimní čas) nebo v 19:30 a 21:00 SEČ (letní čas) 

v neděli ve 20:00 SEČ (zimní čas) nebo v 21:00 SEČ (letní čas) 

V  zemích nespadajících do SEČ  je  třeba  čas přepočítat podle SEČ a při meditaci  jej přesně 
dodržovat. Doba meditace činí při každé mírové meditaci přesně 20 minut. 

Všechny časové údaje se musejí přesně a svědomitě dodržo‐
vat. Jako směrnice slouží rádiový čas, popř. atomové hodiny v 
Braunschweigu.  V  zásadě  je  třeba  dbát  na  to,  že  je  lepší  s 
meditací  začít o několik vteřin dříve než příliš pozdě! Konec 
meditace  lze  ohlásit  tlumeným  zvukovým  signálem,  jako 
např.  slabým  pípnutím  elektronického  budíku  atd.  Všichni 
účastníci, kteří se na mírové meditaci podílejí mimo Semjase‐
Silver‐Star‐Center,  jsou při použití malé pyramidy spojeni se 
silovým střediskem v Centru. 

Na jakém místě v tuzemsku či zahraničí se člověk mírové me‐
ditace účastní, není podstatné. Rozhodující  je pouze přesné 
dodržování  předepsaných  počátečních  časů,  použití  vhodné 

meditační pyramidy  (dostatečný dosah,  cestovní pyramida = 7 000 km;  cestovní pyramida 
s vlepeným achátovým kamenem = 21 000 km; stolní pyramida = 24 000 km) a aplikace věty 
určené pro mírovou meditaci. Výhodné  je,  zvolí‐li  se pro mírovou meditaci nějaké  klidné, 
nerušené  a  pokud možno  tiché místo.  Pyramida může  být  podle  velkosti  umístěna  buď 
na stole, nebo na podlaze. Musí se pomocí kompasu nasměrovat tak, aby její hrana směřova‐
la přesně na sever.  Je‐li ve vnitřní  části cestovní pyramidy připevněn krystal, nemělo by se 
na něj sahat. Funkcí tohoto krystalu  je silnější rozvinutí síly, což  je však nezbytné jen tehdy, 
pokud velikost pyramidy nepostačuje k vytvoření přímého kmitového spojení s pozemskou 
centrální pyramidou. Pyramida musí stát při meditaci vždy na čtyřnohém podstavci. 

Všeobecně k meditačním pyramidám 

Pro  účast  na mírové meditaci  je  nutno  zaujmout  pro  účastníky  vhodnou meditační  pozici 
a dodržovat minimální odstup půl metru od  svislé  tyče pyramidy. Pro všechny meditace  je 

Symbol míru 
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důležité,  aby  se  věnec  použité meditační  pyramidy  nacházel  asi  ve  výši  čela meditující‐
ho/meditujících. Při použití malé cestovní pyramidy lze meditovat až do okruhu 2 metrů ko‐
lem její špičky. 

Polohy při meditaci 

Použijete‐li při meditaci malou cestovní pyramidu a budete‐li meditovat sami, mají otevřené 
dlaně ležet nalevo a napravo od pyramidy a směřovat proti její špičce. (Konečky prstů u palce 
a ukazováčku se nedotýkají!) Odstup od hrudi k pyramidě má činit přibližně 50 cm. 

Použijete‐li při meditaci větší pyramidu (např. stolní pyramidu) a meditujete‐li ve skupině, je 
třeba zaujmout následující pozici: Levá dlaň leží na vlastním koleni otevřena směrem vzhůru 
(nikoliv na stehně či někde jinde) a pravá dlaň uchopí směrem dolů levou ruku souseda leh‐
kým,  příjemným  stiskem.  Tuto  pozici  je  nutno  dodržet  beze  změny 
během  celého  průběhu meditace.  (Ruka  souseda  se  nemá mačkat 
nebo křečovitě svírat.) Levá ruka nesmí být stočena do strany, nýbrž 
musí  ležet správně s dlaní otevřenou vzhůru. Stočí‐li se  levá ruka byť 
jen minimálně do strany, přeruší se tím meditační kruh.  Jednou uza‐
vřený kruh se během celého trvání meditace nesmí za žádných okol‐
ností  přerušit  uvolněním  stisku  ani  otevřením  či  dokonce  puštěním 
rukou. 

Použijete‐li pro individuální meditaci velkou pyramidu, nebo sestává‐li 
meditační skupina z tak málo  členů, že nelze utvořit meditační kruh, 
můžete zaujmout následující pozice: 

1. možná varianta: 

Otevřenou  levou  ruku položte na  vlastní  rameno  tak  (předloktí přiléhá  k  tělu),  že malíček 
lehce sahá do podpaží, zatímco palce spočívají na klíční kosti. Všechny prsty jsou lehce roze‐
vřené. Stejným způsobem položte pravou ruku na levé rameno; předloktí jsou tedy zkřížena 
na hrudi. 

2. možná varianta: 

Levá ruka  leží hřbetem na  levém koleni nebo těsně za ním, zatímco pravá ruka  leží stejným 
způsobem na pravém koleni. U obou rukou se dotýkají špičky palce, ukazováčku a prostřed‐
níčku a vytvářejí spolu trojúhelník, takže jsou ruce zpola otevřené. Zpola otevřené dlaně mu‐
síte nasměrovat proti  vlastní hlavě  tak,  aby mohla  síla  z  konečků prstů proudit obloukem 
(částečný oblouk) zpět do hlavy. 

Pro účast na mírové meditaci je nutno podle počtu účastníků zaujmout jednu ze zmíněných 
meditačních pozic a dodržovat minimální půlmetrový odstup ke svislé tyči pyramidy. Medi‐
tační kruh se uzavírá krátce před začátkem meditace uchopením rukou sousedů a nesmí být 
v jejím průběhu přerušen. 

Během mírové meditace se mají její účastníci chovat naprosto tiše a se zavřenýma očima by 
měli polohlasně předříkávat meditační větu. Během meditace by neměli myslet na nic jiného 
(žádné cizí myšlenky), než na to, co se přímo vztahuje k meditaci – což je však možné teprve 
určitým cvikem. Rychlost vyslovování si může každý meditující zvolit sám dle vlastního uvá‐
žení, aniž by musel brát ohled na zbylé účastníky. 

Věta mírové meditace  pochází  ze  starolyránské  řeči  a  byla  dána  již  ve  velmi  dávné  době 
za účelem udržení a znovunastolení míru. Mírová meditace je účinná výhradně a pouze teh‐
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dy, praktikuje‐li se předepsaným způsobem a dodržují‐li se přesné  časy meditace a ostatní 
pravidla. Jen popsaným způsobem mohou v pozemšťanech mírové impulzy vyvolat potřebné 
změny. Díky speciálním, velmi starým určením je možné mírovými  impulzy oslovit VŠECHNY 
pozemšťany, kteří mohou přijmout a zužitkovat  jen  tento druh mírových  impulzů,  čímž  te‐
prve mohou vyvstat mírové úspěchy. Věta směrodatná pro mírovou meditaci zní následovně: 

Salome gam nan ben Urda – gan njber asala Hesporona. 

Její význam je: 

Mír v moudrosti budiž na Zemi a mezi všemi tvory. 

Podtržená písmena ve  starolyránské větě  se vyslovují  s přízvukem a protaženě  (jako např. 
podtržené a ve slově Salome, které se vyslovuje jako v českém slovu sál). 

FIGU‐Studiengruppe Česká republika  

Další důležité informace o mírové meditaci: http://cz.figu.org/mirova%20meditace 

 

BEAM portál 

Tvořivě‐přírodní zákony a přikázání 

Člověk se musí v každé době, i v časech odporu, zcela mimořádně vědomým způsobem sou‐
středit na tvořivě‐přírodní zákony a přikázání, vnímat je a zaměřit se též na to, aby ve svém 
životě využíval jejich vskutku cenné pomoci. Obzvláště v situacích protestů musí všeho tvoři‐
vě‐přírodního užívat a umožnit  tvořivě‐přírodním  zákonům a přikázáním vstoupit do  svých 
vlastních myšlenek a pocitů, aby mohly do jeho záležitostí zasáhnout tak, že zodpoví všechny 
vznikající otázky a vyřeší všechny problémy. Člověk přitom musí vědět a chápat, že před vše‐
obsáhlou mocí  tvořivě‐přírodních  zákonitostí a přikázání není uchráněna  žádná  situace ani 
žádné  dění,  neboť  tyto  zákonitosti  a  přikázání  neutrálně  ovlivňují  jeho  rozum,  chápavost 
a způsoby  jeho chování  tak, že může v každém ohledu a ve všech záležitostech a situacích 
atd. samostatně rozhodovat a jednat. Člověk si musí přát, aby tvořivě‐přírodní zákony a při‐
kázání  působily  na  jeho myšlenky  a  pocity,  neboť  jen  díky  jejich  logické  správnosti může 
všechny své záležitosti, jež ho zatěžují, správně posoudit a uskutečňovat tak správné jednání 
a činy a vytvářet správné způsoby chování. Je tedy žádán, aby zákonitosti a přikázání tvořivě‐
přírodního původu bezprostředně vnímal a přijal, aby  je uskutečnil a aktivně  tak pomáhal 
sobě samému a svým záležitostem, otázkám a problémům. Tyto zákony a přikázání jsou člo‐
věku  tím nejlepším vedením, kterého  se mu v  jeho  životě vůbec může neomezeně dostat, 
přičemž si rovněž může být jist, že se mu jej skutečně kdykoliv a neomezeně dostane, bude‐li 
jen ochoten  je vnímat, chápat a následovat. Tvořivě‐přírodní zákony a přikázání znamenají 
však ještě mnohem více, neboť skýtají možnost obsáhlého tvořivě‐přírodního učení, z něhož 
lze čerpat ohromné poznatky, které se přetvářejí ve vědění a moudrost a které člověku vy‐
jasňují bezpočet záležitostí a poskytují mu též útěchu a všechny ony vlastnosti, jichž potřebu‐
je. A  jelikož  jsou všechny  tyto hodnoty  zakotveny v  tvořivě‐přírodních  zákonech a přikázá‐
ních, které v člověku nepřetržitě působí, jsou pro něj všudypřítomné. Musí se k nim tedy jen 
vědomě přiklonit, vědomě je využívat a uskutečňovat. 

SSSC, 28. říjen 2013, 22.34, Billy 

Německý originál: http://beam.figu.org/node?page=30 
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Otevřít se Universu, Tvoření‐Universálnímu vědomí … 

Člověk musí dovolit Universu, aby v něm působilo a aby se mu  tak dostalo všeho, po  čem 
touží. Nesmí  tedy bránit  lačnými požadavky,  lakotou, žárlivostí, nenávistí, pomstou ani od‐
platou atd. tomu, aby všechny své niterní hodnoty rozšiřoval, a svému blahu. Naopak, člověk 
se musí všemu dobrému a hodnotnému, pravé  lásce, svobodě, harmonii, míru a štěstí ote‐
vřít, a to tak, jak mu všechny ony hodnoty Universum svými tvořivě‐přírodními zákony a při‐
kázáními daruje. Aby se však člověk Universu, Tvoření‐Universálnímu vědomí a  jeho přírod‐
ním zákonům a přikázáním otevřel, potřebuje jasného rozumu a jasné chápavosti, neboť jen 
používáním obou těchto hodnot bude podporovat a utvářet svůj vnitřní blahohobyt. 

Člověk musí sám sobě dovolit, aby mu Universum ukázalo, jak může žít velkoryse v niterním 
blahobytu  a  nadbytku,  bude‐li  následovat  tvořivě‐přírodní  zákonitosti  a  přikázání. Univer‐
sum, Tvoření‐Universální vědomí, je vskutku zahradotvornou energií a silou v zahradě lidské‐
ho  života, v níž  člověk  sám  jest půdou,  ze které klíčí, prospívají a uzrávají všechny vysoké 
hodnoty. Je tedy žádán, aby Universu dovolil učinit jeho život v každém ohledu plodným, aby 
mohl po celý svůj život sklízet své vlastní niterní plody lásky, míru, svobody, harmonie a štěstí 
a hodnotným niterním způsobem se jimi živit. 

SSSC, 5. listopadu 2013, 23.55, Billy 

Universum 

Člověk potřebuje Universum, Tvoření‐Universální vědomí a z něj působící zákony a přikázání, 

aby postihl skutečnost a pravdu skutečnosti a mohl vést svůj život. 

SSSC, 6. listopadu 2013, 00.08, Billy 

Německý originál: http://beam.figu.org/node?page=33 

Čtenářské otázky 

1) Existují kromě veřejně známých vládních rozhodnutí, parlamentních dohod a dalších roz‐
hodnutí i tajná setkání mocných státníků na evropské a celosvětové úrovni, na kterých se činí 
usnesení, o kterých se nemá národ nic dovědět a  je tak podváděn, aby vládnoucí mohli zů‐
stat u moci? 

2) Během 251. kontaktu je řeč o tom, že se přelidnění na Zemi bude nadále vzmáhat. Citace 
z 251. kontaktu ze dne 3. 2. 1995: »Dotyčné události budou sice kolísat, takže jich bude jed‐
nou více, jednou méně, avšak celkově vzato se bude všechno stupňovat. Ani stran přelidnění 
žel nedojde k žádné změně k lepšímu, právě naopak.« Znamená to, že všechny snahy ve věci 
zastavení  růstu populace  či zavedení  regulace porodnosti  zůstanou  ještě po dlouhou dobu 
bezúspěšné, nebo se na základě snažení FIGU a dalších to či ono v této věci přece jen usku‐
teční, což by mohlo vést k tomu, že by zodpovědní podnikli opravdové kroky k zavedení regu‐
lace porodnosti? Jinými slovy: Jedná se zde o změnitelné proroctví nebo předpověď nezmě‐
nitelných budoucích záležitostí? 

3) Vzhledem k rostoucímu zaslepení v oblasti fitness a hygieny má člověk dojem, že z toho 
plynoucí nemoci  lidí zodpovědné osoby ve vládách a hospodářství atd. – přinejmenším čás‐
tečně – chtějí nebo s nimi zločinecky počítají, neboť tím například průmysl a obzvláště  far‐
maceutické koncerny obrovsky profitují. Totéž platí pro bezpočet zdraví škodlivých potravi‐
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nářských aditiv jako např. zesilovač chuti glutaman, umělá sladidla, mnoho E přísad atd., kte‐
ré  dle  kontaktních  zpráv  vyvolávají  Parkinsonovu  nemoc,  Alzheimerovu  chorobu,  nemoci 
z poruch látkové výměny atd. Je to tak? 

Achim Wolf, Německo 

Odpověď: 

1) Takováto  tajná  setkání vládnoucích  skutečně existují, např.  takzvané konference Bilder‐
berg, o kterých se však oficiálně popírá, že se na nich rozhoduje o budoucím světovém dění 
a politickém směřování, a sice ze strany vlivných osob z hospodářství, armády, politiky, mé‐
dií, vysokých škol a aristokracie.  

Oficiálně se ale tato skutečnost popírá a je považována za spikleneckou teorii, tedy že se bě‐
hem konferencí skupiny Bilderberg rozhoduje o směřování světové politiky a světového hos‐
podářství atd., načež se pak toto směřování uskutečňuje. 

2) Přelidnění nebude  ještě dlouhou dobu  zastaveno náležitými  soubory opatření  ze  strany 
úřadů a vlád, neboť stále  ještě chybí  rozum a zodpovědnost, stejně  jako poznání, že v dů‐
sledku  již existujícího a nadále stoupajícího přelidnění se pozemské  lidstvo, planeta, klima, 
fauna a flóra řítí nezadržitelně do obrovské katastrofy. Tato výpověď není jednoduše proroc‐
tví, nýbrž kombinace proroctví a předpovědi. 

3) Svou výpovědí sis zároveň  také sám správně odpověděl,  takže další výklady  jsou nadby‐
tečné.                         

Billy 

Fax od čtenářky                        číslo faxu: …, 27. května 2012 

Milý  Billy,  dovol mi,  abych  Ti  napsala  pár  řádků,  neboť  díky  všem  těm  věcem,  které  se 
od Tebe z internetu, z Tvých knih a spisů již dobré čtyři roky učíme, tedy já (44), můj muž (47) 
a naše tři děti  (14, 16 a 17  let), se z nás všech stali zcela  jiní  lidé. V důsledku mnohaletých 
neshod kvůli katolické víře, kvůli drogám, závislosti mého muže na alkoholu a po téměř kaž‐
dodenních hádkách a potyčkách se vše v naší rodině v dobré obrátilo. Můj muž, já i naše tři 
děti jsou dnes veselé, šťastné a spokojené, neboť se z nás stala rodina, která drží pohromadě 
a žije podle toho, co učíš. Tvé spisy a knihy odbíráme od svých známých, přes které jsme našli 
cestu k Tvému učení a mohli  jsme se zbavit náboženské víry. Náboženství a sekty pokládají 
své věřící za hlupáky a svazují je ve víře, která je daleka jakékoliv pravdě a je na hony vzdále‐
na  realitě  a pravému,  rozsáhlému  vědění. Proč  tomu  tak  je,  jsme  si uvědomili na  základě 
Tvých poučných spisů a knih. Od té doby, co  jsme se osvobodili od náboženské a  jakékoliv 
jiné víry a akceptujeme už  jen to, co odpovídá realitě, kterou  jsme všichni dle Tvého učení 
rozpoznali coby jedinou pravdu, tak se nám daří ve všech záležitostech našeho života neoce‐
nitelně lépe než v době, kdy jsem já, můj muž a naše děti ještě věřili v boha. Chci Ti vyslovit 
svůj nejmilejší a nejsrdečnější dík jménem svým a na přání mého muže a mých dětí. Bude pro 
nás  všechny  velkou  radostí,  když  nám  ještě  po  dlouhou  dobu  budeš moci  svým  Učením 
moudrosti ukazovat  cestu  správného  života,  což  si  zajisté přeje  i mnoho dalších  lidí,  kteří 
následují Tvé Učení. 

S milým pozdravem 

H. Bührer, Švýcarsko 

(výňatky z bulletinu FIGU č. 78, září 2012) 
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Výňatek z 557. oficiálního kontaktního rozhovoru z 31. března 2013  

Billy   … Nyní  ale  jedna  otázka  ohledně  zmateného, pomateného  a  ztřeštěného mladého 
diktátora Kim Jong Una a  jeho vazalů v Severní Koreji, od kterých neustále přichází válečné 
hrozby proti Jižní Koreji a USA. Co si o tom myslet,  jsou to  jen prázdné hrozby nebo  je tato 
gangsterská banda skutečně natolik velikášská, že své hrozby chtějí uskutečnit? Co si o tom 
myslíš? 

Ptaah  Protože se ze svého zájmu zabývám i pozemskou politikou, analyzuji i tyto záležitosti. 
Žel je třeba říct, že Kim Jong Un je psychopat a celý jeho štáb kolem něho je zmatený a po‐
matený a své hrozby myslí vážně. V posledních desetiletích se politická a vojenskopolitická 
situace mezi pozemskými  státy velmi uspokojivě  zklidnila, pokud odhlédneme od  zločinec‐
kých válečných tažení USA a jejich spojenců v Iráku a v Afghánistánu a od různých vojensko‐
rebelských revolucí a válek v rámci různých států. V této záležitosti jsou přirozeně už zahrnu‐
ty i osvobozenecké boje ve státech, ve kterých obyvatelstvo svrhlo svou vládu, aby se osvo‐
bodilo,  jak o  tom vypovídají staré předpovědi, které  lze nalézt  i v knize Talmud  Jmmanuel. 
Nyní se ale objevuje nový faktor Severní Koreji, který doposud uspokojivou politickou světo‐
vou situaci opět nově ohrožuje. Toto nebezpečí se sice muselo vzít v potaz, když se Kim Jong 
An dostal k moci a chopil se diktatury, že se to ale stane tak rychle a že bude ohrožen dosud 
namáhavě dosažený uspokojivý světový stav v politice a vojenské politice – to je neobvyklé. 
Pokud by se bývalo vše vyvinulo v předvídatelných rámcích, pak by se býval jednoduše vyvi‐
nul stav stálých prázdných hrozeb. To se ale velmi rychle a velmi nápadně změnilo, protože 
Kim Jong Un neobvykle rychle propadl patologickému velikášství a schizofrennímu pomatení, 
jaké dokazují mé  lékařské rešerše. Mnozí z jeho vojenských mocipánů  jsou také zcela nevy‐
počitatelné kreatury a rovněž nenávidí Jižní Koreu a USA, což platí  i pro nevypočitatelného 
diktátora Kim Jong Una, takže od nich nelze očekávat žádné porozumění. I když v současnosti 
jsou ze strany Severní Koreje hrozby a hrozebná gesta na denním pořádku,  tak  je  tu velké 
nebezpečí,  že  náhle  přece  jen  selžou malé  zbytečky  porozumění,  které  ještě  jsou  v tom 
či onom vysokém vojenském vojevůdci. Pokud by k tomu došlo, pak by vzniklo velké neštěstí, 
a sice  i  proto,  že  i  čínští mocipáni  spojení  se  Severní  Koreou  jsou  zcela  nevypočitatelní 
ve svém rozhodování a jednání. 

Billy  Pak tedy není jisté, zda budou jednat chaoticky nebo ne. Udělali jste výpočty pravdě‐
podobnosti, nebo pohledy do budoucnosti? 

Ptaah  Ne,  to celé není žel zjistitelné, neboť nelze učinit žádné výpočty pravděpodobností, 
a sice  proto,  že  Kim  Jong  Un  a  všichni  směrodatní  mocipáni  jsou  zcela  nevypočitatelní 
ve svých náladách, takže ty se mohou zásadně změnit během zlomků vteřin. Není tedy mož‐
né z tohoto důvodu na základě jejich rozhodování a konání sestavit vysokoprocentní a pádné 
výpočty pravděpodobnosti. A co se týče pohledu do budoucnosti, tak ty neděláme, neboť jak 
jsem ti už vysvětlil dříve, prováděli jsme je jen proto, že jsi nás o to prosil. A jak bylo rozhod‐
nuto, a to ty víš, o pohledy do budoucnosti se už od určité doby nesnažíme. 

Billy  To byla přece  jen otázka. Jak to celé ale vidíš s ohledem na nějakou světovou válku, 
která by přece jen ještě v budoucím čase mohla nastat? 

Ptaah  Tato možnost se musí žel neustále brát v potaz u mocipánů, kteří jsou  lační po moci 
a jsou coby diktátoři v různých státech. Nebezpečí pořád existuje ovšem i u nediktátorských 
a jinak politicky činných vykonavatelů moci, totiž, že si náhle či dlouhodobě usmyslí vyvolávat 
války, které by se mohly celosvětově rozšířit. Žel je to prakticky ve všech státech Země stále 
ještě tak, že takovéto konání určují vlády, přičemž národ samotný k tomu zpravidla nemá co 
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říct, protože nikde nepanuje vlastní a skutečná demokracie, prostřednictvím které by mohl 
rozhodovat výhradně národ. I to, čemu se dnes říká přímá demokracie, je ve skutečnosti jen 
částečná demokracie, jako je tomu např. ve Švýcarsku, jak víš. 

Billy  Ano,  vím, neboť  zde  vládnou partaje,  které určují  chod  věcí,  jakož  i  spolková  rada, 
stavovská  rada a národní  rada,  jejichž  slovo nakonec  rozhoduje.  Řekni mi ale,  co  si myslíš 
ohledně klimatu, lze ho ještě zachránit? 

Ptaah  Na  to  je  příliš  pozdě,  neboť  v důsledku masy  přelidnění  je  vše  natolik  zničené,  že 
z krátkodobého  pohledu  už  nelze  přivodit  žádnou  změnu  k lepšímu.  Vydrancované  zdroje 
Země jsou neodvolatelně zničené a nelze už je opětovně obnovit, a to už ani v řádu milionů 
let. Příroda se na povrchu Země sice dokáže částečně regenerovat v průběhu času z důsledků 
napáchaných  škod  lidským nerozumem,  což  ale  zabere mnohá desetiletí  či několik  staletí, 
pokud už nedojde k žádným dalším  škodám. Důsledkem pozemského  šílenství, kterým  lidé 
vytvářejí nadměrné přelidnění, tato ničení nerušeně pokračují a jsou stále horší a horší podle 
toho, jak extrémně přelidnění roste. Je to právě tento nadpočet pozemšťanů, který vyvolává 
všechny katastrofy, zla a ničení, neboť rostoucí počet lidí vyžaduje stále více zvráceností, kte‐
rými je ještě možné pokrýt lidské potřeby. A že tyto zvrácenosti pokračují stále dál v každém 
technickém, průmyslovém, chemickém, pozemské zdroje drancujícím a přírodu ničícím ohle‐
du a pomalu vyvolávají neschopnost života planety a pozemšťanů samotných – na to nemyslí 
nikdo, obzvláště ne  zodpovědní  vědci a  vládnoucí. Tak  se na planetě nadále provádí  stále 
větší a  rychleji se projevující škody a zničení přírody a planety samé, a nebude následovat 
žádné světově rozsáhlé zastavení přelidnění, což je možné jen v případě celosvětové regula‐
ce zastavení porodnosti, a sice v tom rámci, jak už to bylo častokrát zmíněno. Stále více lidí, 
resp. nadále se rozmáhající nárůst přelidnění znamená, že se vyskytne stále více zvráceností 
v neustále stoupající míře a tím i zničení a jejich rychlá akcelerace už nepůjde zastavit. Moře 
jsou na mnoha místech natolik otrávená, že v nich veškerý život uhynul, anebo  jsou natolik 
zašpiněna umělými  látkami  a  všelijakým  smetím,  že mořská  zvířena  a mořské  rostliny  tím 
umírají.  Lesy  se  kácí  nebo  spalují  a  ničí  takovým  způsobem,  že  půda  vysychá  a mění  se 
v poušť. To má opět za následek, že vznikem pouští dochází k obrovským písečným bouřím, 
které zvíří do vzduchu obrovské množství písku a prachu a roznesou ho po celém světě. Písek 
tak zanese celé krajiny a vesnice, načež se tato místa stanou neobyvatelná a bez života. Pra‐
chové  částice  se  dostávají  vysoko  do  atmosféry  a  do mraků,  spojí  se  s vlhkými  částicemi 
a spadnou  opět  na  Zemi  v podobě  deště.  K tomu  ovšem  už  nedochází  normálně,  nýbrž 
v obrovských nečasech, které s sebou přináší mocná zničení a vyžádají si také  lidské životy. 
V důsledku  těžeb  je Země vydlabaná,  což  se děje  i v důsledku podzemních explozí,  těžbou 
ropy, spodních vod, plynů a rudy atd. A tíha, která tlačí na Zemi prostřednictvím vesnic, měst 
a vodních přehrad, rovněž vyvolává pohyby v Zemi a zemětřesení, stejně tak i stoupání země, 
která  je  stlačována pod obrovskými  ledovcovými masami  v Grónsku, Arktidě a Antarktidě. 
Zemětřesení vedou opět mimo jiné k pohybům zemských desek a výbuchům sopek, přičemž 
se sopečný kouř, popel a  jedovaté plyny zvíří do vzduchu, až do nejvyšších pater atmosféry 
a kolem Země, což opět povede k mocným  změnám počasí, bouřím, nečasům a mnohému 
neštěstí. Oteplováním Země se na mořském dně a ve spodní části permafrostu uvolňují ložis‐
ka metanových plynů a zaplavují atmosféru jedovatými plyny. To se děje stejnou měrou od‐
padními plyny v důsledku mnoha milionů kusů dobytka a dalších zvířat a zvířeny, jež se pěs‐
tují  a  vykrmují  coby potraviny pro extrémní pozemšťanské přelidnění. To  krom  veškerého 
CO2, které se produkuje v důsledku veškeré této zvěře, zvířeny a více než rozsáhlé lidské ma‐
sy v počtu 8,3 miliard  lidí a které se pomalu ale jistě stává problémem pro zachování všeho 
života. Sladká vodstva jako potoky, řeky, říčky a jezera se natolik znečišťují, že už v nich nelze 
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najít nic  živého,  takže  to pozemšťané nedokážou k ničemu využít, hlavně už ne coby  zdroj 
pitné vody a umytí těla a oblečení. Na druhou stranu se na mnoha místech voda ze sladko‐
vodních toků – z potoků, řek a jezer – nezodpovědně odvádí, aby se zavodnily plantáže všeho 
druhu zaměřené na chtivý profit, nehledě na to, že vodstva vysychají a jejich základ pustne. 
Vysychání vodstev má často nejenom zničující vliv na okolní zemi a velmi nevýhodné a život 
ohrožující důsledky na lidi v okolí, nýbrž i na celé územní a dokonce i kontinentální či celosvě‐
tové klima,  jak tomu  je,  jak známo, v Evropě v případě Bajkalského  jezera. Dalo by se  ještě 
říci mnohem více o všech těch katastrofálních stavech a zničeních v důsledku přelidnění, ale 
to je vše asi zcela zbytečné, neboť všechna varování a výčty všech katastrofálních machinací 
pozemšťanů je jako skutečné mluvení do větru. 

Billy  To máš pravdu, neboť většina pozemšťanů  je absolutně  tvrdohlavá a nepoučitelná. 
Na druhou stranu je ale potřeba také říct, že existují dobré dokumentární filmy, které všech‐
na  tebou  jmenovaná  zla ukazují a  ještě mnohem více  toho  zlého a  zničujícího. Tyto doku‐
menty se ovšem zpravidla v televizi vysílají  jen pozdě v noci, namísto v časech, kdy  lidé po‐
zorně  sedí před obrazovkou. To  je ale asi  vědomě uděláno proto,  že  viníci,  kteří  způsobili 
všechna tato zničení, mají jistě vliv na vysílání pořadů a mohou podplácením udržet tyto po‐
řady na uzdě, aby se národ nedozvěděl skutečnou pravdu. Před národem se tak ve velkém 
zatajuje, že – jak sám říkáš – se nenapravitelně znečišťuje voda z potoků, řek a jezer a odvádí 
se k zavlažování plantáží s květinami, rostlinnými a zeleninovými kulturami, které se ve vel‐
kém  v různých  zemích  šlechtí  a pěstují, např.  v Africe,  v Izraeli  a  v Rusku  atd. Celosvětové 
populaci se rovněž zatajuje, že věhlasné potravinové koncerny atd. kradou pitnou vodu, na‐
plňují jimi lahve a různé nádoby, a pak je lidem draze prodávají. A to se děje přesto, ačkoliv 
je pitná voda od základu planetární a přírodní zdroj pro všechny formy života na Zemi, aby 
mohly pokrýt přirozenou potřebu tekutin. To není jen krádež vůči přírodě, nýbrž i vůči lidem 
a vůči všem dalším formám života, které potřebují pitnou vodu. Úřady a vlády to celé  ještě 
trpí,  totiž, že se pitná voda  i obyvatelstvu krade a  lidé si  ji pak musí draze kupovat od zis‐
kuchtivých koncernů. Že přitom na mnoha místech »odborníci« vytváří »vysoce hodnotné« 
expertízy a že u »velmi chytrých« vědců, úřadů a vlád dochází k podplácení a korupci, to  je 
zřejmě nepopiratelné. Je potřeba přirozeně chápat to, že určitý finanční odvod  je zapotřebí 
tam, odkud  je coby konečným spotřebitelům pumpována z rezervoárů hygienicky ověřená, 
kontrolovaná pitná voda skrze  finančně náročnou potrubní síť a pumpy až do domácností, 
pekařům, nákupním střediskům, nemocnicím a do dalších budov a pump. To se děje proto, 
že o vodovodní potrubí a veškerou vodovodní síť a všechny stroje  je potřeba se starat, což 
není zrovna levná záležitost. 

Ptaah  To je pochopitelné a správné. … 

 

Téma: zdraví člověka atd. 

Výňatek z 574. oficiálního kontaktního rozhovoru z 2. listopadu 2013 

Billy … Nedávno jsem se v televizi podíval na pořad pojednávající o jedu jménem glyfosát. To 
je na světě nejhojněji používaný prostředek na hubení plevele, který je na trhu bezmála již 40 
let a je masivně využíván. Uvádí se, že je pro člověka nezávadný, přijme‐li jej tělo jen 0,3 mi‐
ligramu na jeden kilogram tělesné hmotnosti, přičemž se prý toto číslo může dokonce zvýšit 
i na 0,5 miligramu. Ty se přece v těchto věcech vyznáš; co si o tom z tvého pohledu máme 
myslet? 
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Ptaah  Glyfosát  je  nebezpečný  a  způsobuje  rakovinu,  vývojové  anomálie  a  potraty,  stejně 
jako  i  všechny pesticidy, herbicidy  a neurotoxiny,  které při postřicích  vnikají do přirozeně 
rostoucích potravin a ukládají  se v nich,  jako např. v  zelenině, bobulích, plodech, kukuřici, 
houbách a obilí. Tyto  jedy pak,  jestliže  je  lidé stravou požijí, vyvolávají zdravotní problémy. 
Všechny herbicidy, pesticidy a neurotoxiny, které skrze potravu, póry, ale i vdechnutím vnik‐
nou do lidského těla, způsobují kromě rakoviny, vývojových anomálií a potratů i mnoho dru‐
hů  alergie,  jakož  i  nejrůznější  choroby,  jejichž  příčinu  pozemští  lékaři  nedokáží  definovat. 
Glyfosát, stejně jako i všechny ostatní pesticidy a všechny herbicidy a neurotoxiny jsou mno‐
hem nebezpečnější, než chemici, výrobci a uživatelé lživě uvádějí. Opak jejich tvrzení je prav‐
dou;  ve  skutečnosti u  těchto  látek neexistuje  žádná miligramová hraniční hodnota, neboť 
herbicidy, pesticidy i neurotoxiny jsou pro zdraví člověka velmi zásadně nebezpečné, a tedy 
choroboplodné  i v těch nejmenších množstvích,  jež sahají dalece pod  jeden miligram na  je‐
den kilogram tělesné hmotnosti. Navzdory tomu ovšem považují Světová zdravotnická orga‐
nizace i americký Úřad pro ochranu životního prostředí nasazení těchto jedů v malých množ‐
stvích za nezávadný, což platí  i pro evropské úřady. Již samotné osivo je napouštěno neoni‐
kotinoidy, následkem čehož jsou otráveny  i z něho rostoucí rostliny a nakonec je do tohoto 
koloběhu chemických  jedů samozřejmě začleněn  i člověk. Rostliny tedy během svého růstu 
přijímají  jed, který sestává ze stabilních chemických spojení, které se  jen krajně obtížně od‐
bourávají, a přecházejí tedy do rostoucích rostlin. Neonikotinoidy  je otráveno především  již 
samotné osivo, a to především řepka, slunečnice a kukuřice. Tyto insekticidy jsou pro lidský 
organizmus mnohonásobně  jedovatější než nechvalně známý DDT, který bezpočtu pozemš‐
ťanů přinesl  tolik neštěstí. Neonikotinoidy  zpravidla nejsou používány bodově, nýbrž  často 
preventivně, následkem  čehož se to vše  ještě podstatně zhoršuje. Bodové nasazení by sice 
mělo pro  lidi méně závažné zdravotní následky, avšak zdravotní újma by ve velmi enormní 
míře existovala i přesto. 

Billy  Tvé vysvětlení  je  jasné a zřetelné a vypovídá, že chemici, kteří  tuhle sloučeninu mí‐
chají, lžou právě tak jako výrobci a uživatelé těchto jedů. 

Ptaah  To je nepopiratelné. 

Billy  Pak jedna další otázka: Děje se něco nového ohledně podmínek pozemského klimatu? 
Vždyť před lety ses mi zmínil o tom – dříve než jste se rozhodli nedělat již žádné předpovědi 
–, že na podzim roku 2013 nastane po stránce klimatu nový zvrat. Dosud jsem se o tom ještě 
nic nedoslechl a ani v novinách jsem nečetl nic o tom, že se po stránce klimatu odehrálo cosi 
mimořádného. 

Ptaah  To, co jsem onehdy nastínil, se vztahovalo na fakt, že se od tohoto roku na celém svě‐
tě  velmi  silně  zmnoží  výkyvy  počasí  a  větrné  smrště,  přičemž  se  poprvé  objeví  i  tornádo 
o rychlosti cca 375 km/h, které si vyžádá velmi mnoho lidských životů. To bude tajfun, jaký se 
od nepaměti ještě nikdy nevyskytl a který měl obdoby jen v raných dobách vývoje Země. 

Billy  Pak  to  tedy bude  jen začátek, resp. první  takový  tajfun, po němž budou následovat 
další o  stejné nebo  ještě větší  intenzitě coby monstrózní  smrště,  jak mi  to předpověděl  již 
tvůj otec Sfath. Dokážou vědci z oboru meteorologie tyto ohromné rychlosti ještě měřit? 

Ptaah  To se jim patrně v současnosti exaktně ještě nepodaří, jelikož podle mých vědomostí 
za tímto účelem ještě nejsou dostatečně vybaveni. To, co ovšem uvádíš, je správné a odpoví‐
dá to tomu, co předpověděl nejen můj otec, ale co jsi již od roku 1951 častokrát předpověděl 
i  ty a varoval před  tím vlády,  rádiové  stanice a noviny. Při  tom  jsi však byl  jen  zesměšněn 
a k zastavení hrozícího zla se nepodniklo nic. To by bylo bývalo možné  jen  tehdy, kdyby se 
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omezilo a zamezilo rapidně rostoucí přelidnění. Jen tehdy by bylo bývalo možné zamezit po‐
zemšťany způsobenému zničení přírody a klimaty. 

Billy  Ano, to vím, ale předpovědi přece nic nepřinesly, protože nevzbudily žádnou odezvu. 
Ale kdepak se vyvíjí ta monstrózní bouře a jakou cestou se bude ubírat? 

Ptaah  V  jižním Pacifiku, načež poputuje přes Filipíny do Čínského moře a dále  již oslabena 
k pevninským zemím, v nichž všude způsobí ohromnou spoušť a destrukci a usmrtí tisíce lidí. 

Billy  A kdy to bude? Takové smrště mívají přece podle místa svého výskytu i různá označe‐
ní. 

Ptaah  Toto zlo  již započalo a v následujících dnech se vyvine v katastrofu. Avšak  to, co se 
nyní odehraje, bude  jen začátek mnohem horších dění, neboť nyní se budou výkyvy počasí 
všeho druhu a větrné smrště rychle množit, a to celosvětově. Napříště postihne zničující bou‐
ře  i Sardinii, zatímco v USA napáchá neštěstí série  tornád. A s ohledem na  různá označení 
rotujících bouří lze uvést, že se v pozdním létě utvářejí nad tropickými moři, přičemž vznikají 
vzdušné víry o enormní síle větru. Nejnebezpečnější jsou přitom tropické bouře, které dosud 
dosahovaly  rychlostí  více  než  270  kilometrů  za  hodinu.  Tyto  obří  bouře  páchají  čím  dál 
ohromnější destrukce a žádají si mnoho  lidských životů. Prozatím největší  intenzity bouří se 
však v budoucnu ještě vystupňují, přičemž ty nejhorší, které lze očekávat, mohou vykazovat 
rychlost větru kolem 400 km/h. A  jak uvádíš, větrné smrště mají podle místa a zemí svého 
výskytu i různá jména. V Karibiku, na západoindických ostrovech a v Mexickém zálivu se na‐
zývají hurikány; v Číně a Japonsku oproti tomu tajfuny. V Austrálii jsou nazývány Willy‐Willy 
a v Indickém oceánu cyklóny. Pak existují ještě větrné smrště nad pevninou, které se vyskytu‐
jí po celém světě a jež se označují jako tornáda. 

Billy  Pak přece existují ještě i ty divoké výkyvy počasí, které jsi nastínil a které jsem také již 
od  50.  let  20.  století  předpovídal.  Pozemšťané  se  budou  zase  jednou  divit,  jak  nesmírně 
mocné přírodní síly jsou a že se budou ustavičně stupňovat. Ovšem příčinu nechce připustit 
nikdo, totiž že na vině jsou lidé kvůli svému přelidnění, které všemi svými dopady všeho dru‐
hu nejenže narušilo běh přírody a přírodní řád, nýbrž  jej dokonce dalekosáhle zničilo. A po‐
kud se o tom něco  řekne, pak  jsou prý všechny takovéto výpovědi a vysvětlení absolutním 
bláznovstvím a pocházejí z chorého mozku. Hloupost a chybějící  inteligence takovýchto od‐
porujících  intrikářů nacházejí navíc velký ohlas u  všech  těch,  kteří  jednoduše  lhostejně  žijí 
svým každodenním životem a o realitě a pravdě reality nikterak nepřemýšlejí. Z toho důvodu 
je  jim  také naprosto  lhostejné,  když  tisíce  a desetitisíce  lidí přijdou  v důsledku přírodních 
katastrof o život a je napáchána ohromná destrukce. Dále nyní nastane i to, a to bude nevy‐
hnutelné, že vědci budou obsáhle řečnit a vytvářet prognózy v tom smyslu, že se výkyvy po‐
časí, tornáda a všechny s tím souvisejících ničivé události atd. budou množit. Přitom budou 
dělat, jako by původci této pravdy byli oni sami a jako by nebyla předpovězena již od 50. let 
minulého století. Jejich sebechvála však posmrdí až do nebe a opět dokazuje, že své prognó‐
zy, řeči a »vysvětlení« vytvářejí vždy jen podle toho, jak vítr zrovna vane. Krom toho připisují 
celou vinu na klimatické katastrofě slunci a slunečním cyklům atd. a nikoli masovému přelid‐
nění a s ním spojeným zvrácenostem a zločinným machinacím proti planetě, zemskému kli‐
matu a zvířectvu a rostlinstvu v přírodě. 

Ptaah  Tím  nazýváš  věci  pravými  jmény. Nezodpovědnost  pozemských  lidí  žel  nezná mezí 
a to se vztahuje na většinu pozemského lidstva. Ta myslí akorát tak sama na sebe a své vlast‐
ní blaho,  svůj osobní  luxus, peníze a  zábavu. Zodpovědnost a  soucit vůči celému  lidskému 
společenství je většině lidí naprosto cizí, stejně jako i jasný rozum a celková chápavost. 
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Billy  Skutečně,  je  to  žel  jen  nepatrná menšina,  která  si  uvědomuje  skutečnost,  pravdu 
a efektivní  fakta o tom,  jak nesmírně zničující  jsou dopady všech globálních machinací způ‐
sobených přelidněním. Všichni ti slabomyslní,  jmenovitě hlupáci,  lidé  lhostejní a panovační, 
rozumbradové a všichni ti, kteří zapírají pravdu o problému přelidnění a všech  jen myslitel‐
ných z něho plynoucích katastrof a zlořádů nesou vinu na tom, že se oproti současnému sta‐
vu  vše  ještě  podstatně  zhorší.  Jejich  vinou  je  bráněno  celosvětové  kontrole  porodnosti, 
a přelidnění se i nadále žene vpřed, což vede k čím dál většímu zničení živočišné a rostlinné 
říše, jakož i k nemocem, nákazám a přírodním katastrofám. Mé předpovědi se v tomto ohle‐
du potvrzují již desetiletí, stejně jako i s ohledem na problémy s uprchlíky a azylanty, kteří již 
putují v rámci malého stěhování národů. A to, že již veškerou změnu a zničení přírody nelze 
zastavit, jelikož tomu přelidnění a s ním spojené zločinné intriky s ohledem na destrukci pří‐
rody zabránilo, to se již stalo skutečností. Vše nyní spěje k nejhoršímu, což by bylo možné už 
jen poněkud  zmírnit, kdyby  se konečně pomocí  státní kontroly porodnosti na  celém  světě 
omezil  rapidní  nárůst  globální  populace.  Díky  tomu  by  se  společně  s  normální  úmrtností 
mohlo vše pomalu znovu zregulovat, což si ovšem vyžádá stovky, nebo dokonce  i tisíce  let. 
To  ovšem  pouze  za  předpokladu,  že  by  se  civilizace  pozemšťanů  vinou  svého  přelidnění 
a válečných akcí  sama nezničila,  což  je, pokud budeme vše přesně pozorovat a promýšlet, 
absolutně možné. 

Ptaah  Tak  tomu  sice  v  dohledné  době  nebude,  avšak  vše  skutečně  běží  tímto  směrem 
a mohlo by se to uskutečnit, pokud přece  jen nebudou zavedena opatření za účelem zasta‐
vení prudce rostoucího přelidnění, aby se  jimi zabránilo  ještě masivnějšímu zničení přírody, 
živočišné a  rostlinné  říše, klimatu a  samotné planety. Ale nyní, Eduarde, bych  se  ještě  rád 
zavěnoval některým věcem, které chci s tebou soukromě prohovořit. 

Výňatek z 575. oficiálního kontaktního rozhovoru z 5. prosince 2013 

Billy  … Ale nyní něco  jiného: Teď  se  zase konala  jedna klimatická konference,  z níž  jako 
obvykle nevzešlo nic pozitivního. Vždyť  takovéhle konference  jsou  ryzím  idiotstvím,  jelikož 
pravá příčina zničení klimatu není rozpoznána a nic se proti ní nepodniká. Celý problém změ‐
ny a zničení klimatu lze řešit pouze za pomoci celosvětového radikálního zastavení porodnos‐
ti, které musí drasticky zredukovat přelidnění. V tomto ohledu by se tedy muselo přistoupit 
k patřičným opatřením, které by ve svém důsledku zmírnily i ničení životního prostředí. Vel‐
kým katastrofám, které budou nyní přicházet, sice  již  tímto způsobem zabránit nelze – což 
jasně dokládají  i mé předpovědi, které  jsem učinil v 50.  letech minulého století –, nicméně 
v budoucnu by šly  ještě horší důsledky zmírnit a částečně dokonce zcela zamezit. Avšak do‐
kud bude ještě vzrůstat přelidnění, budou dopady po stránce ničení klimatu, přírody, zvířec‐
tva a rostlinstva, resp. hubení živočišných a rostlinných druhů, čím dál horší a katastrofálněj‐
ší. To  se vztahuje  i na  škodlivé dopady na  zdraví  lidí, kteří budou  stále  častěji postihováni 
chorobami a nákazami, namnoze smrtelně. Záleží tedy na vládách a úřadech, aby podnikly ty 
správné kroky, ovšem k tomu je vyzýván i každý jednotlivec. Avšak i v rodinách to jde od de‐
víti k pěti, a  to nejen proto, že se bezuzdně přehání plození dětí, ale  i proto, že se vytrácí 
správné sociální chování atd., jakož i skutečně dobré vzdělání, lidskost a obsáhlé nesení zod‐
povědnosti. Kvůli tomu se rodina stává  líhní všeho zla, kriminality a zločinnosti. Přitom však 
hraje velmi podstatnou roli i náboženská a sektářská víra, jelikož ta lidi zrazuje od toho, aby 
vnímali skutečnost a pravdu skutečnosti, a uvádí je v omyl a do zkázy. Z toho důvodu lidé ani 
nechápou, že pomoc, uzdravení a záchranu nepřináší náboženská ani sektářská víra, ale vý‐
hradně jasné a skutečné vědění. Časy převratných událostí, jež byly od 50. let 20. století stále 
znovu a znovu předpovídány, se dostavují již celá desetiletí, a ustavičně se stupňují. Všechny 
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ty přírodní katastrofy, které se v masivní míře objevují, svědčí o správnosti těchto předpově‐
dí, takže dnes je již nikdo nemůže vážně popřít. I přesto však existují chytráci, hlupáci a od‐
půrci, kteří všechno zesměšňují a věří, že všechno vědí lépe. Hloupost těchto lidí – a to se žel 
týká většiny lidstva – žel nezná mezí, a proto se v globálním ničení všech myslitelných podob 
pokračuje  dál  jako  doposud,  aniž  by  se  tomu  všemu  učinila  přítrž.  Lidé  na  Zemi  tak  spějí 
do temné  a  smrtící  zhouby,  padají  z  jedné  katastrofy  do  druhé,  puzeni  a  biti  pěstí  svého 
vlastního nerozumu a své namyšlenosti. Oni sami  jsou  titány, kteří zdvíhají pěst proti sobě 
samým a proklínají tak svůj osud, který si sami vytvářejí. To proto, že bludně věří, že na tom 
nenesou žádnou vinu. Leč gigantická a mstivá pěst  jejich vlastního nerozumu, namyšlenosti 
a velikášství si od nich nyní žádá svou daň, kterou musejí bolestivě splácet, neboť nežijí ve 
smyslu  tvořivě‐přírodních zákonů a přikázání, nýbrž  jen ve  lži a klamu – plni zášti,  lačnosti, 
choutek a mánií, v přítomnosti vražd, válek a jiných zločinů a násilných skutků. Lidé na Zemi 
žijí své životy,  leč nikoliv ve smyslu tvořivě‐přírodních zákonů a přikázání. Hanebně a špina‐
výma nohama dupou po pravé lásce a dobrotě života a všech zákonů přírody, přičemž tvořivá 
příroda  ve  své  všudypřítomné  velkorysosti  jejich  ďábelské počínání  velmi dlouho přijímala 
a stále poznovu  jim dávala poslední  šanci. Leč  lidé na Zemi nedbali ničeho a v běhu všech 
šesti posledních desetiletí  (počítáno od 50.  let 20.  století) – během nichž byly  stále  znovu 
poskytovány předpovědi za účelem pozitivní změny – nepodnikli nic dobrého ani pozitivního 
pro  to, aby všechny ony předpovězené katastrofy odvrátili. A  tak přelidnění  i nadále krutě 
vzrůstalo a vinou celého tohoto nerozumu  lidstva byla destruktivně zasažena  i celá příroda 
a klima,  následkem  čehož  se  odehrávalo  stále  více  přírodních  katastrof  a  i  ničení  klimatu 
mohlo nehorázně eskalovat – a dnes vědci, bagatelizujíce, řeční »jen« o změně klimatu. A to 
činí  i přesto, že probíhá destrukce klimatu zaviněná  lidmi na Zemi vší  tou katastrofální de‐
vastací, kterou vinou přelidnění svými nezodpovědnými machinacemi proti přírodě, zvířec‐
tvu, rostlinstvu a planetě samotné způsobili. Při tom hraje nedozírně velkou roli i drancování 
zemských zdrojů a vypouštění obrovských mas jedů, toxických zplodin a emisí z motorových 
vozidel,  letadel  a  lodí,  stejně  jako  ale  i  spalování  fosilních  paliv  a  zástavba,  zabetonování 
a absolutní vydrancování obdělávatelné půdy, přičemž nehovoříme o průmyslovém vysouše‐
ní potoků, řek, jezer, ba dokonce moří, kupř. za účelem zavodňování nepotřebných květino‐
vých farem anebo dobývání zemských zdrojů atd. 

Lidé na Zemi měli od 50. let minulého století ještě dosti času na to, aby pomněli1 na pravou 
lásku a věrnost k přírodě a planetě a také na planetě odpovídající počet obyvatel a aby nalez‐
li cesty zpět k tvořivě‐přírodním zákonitostem. Leč každou jednotlivou šanci vědomě, sobec‐
ky a pohrdlivě přešli a hanebně  zašlapali do  země – neboť  lidé  chtěli  žít  svůj  vlastní  život 
a zbavit se své vlastní zodpovědnosti. Z příčiny této žili svůj život v sobeckosti, plni choutek 
a lačnosti – stejně  jako tomu bylo odjakživa,  leč od doby 20. století  toto nastalo v hojnější 
a překypující míře –, a žili  tedy život v zášti, pýše, mocichtivosti, válkách a zvrhlostech.  Jiní 
oproti tomu propadli kriminálním či zločinným intrikám, vzdáleni pravých tvořivě‐přírodních 
zákonů a přikázání života. To se však již dlouho vymstívá a tak je tomu i v přítomnosti a bude 
tomu tak i v době budoucí. Již překročena jest hranice, před níž by se bývaly všechny mocné 
přírodní, klimatické a planetární katastrofy daly zmírnit a zamezit, neboť nyní jde už jen o to 
zabránit  tomu  ze  všeho  nejhoršímu,  totiž  tomu,  že  se  pozemské  lidstvo  dalším  nárůstem 
svého přelidnění dovede ke kolapsu a v největší míře se samo vyhladí. Tato doba se nyní sku‐
tečně přibližuje, neboť první známky tohoto dění jsou již v nejrůznější podobě patrné, třeba‐
že to  lidé na Zemi dosud nepozorují anebo pozorovati nechtějí, a to ani ti »moudří« vědci, 

                                                            
1 Od slovesa „pomnít“, řidčeji „pomnět“ = rozpomenout se, vzpomenout si – pozn. překl.  
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kteří přece chtějí vědět všecko a považují  se  za veličiny par excellence. Avšak budoucnost 
prokáže, byť to bude teprve budoucnost vzdálenější, že předpovědi tkví v pravdě. Na celém 
dění se nebudou podílet jen choroby a nákazy, ale i bída a nenávist, zločinnost, válečné skut‐
ky, nedostatek místa k životu, zamořování země, nedostatek pitné vody, ohromné přírodní, 
klimatické a planetární katastrofy, mocná a plenivá zemětřesení, sopečné výbuchy a mnoho 
jiných  činitelů,  které negativně ovlivní  životy  lidí,  a mnohým dokonce  život  znemožní.  Leč 
pozemské lidstvo nepodniká nic pro to, aby se této těžké a pustošivé době dokázalo postavit, 
neboť většina myslí nanejvýš jen do vzdálenosti špičky svého nosu, jelikož je zaměřena zcela 
a pouze sama na sebe a věnuje se jen svému vlastnímu osobnímu blahu, starostem a boles‐
tem. Věnovat myšlenky Zemi, přírodě,  zvířectvu,  rostlinstvu a klimatu,  to považuje většina 
světové populace za nesmyslné a neužitečné mrhání časem. To se však vymstívá již celá de‐
setiletí, totiž od oné doby, od níž přelidnění stále více eskalovalo a vystupňovalo se již na 8,3 
miliardy.  A  bude  se  to  vymstívat  i  nadále  a  čím  dál  tím  více,  až  po  samý  zánik  civilizací, 
ba možná  i po vyhlazení a  zničení největšího dílu  lidstva. Lidstvo  si  tedy musí velmi  rychle 
položit otázku, jakým směrem se chce vydat, zda do lepší budoucnosti, která se bude navra‐
ceti do normálu, anebo do definitivní zkázy. A jelikož se to týká celé masy lidstva, týká se to 
i každého  jednotlivce.  Otázka  ohledně  budoucího  směřování  je  tedy  mířena  především 
na jednotlivce,  neboť  mnoho  jednotlivců  tvoří  úhrnem  celé  lidstvo,  které  na  Zemi  žije, 
ve světě disharmonie, necitelnosti, zášti, žárlivosti, nepokoje, egoismu, teroru, válek, krimi‐
nality a zločinnosti. Všechny tyto zlé, špatné a negativní zvrácenosti v tak masivní míře, jako 
je známe dnes, v dřívějších časech ještě nikdy nenastaly – vyplynuly teprv z nezodpovědného 
přelidnění. 

Právě jednotlivce se ponejvíce týče otázka, kam jeho nezodpovědné konání ohledně dalšího 
nárůstu přelidnění má vést. Žádán  je  rozum, chápavost a zodpovědnost  jednotlivce, neboť 
k bídě, nouzi, zničení planety Země a destrukci přírody, zvířectva, rostlinstva a klimatu přispí‐
vá každý. Už jen drancování zemských zdrojů za účelem produkce skleníkových plynů, plastů 
a všemožného spotřebního zboží, stavebních materiálů a zbytečných předmětů, vyráběných 
coby luxusní zboží za účelem vysokého životního standardu, způsobuje nehoráznou devastaci 
a  již nezvládnutelné hory odpadků  a masy  smrtících  jedovatých  látek a plynů.  Jimi nejsou 
otravováni  jen  lidé, nýbrž  i příroda,  svět  zvířat a  rostlin,  zelenina, plody a všechny ostatní 
rostliny sloužící  jako potrava, ale také vodní toky, atmosféra, vzduch, který dýcháme, a po‐
traviny všeobecně. A je jen zákonitým důsledkem, že z toho vyplývá mnoho nemocí a nákaz, 
a  tento důsledek povede nezachranitelně do  záhuby, nebude‐li  šílené narůstání přelidnění 
radikálně a rychle zastaveno. Už jen rakovinová onemocnění, která na celém světě postihují 
mnoho miliónů  lidí – kteří onemocněli vinou  lidmi produkovaných a do přírody a okolí vy‐
pouštěných  jedů,  jakož  i vinou dalších  toxických  látek přidávaných do potravin – přináší  již 
dnes  lidstvu nevýslovné utrpení. Do toho nepočítáme finanční náklady, které choroby a ná‐
kazy způsobují, takže klienti zdravotních pojišťoven musejí platit jako mourovatí. Máme zde 
však  i  topení, která  jsou v miliardových počtech poháněna  topným olejem, k  jehož  získání 
a použití se těží a rafinuje ropa. Jsou zde však i miliardy automobilů pro přepravu osob, jakož 
i  lodě,  letadla a nákladní přepravní vozidla, která vypouštějí do vzduchu kvanta  jedovatých 
emisí a zamořují životní prostředí. Opomenout však nelze ani vojenská vozidla a letadla vše‐
ho druhu, která  jsou závislá na všech zemských zdrojích a s nimiž  jsou vedeny války, které 
pozemskému  lidstvu, přírodě, zvířectvu a rostlinstvu přinášejí bídu, nouzi, smrt, zkázu a de‐
strukci, a navíc také destruktivně zasahují zemské klima a planetu. O tom jsem častokrát psal 
již od 50.  let minulého  století a  své předpovědi  jsem poskytl vládám, novinám,  časopisům 
a radiostanicím, ale nenásledovala žádná reakce, a to ani do dnešního dne. Například 16. září 
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1964 jsem v Kábulu, Afghánistánu, sepsal a celosvětově rozeslal článek, který zde chci z velké 
části připojit a následně  s  tím,  co  jsem  již  řekl, uveřejnit v bulletinu. Ty ovšem  ten  článek 
znáš, takže ti jej nemusím celý předčítat, ale jednoduše jej přičlením ke zprávě s naším roz‐
hovorem. 

Ptaah  S tím jsem srozuměn. 

Billy  Zde  tedy následuje  řečený  článek, přičemž má být však  tematizováno  jen  to,  co  se 
vztahuje přímo k věci, tedy pouze to, co je důležité s ohledem na přelidnění a jeho následky, 
přičemž je v textu zahrnuto několik málo změn. (…) 

Článek z 16. září 1964 

Člověče  na  Zemi,  bloudíš  na  cestě  zkázy,  na  cestě  disharmonie  s  přírodou  a  tvořivě‐
přírodními zákonitostmi. Tápeš na cestě smrti, jež ústí v bezednou propast, jež číhá na tebe 
plna  neuvěřitelných  hrůz  a  smrtelné  zkázy  a  chce  tě  krvavými  pazoury  strhnout  do  sebe 
a nemilosrdně rozdrtit. Obří kostnatá pěst tvé mstící se nechápavosti a tvého nerozumu tě 
vytrhne ze života a vrhne tě do  jícnu vše hubivého zničení. Tvořivě‐přírodní zákony ti  ještě 
skýtají poslední skutečnou šanci – tobě, lidstvo, a tobě jednotlivče této Země –, aby ses mohl 
uchránit před mučivým koncem, jejž převratné události již v současné době ohlašují a budou 
jej ohlašovat  i v době nadcházející. Člověče na Zemi, stále  ještě máš skutečně  již  tu nejpo‐
slednější  šanci,  které  se můžeš  chopit,  abys  ještě  zabránil  tomu  nejhoršímu,  leč  pomysli 
na to,  že  zakrátko  již  bude  příliš  pozdě,  neboť  poté  nastane  pláč  a  skřípění  zubů,  jak  je 
od nepaměti tradováno. Celá tisíciletí popisované předzvěsti této nové doby, totiž již do zá‐
vratna vystupňované katastrofy všeho druhu, svědčí o tom, že čas naplnění proroctví již na‐
dešel a že převraty se  již nedají zastavit, ale  již  jen zmírnit ve svých nejhorších důsledcích. 
I dochovaná proroctví o znameních na nebi stala se skutečností, neboť ta jsou již léta vídána 
a pozorována ve všech denních i nočních hodinách ve všech zemích světa, byť jsou žel často 
chybně vykládána a zesměšňována. To jsou však znamení doby, jako kupř. ohnivé koule, vý‐
buchy paprsků v atmosféře, atmosférické  fenomény spojené s elektromagnetismem Země, 
podivné mraky a mlžné útvary, které po stovkách vypadají jako malé létající objekty. Objevují 
se však  také varující, vědoucí, moudří a budoucnost předpovídající  lidé a zvěstovatelé, aby 
pozemšťanům  přinášeli  »Učení  pravdy, Učení  ducha, Učení  života«  a mohli  zasáhnout  do 
evolučního  dění  vědomí  a  do  konání,  jednání  a  působení  vědomí  pozemského  lidstva.  To 
proto,  že  jest  to naléhavě nutné,  jelikož  lidé na Zemi  se  svým dosud omezeným vědomím 
nutí k  reakci  základní  stavební prvky přírody a života, aby ve  svém  šílenství  zničili přírodu, 
nespočetný  život  i  pozemské  klima.  Proto  zdvíhám  svůj  hlas  –  neboť  znám  budoucnost  – 
a křičím varování pro celé lidstvo Země; varování, které se zakládá na minulých a současných 
událostech, jež se ve zlém rozsahu ponesou dále do budoucnosti. Již nadešel čas, kdy se za‐
čínají na celém světě vinou  člověka ostře měnit klimatické podmínky, což bude v době bu‐
doucí  způsobovat  také extrémní výkyvy počasí všeho druhu. Vše  zašlo  již  tak daleko,  že  je 
huben bezpočet lidských životů, které jdou do statisíců a miliónů, a tak tomu bude i nadále. 
Stále plošněji a masivně jsou devastovány i všechny lidské výdobytky; hory jsou ničeny v dů‐
sledku horských sesuvů způsobených  táním permafrostu, a sopečnou  činností  jsou odtrhá‐
vány velké části hor, které se jako bahenní laviny řítí do údolí, vše pustoší, likvidují celé ves‐
nice a města a žádají si mnoho lidských životů. Na celém světě tají ledovce, stejně jako i le‐
dové masy v Arktidě a Antarktidě. Světové klima se prudce otepluje, což vede k ohromným 
klimatickým zvratům,  jež mají za následek velké vlny veder a chladu, ohnivé smrště, sucha, 
záplavy, sněhové bouře a krupobití. Stále častěji se objevují pevninská i podmořská zemětře‐
sení,  což  vede  k  dalším  katastrofálním  devastacím  lidských  výdobytků,  krajin  a masovým 
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úmrtím  lidí. Jsou páchány ohromné materiální škody na zemi, na domech, budovách všeho 
druhu, ulicích, železničních tratích, divokých i polních potocích, řekách a jezerech. A tyto kli‐
maticky podmíněné zvraty a nehorázné výkyvy počasí povedou k čím dál větším ztrátám na 
lidských životech, neboť  rapidní a stupňující se oteplování a změna klimatu mění veškerou 
přírodu a mořské proudy, které vyvolávají mocné převraty. Mění se i celá živočišná říše, při‐
čemž  vzniká mnoho mutací,  a  to  jak  u mnoha  zvířecích  druhů  a  v  celé  rostlinné  říši,  tak 
i u člověka, přičemž na všem nese vinu především přelidnění. Přelidnění je totiž na Zemi tím 
absolutně největším zlem, neboť čím více a rychleji narůstá, tím větší, rozsáhlejší a neřešitel‐
nější  jsou všechny z něho plynoucí problémy. Tyto problémy  jsou přítomny ve všech oblas‐
tech,  tedy  jak v  lékařství, mizejících zásobách pitné vody a bezmezné spotřebě energií,  tak 
i ve stále se vzmáhajícím celosvětovém terorismu. K tomu přistupují války, které rozpoutávají 
zločinní státní mocnáři, jakož ale i rodinné tragédie, které vypadají čím dál zleji a jejichž po‐
čet ustavičně narůstá. Rostoucí problémy však vznikají i znečišťováním vzduchu, vodních to‐
ků a životního prostředí, rostoucí kriminalitou a zločinností, jakož ale i všeobecným zchoulos‐
tivěním zdraví, vědomí, psychiky a těla  lidí. Dále je nutno uvést  i extrémně rostoucí  lhostej‐
nost lidí vůči svému vlastnímu životu i vůči životu ostatních lidí, stejně jako i stále se vzmáha‐
jící citovou netečnost a mizející zájem o dobré mezilidské vztahy. K již nepřekonatelným pro‐
blémům patří  i absence užitečného zaměstnání ve volném  čase, neboť místo  toho  jsou vy‐
hledávány a praktikovány už jen zábavy a zahálky. Vinou toho se také zákonitě stupňuje ze‐
surovění lidí vůči bližním, přírodě, zvířectvu a rostlinstvu. Lidé jsou čím dál náchylnější k aler‐
giím a nemocem, zvrhlostem v sexuálním životě, psychickým zvrácenostem, depresím, sebe‐
vraždám a psychopatickým a paranoidním záchvatům, z nichž plynou vraždy, masové vraždy 
a  týrání  spolubližních.  Toho  se  dopouští  stále  častěji mladiství,  jelikož  celá  jejich  výchova 
v každém ohledu kompletně selhává. Stále častěji se objevují zbabělí lidé, kteří zahazují svůj 
život, jelikož se stali neschopnými unést bolest a trápení a ukončit svůj život přirozenou smr‐
tí. 

Quo vadis, humanitas –  lidstvo, kam kráčíš? Pozemský  člověče, vytváříš pro planetu a vše‐
chen život neštěstí v netušeném rozsahu. Destrukce, kterou  jsi způsobil přírodě a životu se 
rozprostírá  po  celém  světě  a  zapříčiňuje  ohromné  škody,  devastaci,  nouzi  a  bídu. Divoké 
a polní potoky se stávají dravými řekami, řeky se stávají zuřícími proudy, a divá vodstva vy‐
stupují ze všech břehů a vyvolávají nesmírné záplavy, jež pustoší celičkou zemi, ničí bezpočet 
lidských  výdobytků  a  živobytí  a  žádají  si  spolu  s ostatními  katastrofami  statisíce  a miliony 
lidských životů. A jak již bylo zmíněno, nastávají sopečné erupce připomínající pravěké doby, 
nepočítáme‐li nesmírně extrémní pevninská a podmořská zemětřesení, přičemž všechny ka‐
tastrofy  jsou čím dál tím horší a nakonec  je  již nebude možné zastavit. V roce 1964 se toto 
odehrává dosud v malé míře, avšak  již od 70.  let se bude v nadcházejících desetiletích vše 
natolik stupňovat, že se  již ke konci 20. století vše nebývale zvrhne. Tehdy to však nikterak 
nebude znamenat konec člověkem způsobených celosvětových katastrof, neboť po nástupu 
nového tisíciletí se příroda proti šílenství člověka po stránce ničení životního prostředí vzepře 
ještě mocněji a dosáhne míry, jež bude připomínat pravěké doby Země. 

Budou‐li  pozorovány  a  analyzovány  nadcházející  události  a  katastrofy,  které  Zemi,  klima 
i lidstvo zasáhnou, pak je jasně a zřetelně patrné, že na tom všem nesou vinu jen a pouze lidé 
na Zemi, a  to proto,  jak bylo  již vysvětleno,  že nezadržitelně  roste přelidnění. Z přelidnění 
rovněž vyplývají všechny problémy, které již nelze zvládnout v jednoduchém rámci, nýbrž už 
jen pomocí celosvětových radikálních a nekompromisních zákonů, které je nutno dodržovat. 
Vina na nadcházejícím neštěstí, chaosu a katastrofách vyplývá v zásadě z ohromné masy lid‐
stva, byť patologicky hloupí a nezodpovědní rozumbradové a vědci tvrdí opak. 
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Jen přelidnění samotné je faktorem všeho zla, jak ohledně nedostatku energie a pitné vody, 
tak ohledně ničení přírody, životního prostředí a oteplování klimatu. Začnou‐li se  lidé kon‐
frontovat s existujícím problémem tohoto či jiného druhu vzniklým z přelidnění a naleznou‐li 
a uskuteční‐li řešení, pak je to celé již během doby, co se toto řešení uskutečňuje, překonáno 
nově vznikajícími problémy stejného či jiného druhu. Tak je tomu proto, že během doby, co 
se  řešení  realizuje, narostla  světová populace,  resp. přelidnění, o další  stamiliony,  čímž  se 
vypracovaná řešení stala nicotnými a byla překonána novými problémy stejného druhu. Šířit 
se budou  i problémy s azylanty, neonacismus, extremismus, stěhování národů, celosvětový 
terorismus a nové války a budou vytvářet nepokoje, nouzi, bídu a ustavičně nové velké pro‐
blémy.  

Proti všem pohromám – jež vycházejí z činnosti lidí na Zemi a které lidé nerozumně vytvoře‐
ným přelidněním sami způsobili všemu životu, přírodě, klimatu, atmosféře, povodím, zvířec‐
tvu, rostlinstvu a celé planetě – musejí být učiněna velmi tvrdá a razantní opatření. K tomu 
patří také opatření proti machinacím státních mocnářů posedlých světovou nadvládou, kteří 
v celém světě vyvolávají zločinné války a teror, sami vedou války, provádějí teroristické činy 
a strhávají ostatní  země do  chaosu – přitom  také pošlapávají mentalitu  lidí a  chtějí  zlomit 
a vymýtit jejich náboženství a politiku.  

Vinou svého závratně rychlého nárůstu je lidstvo nuceno stále častěji a stále více devastovat 
životní prostředí a drancovat a likvidovat zdroje Země, aby uspokojilo své rostoucí požadavky 
všeho druhu. Všechny  tyto požadavky  se  však při  vzrůstajícím počtu  lidstva  stupňují  stále 
větší měrou, následkem čehož je stále více postihována a pustošena příroda, zvířectvo a rost‐
linstvo a rovněž  i klima a veškeré životní prostředí. Samotná planeta  je sužována a pomalu 
ničena, neboť  jaderné a  jiné výbuchy narušují  strukturu Země a vyvolávají  zemětřesení na 
souši  i pod  vodní hladinou,  stejně  jako  i  výbuchy  vulkánů. Vodní  toky, příroda,  atmosféra 
a vesmír v blízkosti Země jsou znečišťovány a otravovány, zatímco pralesy jsou ničeny a likvi‐
dovány v touze po zisku.  

Příkaz doby a budoucnosti je tento: Konečně učinit přítrž šílenství přelidnění. Tak se sice lid‐
stvem  vyvolaná  změna  klimatu  již  nedá  zastavit,  avšak chápavostí  a  rozumem mohou  být 
destrukce, zničení, chaos a katastrofy částečně omezeny, jako např. tím, že se znovu vytvoří 
přirozené polní a lužní oblasti a zastaví se drancování planety, přírody, zvířectva a rostlinstva, 
neboť  jen  tak  je  ještě možné  zabránit nejhoršímu. To ale předpokládá,  že bude  zastaveno 
šílenství přelidnění pomocí radikálních a účinných zákonných opatření v podobě celosvětové 
regulace  porodnosti.  Přelidnění,  resp.  světová  populace  musí  být  neprodleně  omezena 
a umenšena pomocí celosvětového kontrolovaného zastavení porodnosti, protože pouze tak 
mohou být nakonec odstraněny v každém ohledu stoupající požadavky lidstva a s tím spoje‐
ná další a stupňující se destrukce.  

Již velmi mnoho bylo učiněno pro  to, aby se předpovědi naplnily, a proto  je  také nezbytné 
přistoupit  k  protiopatřením: Musí  být  neprodleně  omezeno  znečištění  životního  prostředí 
způsobené motory na fosilní paliva všeho druhu, jakož i továrními komíny atd. – a to včetně 
všech dalších způsobů znečištění životního prostředí a vzduchu. Naprostou nutností  je  také 
to,  aby  všechny  lidské  stavby  všeho druhu,  jako  jsou obytné domy  a  továrny  atd.,  zmizely 
z oblastí  ohrožených  lavinami  a  záplavami.  Lužní  krajiny  atd.  musejí  být  navráceny  zpět 
přírodě  jako přirozené oblasti zachycující vodu v případě povodní. Obytné stavby a  továrny 
atd. se již nesmějí stavět při horských a polních potocích, na pobřežích jezer, v/na lavinových 
svazích či na rovinách ohrožených vodou a v blízkosti moří. Navíc musejí být zcela neodkladně 
učiněna  ochranná  opatření  při  potocích,  řekách,  jezerech,  silnicích,  obytných  oblastech, 



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 9, říjen 2014 21 

svazích a horách atd.,  a  to  tak,  že  se na ohrožených místech –  kde divoká  voda  vystupuje 
z břehů,  kde  padají  přívaly  kamenité  suti,  sněhové  či  bahenní  laviny  nebo  kde  dochází 
k horským sesuvům, jež mohou napáchat škody – zřídí zásadní, velmi silné a vysoké zástavby, 
jež ochrání domy,  silnice, cesty a  železniční  trasy před podemletím,  zaplavením,  zasypáním 
či stržením.  To  bude  zapotřebí  na  mnoha  místech,  neboť  velkou  část  z  předpovězeného 
chaosu a katastrof  již žel nebude možné odvrátit – a čas spěchá a  je ho stále méně. Je tedy 
nezbytné  jednat,  a  toto  jednání  spočívá  v  zodpovědnosti  veškerého  pozemského  lidstva. 
Pozemský člověk musí jednat, dříve než bude s definitivní platností příliš pozdě a již nebude 
možné vůbec nic učinit pro to, aby se nezodpovědně vyvolaný proces ničení klimatu, zvířecí 
a rostlinné říše, přírody, planety a vyhlazení lidstva zastavil. 

Kam kráčíš, lidstvo této Země – Quo vadis, humanitas? Bloudíš na cestě temnoty – na cestě, 
jež vede do záhuby, bez možnosti návratu. Zachraň se, neboť ještě je čas k úplnému obratu, 
aby  ses  vydal  po  cestě  světla,  po  cestě  tvořivě‐přirozeného  –  po  světelné  cestě  pravdy 
všudypřítomných tvořivě‐přírodních zákonitostí – po cestě dobra samotného. 

Člověče, obrať se ke svému dosavadnímu životu zády a nalezni cestu zpět k tvořivě‐přírodním 
zákonům a přikázáním. Vydej  se  zpět na  reálnou  cestu  skutečného  života. Tuto  cestu  však 
nemůžeš nalézt a vykročit po ní prostřednictvím náboženství ani sektářství, a tudíž nepostačí, 
když budeš  každičký den nebo  každičkou neděli  spěchat do  kostela,  aby  ses  tam  skvěl,  že 
právě TY  jsi  jedním  z  těch,  již pilně  chodí do  kostela,  aby při  každé příležitosti naslouchali 
slovu duchovního a pokud možno seděli v první řadě v jeho blízkosti, aby tě přec každý mohl 
dobře  vidět  a  zjistit,  že  pilně  posloucháš  slovo  v  každém  případě  imaginárního  Boha. Nic 
nepomůže,  že  se  nacházíš  tak  blízko  duchovního,  že  chodíš  do  mešit,  chrámů,  synagog 
či jiných modliteben, aby ses  tam modlil nebo aby  ti neušlo byť  jen  jediné slůvko nějakého 
zástupce  náboženství,  jenž  provádí  bohoslužbu,  když  zároveň  s  tím  porušuješ,  hanebně 
přecházíš a  zadupáváš do  země všechny  tvořivě‐přírodní  zákony. Pozemský  člověče,  takové 
počínání není žádný zákon ani přikázání tvořivě‐přírodní pravdy, žádné tvořivě‐přírodní řízení 
či  pořádek  a  ani  žádný  smysl  života.  Pokud  nenajdeš  na  základě  vlastního  poznání  cestu 
pravdy a nebudeš slovu pravdy hluboce rozumět, důvěřovat mu a následovat  jej, pak bude 
pro  tebe  lepší,  když  se  propadneš  do  nejhlubšího  bahna  hanby.  Nekráčíš‐li  po  cestě 
skutečnosti a pravdy skutečnosti, a tedy po cestě tvořivě‐přírodních zákonů a přikázání, pak 
nech  tuto  cestu  přinejmenším  nerušeně  najít  ty,  kteří  po  ní  chtějí  vykročit  a  kteří  hledají 
efektivní skutečnost a pravdu. Neproklínej a nezatracuj ty, již hledají pravdu, neboť jejich krok 
a jejich přítomnost na cestě pravdy neslouží jejich vlastní slávě, ani tomu, aby se blyštěli jako 
drahokam,  nýbrž  evoluci  jejich  vědomí,  kterou  člověku  předkládají  tvořivě‐přírodní  zákony 
jako smysl života. V tom je zakotveno také veškeré  lidské chování v každém ohledu, a to jak 
ohledně spolubližních, lidství, přírody, zvířectva a rostlinstva, tak ohledně světového klimatu 
a planety  samotné. Budeš‐li však  jednat proti  tomu, pozemský  člověče, potom  tě dostihne 
tvůj vlastní trestní soud dříve, než to zpozoruješ, neboť éra následných událostí kráčí vpřed 
a již neskýtá žádný čas, aby sis zahrával s dalším podněcováním přelidnění a ničením klimatu, 
jak jsi to dosud činil jako jednotlivec i jako masa lidstva. Dlouho, příliš dlouho sis zahrával se 
vším  zlem  a  choval  ses  hanebně,  avšak  nyní  přetéká míra,  neboť  už  od  dávných  dob  je 
řečeno: »Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne ...« 

Lidstvo  a  jednotlivý  člověče,  ať  jsi  chudý  či  bohatý, malý,  velký,  žebrák  nebo  pracující  – 
člověče v jakékoliv pozici, tebe se to týká – na tebe směřuji svá slova. Obrať se a vyjdi cestou 
pravého života, jak to určují nenáboženské a nesektářské tvořivě‐přírodní zákony a přikázání, 
neboť  již  zakrátko  přijde  čas,  kdy  svět  a  tebe  samého  zasáhne  velké  neštěstí  a  požene  tě 
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k odpovědnosti za všechnu tu destrukci, již jsi vinou přelidnění napáchal na lidstvu samotném 
a ve veškeré přírodě, zvířecí a rostlinné říši, klimatu, atmosféře, všech vodních tocích a všude 
jinde. 

V tisíciletých spisech se píše: »Miluj svého bližního jako sebe samého, neboť on je tvůj rodný 
bratr či tvá rodná sestra – jemuž či jíž byl vdechnut dech života.« Člověče, skoncuj tedy se vší 
svou  záští,  chtivostí,  každodenním  nepokojem,  vražednými  válkami  a  veškerou  sobeckostí: 
Miluj svého bližního jako sebe samého, miluj ale i přírodu, zvířectvo, rostlinstvo a planetu, jež 
jest tvým domovem a tvou záštitou. 

A  tak  je  psáno:  »Všímejte  si  znamení  doby,  jež  budou  stát  na  nebi,  až  přiblíží  se  čas,  kdy 
nastanou převratné události.« – Jednotlivý člověče, všímej si těchto znamení doby, nauč se 
jim  porozumět  a  nevykládej  si  je  chybně.  Věz  o  jejich  pravdě  a  nepozoruj  je  jako  nějaký 
neobvyklý zázrak, neboť zázrak je jen slovo a pojem, jehož hodnota nemá žádného významu. 
Pozoruj  znamení  taková,  jaká  skutečně  jsou  –  jako  produkt  mocného  tvořivě‐přírodního 
zákona, jejž jsi vinou přelidnění a všech z něho vznikajících problémů porušil. To jsi učinil na 
celém  světě  v  celičkém  lidstvu,  přírodě,  živočišné  a  rostlinné  říši,  jakož  i  v  klimatu 
a na planetě samotné. Tím jsi vyvolal ohromné změny a destrukci v přírodě a klimatu přinesl 
světu  nouzi,  vraždy,  zločiny,  války,  teror,  bídu  a  zkázu.  Znamení  na  nebi  jsou  především 
znamením dopadů lidského nerozumu; znamení, jež se projevují jako zničující a katastrofální 
výkyvy  počasí  všeho  druhu,  jelikož  oteplování  a  zničení  klimatu  a  životního  prostředí  se 
formuje k netušeným katastrofám.  Již  to patří ke každodennímu životu, avšak  ty, pozemský 
člověče,  jsi stále  ještě nepochopil a nepostihnul, že na  těchto zhoubných událostech neseš 
vinu  sám;  neseš  vinu,  jelikož  stále  rozdmýcháváš  přelidnění  a  vytváříš  tím  stále mocnější 
neřešitelné problémy, které už nemůžeš zvládnout. Obrať se tedy dříve, než bude s definitivní 
platností  příliš  pozdě,  neboť  stále  ještě můžeš  něco  udělat  pro  to,  aby  ses  těm  největším 
katastrofám vyhnul. Jednej však rychle, neboť již za 20 let bude příliš pozdě (počítáno od roku 
1984),  jelikož  poté  již  katastrofální  dopady  tvého  ničemného  počínání  nepůjdou  zastavit 
a příroda,  život,  planeta  a  klima  sešlou  na  lidstvo  a  planetu  důsledky  lidské  nechápavosti 
s pravěkou silou. Člověče této Země, stále ještě máš jednu poslední šanci – krátkou lhůtu. Leč 
pomni: Tato  lhůta, jež přechází tímto světem, bude mít jen krátkého trvání, dříve než se má 
slova prokážou být pravdivými,  slova předpovědi, která  se  již brzy naplní, budeš‐li ve  svém 
odedávném  stylu  pokračovat  dál.  Pak  ale  bude  již  příliš  pozdě  pro  tebe  i  pro  celou masu 
lidstva, jíž kladu otázku: »Quo vadis, humanitas?« 

Po uplynutí mnou uvedené doby 20 let (od roku 1984) již proces zničení klimatu a přírody již 
nebude možné zastavit, jestliže nebude pomocí radikálních opatření na zastavení porodnosti 
drasticky  zredukováno  přelidnění  a  tím  zmírněny  všechny  problémy,  dokud  jednoho 
vzdáleného dne definitivně nezmizejí. Pokud se  tak nestane, potom problémy všeho druhu 
vystoupají do extrému a  již  je nebude možno  zvládnout. Tím ale bude v  sázce a uvede  se 
v pochybnost existence celého  lidstva a planety, a tudíž může nastat situace, že se  jednoho 
dne  pozemské  lidstvo  vinou  svého  nerozumu,  nechápavosti  a  egoismu  samo  vyhladí 
a zlikviduje.  A  nebude  tu  žádný  Bůh,  jenž  by  naslouchal  lidstvu,  aby  vyslyšel  jeho  prosby 
za odpuštění a odvrácení všeho zlého, neboť tam, kde žádný Bůh neexistuje, nemůže ani nic 
slyšet  či přinést pomoc. V zásadě  jsi  totiž  ty sám, pozemský  člověče, svým vlastním pánem 
a mistrem, neboť ty sám jsi bůh, a neseš tudíž úplnou zodpovědnost za všechno své jednání 
a působení, za všechny své myšlenky, pocity a celý svůj osud, jehož jsi sám strůjcem.  

Kabul, Afghánistán, 16. září 1964 a SSSC, prosinec 2013, Billy 
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Ptaah  S  tím,  co  jsi předtím  řekl, mohu  jen  souhlasit,  stejně  jako  i  s  tím,  co  jsi  roku  1964 
sepsal a rozšířil, leč neobdržel v této věci žádné reakce. Žel tomu bylo v tehdejší době stejně, 
jako  je  tomu dnes,  totiž  že  se prostému  člověku bez  akademického  titulu nevěnuje  žádná 
pozornost, byť  je  tento  člověk vědoucnější a moudřejší než  lidé, kteří  titul vlastní.  Jednoho 
dne  však budou pozemšťané na  tvá  varování, předpovědi  a  slova  s  jistotou myslet,  ale  to 
bude teprve tehdy, až již nepůjde nic zachránit. 

Billy  Tak tomu patrně bude. Žel ale v dnešní době stále ještě existuje mnoho rozumbradů 
a odpůrců,  kteří  se  o  skutečnost  a  pravdu  nestarají,  a  svými  obchody  a  lžemi  generují 
závratné peníze ze všeho, co závisí na mase přelidnění. 

Ptaah  Což vskutku takto je. (…)  
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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. 
 
 
25. října 2014: 
Patrick Chenaux Sounáležitost …  

Základy pokojného a harmonického soužití.  
 
Christian Frehner  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 studij-
ní 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, Jan Bayer, Eva Leksová 


