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»Billy« Eduard Albert Meier 

Krátký životopis 
Eduard Albert Meier se narodil 3. února 1937 v Bülachu ve Švýcarsku jako druhé 
ze sedmi dětí. Jeho otec byl švec z povolání. Dne 2. června 1942, ve věku 5 let, 
pozoroval Eduard společně se svým otcem poprvé UFO v podobě velkého 
stříbrného »disku«. Na podzim roku 1942 následoval první telepatický kontakt 
zahájený mimozemšťanem – pro malého Eduarda Meiera to byl zážitek, jenž mu 
zprvu naháněl strach. V listopadu téhož roku proběhla první exkurze 
v mimozemském létajícím stroji, který pilotoval SFATH. Tento velmi starý muž 
z hvězdného systému Plejaden/Plejaren zasvěcoval chlapce od 3. února 1944 
do 3. února 1953 do velmi mnoha vědomostí – po stránce ducha a vědomí 
i po stránce přírody –, a to jednak telepatickou cestou, jednak tváří v tvář. 

Od 3. února 1953 po dobu následujících 11 let příslušelo vyučování Eduarda 
ASKET, mimozemské ženě z Vesmíru DAL. Společně s Asket a pod jejím vedením 
podnikl Eduard daleké cesty na naší Zemi, během nichž se prohloubila a rozšířila 
jeho výuka. Asket mu mimo jiné odhalila i tajemství pyramid v Gíze, které si 
spolu prohlédli přímo na místě. Asket umožnila Eduardu Meierovi dokonce i cestu 
zpět v čase do období Jmmanuela (alias Ježíše Krista), kdy s ním mohl osobně 
hovořit a směl obdržet důležitá učení. 

Ve věku 27 let bylo školení Eduarda, který byl tehdy již dlouho na cestách 
a musel toho hodně přestát, prozatím uzavřeno. Toto školení jej připravovalo 
na jeho pozdější úkol coby prostředníka, proroka a učitele. 

Dne 3. srpna 1965 přišel při autobusové nehodě v Iskenderunu v Turecku o levou 
ruku. 

Dne 25. prosince 1965 se Eduard Meier seznámil v Soluni 
v Řecku se svou budoucí ženou, s níž se o dva měsíce 
později oženil. Od února 1967 do června 1969 spolu 
cestovali a žili mj. v Turecku, Pákistánu a Indii. 20. 9. 
1967 se ve Kvétě (Pákistán) narodila jejich dcera 
Gilgamesha a později, po návratu do Švýcarska, ještě oba 
jejich synové, Atlantis-Sokrates (9. 8. 1970) a Methusalem 
(31. 10. 1973). 

Dne 28. ledna 1975 se potom uskutečnil první kontakt se 
SEMJASE (= vnučka od Sfath), ženou ze souhvězdí 
Plejaden/Plejaren. Toto setkání znamenalo oficiální 
zahájení »mise« Billyho a FIGU. 

Mezi 28. lednem 1975 a létem 1996 měl Billy Meier – 
vedle mnoha neoficiálních kontaktů – přibližně 250 
oficiálních kontaktů s mimozemšťany Semjase, Ptaah, Quetzal, Asket, Nera, 
Taljda, Menara, Pleija a dalšími. Většina těchto oficiálních rozhovorů byla 
doslovně uveřejněna v takzvaných Semjase-kontaktních zprávách (pomocí 
přímého telepaticko-aparaturního zprostředkování příjemci Eduardu Meierovi). 
Tyto kontakty probíhají i nadále, i když už jen příležitostně. 
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Slovo o Billym a jeho práci 
Už hodně se napsalo o Eduardu Albertu Meierovi zvaném »Billy«; leckdy nic 
lichotivého, natož potom objektivního. Každý člověk má jaksi svou vlastní 
subjektivní představu, co či především kdo Billy Meier je. Málokteří ho znají 
osobně, a pokud už jej znají, tak ne dost dobře, aby si o něm mohli utvořit 
nestranné mínění. 

Většina si ho spojuje s UFO, což se také zprvu 
nejvíc nabízí, protože jeho UFO fotografie jsou 
celosvětově známé. Avšak tato záležitost 
s UFO ustupuje čím dál tím více do pozadí 
a stále zřetelněji vychází najevo jeho hlavní 
činnost: Billy je muž pera, spisovatel, který už 
napsal tisíce stran, a sice nikoliv jen při tvorbě 
románů – ačkoliv už také některé napsal –, 
nýbrž při tvorbě spisů, jež svým obsahem 
podněcují myšlení a které dávají každému 

člověku popud, aby si kladl stále více otázek a tím také dospěl ke stále více 
odpovědím. Billy je autorem desítek knih, které jsou napsané v překrásné 
a srozumitelné řeči. Jeho řádky nás přivádějí do světů, o kterých se nám zatím 
ani nesnilo. Dává potravu našim snům a naši fantazii nechává válet kotrmelce 
tím, že se dotýká a rozechvívá struny našeho nitra, které bychom sami možná 
nikdy neobjevili. 

Billy je autor mnoha zajímavých knih, které jsou hodné přečtení. Jak to, že to 
většina lidí nezpozoruje? Definují si Billyho pouze na základě jeho fotek UFO 
a na základě toho, jestli jsou pravé či nikoliv. To je ryzí plýtvání časem. Tito lidé 
nevidí a nevědí, že Billyho úloha a hlavní zaměstnání spočívá v psaní a učení. A to 
činí tak mistrně a s takovou obratností, že každá věta sedí a je obsahově 
správná, a to už při prvním napsání, aniž by následně byly nutné ještě korektury 
vět a obsahu. Tohle jen tak nenapodobí žádný z takzvaných spisovatelů, kteří 
pilují a upravují své knihy po celá léta, než je konečně zveřejní. Místo toho Billy 
napíše knihu zpravidla za pár týdnů nebo za dva až tři měsíce, a sice 
s hodnotným obsahem. 

Billy vykonával velmi mnoho různých činností v rozdílných profesích, aby nakonec 
nad tou nejtěžší a nejnáročnější prací doslova zůstal sedět. A to ke štěstí všech 
lidí, kteří čtou a studují jeho knihy a jsou vděční, že jsou díky němu sepsány 
a zaznamenány všechny tyto nekonečně velké poklady. 

Eva Bieri, Švýcarsko 
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Billy Meier – ani guru ani velký mistr! 
Mnoho lidí má při hledání »své« pravdy bohužel ve zvyku orientovat se na idoly, 
svaté, vůdce, duchovní bytosti, média, mimozemšťany, guruy, modly anebo 
na všelijaká jiná imaginární božstva. Být napojen na kanál (channel), tedy mít 
kontakt či spojení na onom světě s různými zemřelými, s nějakým duchovním 
vůdcem anebo se strážným andělem, je dnes již skoro povinnost každého 
»dobrého« esoterika. Víkendové semináře typu »Najdi sám sebe« – jakkoliv jsou 
pochybné a nestydatě drahé – pod vedením »obdařených« a »osvícených« 
lektorů, ba samotných údajně reinkarnovaných mimozemšťanů či »vtělenců« 
(walk-ins), přišly do velké módy. 

V Novém Věku lidé touží nalézt své tvořivé kořeny, svůj domov v »duchu« 
a ve vědomí, a hodit přes palubu staré kultovně-náboženské zpátečnické 
přežitky. Náhle rozeznávají, že to či ono falešné kultovní náboženství vytváří 
závislost a zotročuje člověka, a dospívají tak k novým horizontům a novým 
znalostem. 

Je paradoxní, že mnoho lidí – navzdory všem nově získaným poznatkům 
a znalostem –nehledá svou svobodu v sobě samých či ve světě vlastních 
myšlenek a vlastního vědomí, nýbrž v otevřené náruči nových kultovních učitelů, 
v neprůhledných esoterických sdruženích anebo v kulticko-sektářských 
pseudoučeních či bludných názorech samozvaných mistrů všeho druhu. 
Mimozemšťané jsou znovu masově povyšováni na nové bohy a lidé, kteří tvrdí, že 
jsou v kontaktu s mimozemšťany, se stávají vyvolenými či »obdařenými« – a to 
i tehdy, když jejich údajné kontakty spočívají na lži a podvodu. Tak se rodí nový, 
moderní obraz světce: »UFO-kontaktér«. Co je pro mnoho lidí věřících v UFO, 
provozovatele UFO-kultů a UFO-sektáře údajně velké požehnání, to se pro jejich 
odpůrce pochopitelně mění v novou nadávku »UFO-guru«. 

Jak se v případě Billyho Meiera dalo předvídat a jak mimozemšťané již 
v nejranější době vysvětlili, tak i jeho by mnoho lidí rádo vidělo a vynášelo 
do nebes jako velkého mistra, svatého nebo gurua. Takovéto tendence je však 
nutno vehementně zamezit. A tak se FIGU a samotný Billy Meier nejostřejším 
způsobem ohrazují proti takovémuto titulování a přisuzování a proti nesmyslnému 
zbožňování a vzývání některých chybně zaměřených a nepoučitelných kultovně 
věřících v UFO či UFO-esoteriků. 

Jeho odpůrci jej z čirého zaslepení, závisti, nepochopení či nezájmu o skutečné 
souvislosti osočují jako velkého UFO-gurua nebo UFO-sektáře a také členy spolku 
»FIGU« označují za »Billyho učedníky«, UFO-sektu či za »poddané Billyho 
Meiera«. 

Billy Meier není ani guru, channeler nebo povznesený, ani velký mistr, a ani 
žádný vyvolený mimozemských inteligencí. Okolnost, že udržuje kontakty 
s mimozemskými lidmi z Plejadisch-plejarische federace, nemění nic 
na skutečnosti, že zůstal obyčejným a skromným člověkem. Je to člověk 
s lidskými rysy, učitel, otec, přítel a chytrý poradce. Je prostředníkem 
a zvěstovatelem, který předává slyšícím a otevřeným lidem ochotným se učit 
všechny své vypracované vědomosti, Učení ducha a všechny znalosti, jež mu 
vyložili jeho mimozemští přátelé. 
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Billy Meier a spolek FIGU nevystupují misionářsky, nýbrž informativně a poučně. 
Navzdory misi, již naplňuje ve spolupráci s mimozemšťany, kteří jej 
označují za »proroka Nového Věku«, má Billy Meier na této Zemi stejná evolutivní 
práva a musí plnit stejné evolutivní povinnosti jako kterýkoliv jiný člověk. 
Nedisponuje žádným velkým materiálním bohatstvím, z jeho učení a z důkazních 
materiálů mu neplynou žádné finanční zisky a ani nepožívá žádného obzvláště 
zvýhodněného či vyššího postavení ve spolku FIGU. To je skutečnost, kterou 
popírá mnoho jeho protivníků. Billy Meier je na základě své mise pouze 
zakladatelem spolku FIGU, Svobodného zájmového společenství v oblasti 
hraničních a duchovních věd a ufologických studií, jejž po dobu svého života 
spravuje coby vedoucí – nic víc. Vyjádřeno Billyho vlastními slovy: » … a proto se 
také nemusím veřejně prezentovat, abych získával stoupence nebo abych se 
stavěl do pozice svatého, kterým v žádném případě nejsem. Na druhou stranu se 
také nechci nechat vynášet do nebe, neboť nejsem ani něco speciálního, ani 
někdo, koho by těšilo nechat se obdivovat a pozorovat. Nejsem žádný exponát 
zoologické zahrady.« 

Stavět Billyho Meiera na piedestal povznesenosti vyžadující zbožňování, to mu 
v žádném případě nepřísluší a v každé podobě to odporuje jeho vlastnímu učení. 
Učení, které hovoří o úctě, lásce k bližnímu, lidskosti a respektu ke každé formě 
života v absolutní rovnocennosti všech tvorů tohoto Vesmíru, této planety 
a celého Tvoření. 

Dobrá a hodnotná kniha slouží jako prostředník a nositel sepsaných moudrostí 
nebo velkých vědomostí. Žádného rozumně a zdravě smýšlejícího člověka by 
nenapadlo uctívat nebo dokonce zbožňovat knihu samu o sobě – to dělají jen 
sektáři a nábožensky věřící atd. O knihu člověk pečuje, protože se mu líbí její 
obsah a protože mu po dlouhou dobu slouží jako prostředek k účelu, a tudíž se 
její stránky neponičí a důležité učení v ní zůstane uchováno. Avšak pozornost 
a úcta nenáleží ani papíru ani oběma deskám, jež tvoří obal knihy, nýbrž jen 
a pouze popisované záležitosti a vznešeným myšlenkám, které v sobě kniha 
skrývá. Dobrý posel, který je vyslán na cestu s důležitou zprávou, je ochoten čelit 
podle okolností velkému nebezpečí, bezpráví a obtížným překážkám, aby mohl 
svou zprávu doručit do cíle. Poslovi přísluší úcta a respekt vůči jeho osobě, 

 

Symbol Učení ducha - 
přátelství 
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za jeho odvahu a jeho služby, neboť bez něho, bez zvěstovatele a nositele, by se 
tato zpráva – tedy věc, která stojí ve vlastním centru pozornosti – nikdy 
nedostala na místo určení. Právě tak se to má s Billym Meierem, jeho misí 
a mimozemskými přáteli Ptaah, Quetzal, Semjase, Florena a jinými. Avšak s tím 
podstatným rozdílem, že Billy určitým způsobem jedná jako posel pravdy 
a zvěstovatel pravdy ve vlastním poslání a na základě plnění vlastních povinností 
a putuje po Zemi s touto misí. Billy je zvěstovatel a prostředník Učení ducha 
a tvořivé pravdy a náleží mu úcta, uctivý respekt a vážnost ohledně jeho osoby. 
Náleží mu velký dík za jeho práci a za to, že plní své povinnosti ve vztahu k misi, 
kterou na sebe bral v mnoha životech. Uctívání, ba dokonce zbožňování jeho 
osoby v rámci kultu osobnosti je mu naprosto cizí; něco takového je odpuzující, 
ponižující a zcela proti Tvoření. 

Nelze popřít, že Billy Meier disponuje velkými vědomostmi a neobyčejnými 
schopnostmi, jako je telepatie či vědomé užívání sil ducha a vědomí, jež nejsou 
vlastní žádnému jinému člověku na tomto světě. Tyto schopnosti mu však 
jednoduše nespadly do klína kvůli tomu, že je prý – jak často tvrdí lidé stojící 
mimo spolek – »vyvolený« Plejaren a tím pádem požívá určitých privilegií. 
Všechno, co ví, a veškeré své dovednosti si musel Billy namáhavě osvojit 
a vypracovat už od svého dětství, stejně jako to musí učinit i kterýkoliv jiný 
pozemšťan. To je danost, která jej i v tomto ohledu dělá docela obyčejným 
člověkem – člověkem, jenž se musí učit a pracovat, aby se vyvíjel. 

Lidé, kteří nejsou s to rozeznat tuto skutečnost, jsou dosud krajně nevzdělaní 
a vězí ještě hluboko ve starých mustrech víry. Jsou to lidé, kteří hledají idoly, 
někoho, kdo bude myslet za ně, a předlohy, a místo aby se těchto myšlenkových 
vzorů zbavili, chovají a přiživují tyto obrazy a představy i nadále ve svém 
myšlenkovém světě. Nemohou nebo nechtějí pochopit, že svoboda rovněž 
znamená, že člověk samostatně přemýšlí, aby tak dospěl k vlastním poznatkům, 
jež sám nalézá a vytváří, aniž by je za něj »vymýšlel« někdo jiný. A tak všichni 
odpůrci osočují FIGU a Billyho jako sektáře a Billyho samotného taktéž jako vůdce 
anebo šéfa UFO sekty, protože tito nactiutrhači očividně sami nedokážou žít bez 
někoho, kdo myslí za ně, bez gurua, svatého či média, kteří jim odnímají 
veškerou zodpovědnost. Navzdory všem tvrzením to nejsou členové spolku FIGU, 
kteří Billymu přidělují titul »velkého mistra«, nýbrž jsou to všichni ti lidé, již 
nejsou s to se neutrálně, věcně, s porozuměním a s rozumem vypořádat s celou 
věcí a s misí Billyho a FIGU. Kdyby totiž všichni ti Billyho odpůrci a zlolajníci měli 
tu kuráž a vytvořili si skutečný vhled do jeho učení a do jeho kontaktních zpráv 
s mimozemšťany, pak by jejich prvním poznatkem bylo to, že by se dověděli, že 
ani Billy Meier coby prostředník ani mimozemšťané a ani jednotliví členové FIGU 
nestojí ve středobodu Učení ducha, nýbrž v něm stojí vlastní tvořivé učení, 
tvořivé zákony, moudrosti a přikázání. 

Každý opravdu hledající a bádající člověk, který se na základě vlastní a svobodné 
myšlenkové práce připojil k Billyho misi a tuto studuje a zastává, a každý člověk, 
který rozpoznal, že kontakty Billyho Meiera s mimozemšťany odpovídají skutečné 
pravdě, a každý jednotlivý člověk, který se v důsledku toho naučil vážit si a ctít 
Tvoření jakožto nejvyšší sílu a nejvyšší matku všeho života, a každý člověk, který 
se prostřednictvím Billyho a jeho inspirativní funkce naučil oprostit se od všech 
kultů osobnosti vztahujících se na bohy, modly, svaté či na Billyho Meiera, tak ctí 
Billyho tím, že vysoké hodnoty duchovního učení Billyho a mimozemšťanů 
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neupadnou do nového a závislost vytvářejícího kultovního náboženství 
»ufologie«. 

Mnozí pochopí patrně až tehdy, kým Billy za svého života »nebyl«, když bude již 
dávno zase prodlévat ve sférách onoho světa. Teprve tehdy bezpočet lidí pozná, 
kdo Billy Meier ve skutečnosti byl, totiž ani guru ani velký mistr, nýbrž opravdu 
moudrý, milující a pomáhající přítel lidí a skutečný zvěstovatel Učení ducha. 

Hans-Georg Lanzendorfer, Švýcarsko 

 

Billy Meier sám o své misi 
Můj zcela specifický zájem platil již od nejútlejšího dětství životu ve všech jeho 
oblastech. K tomu patřily také souvislosti s přírodou a vůbec se vším Tvořivým, 
což přirozeně také zahrnovalo hluboké filozofické aspekty. To Tvořivé samo 
o sobě – ba především to Tvořivé – pro mě mělo zcela mimořádnou hodnotu, 
takže pro mě představovalo mou nejhlavnější myšlenkovou oblast. Tak jsem se 
tedy při každé možné příležitosti pohružoval do těchto velice rozsáhlých oblastí 
a narážel jsem na otázky, které mně dospělí nedokázali zodpovědět – anebo jen 
zčásti či vždy neuspokojivě –, až jsem pak ony odpovědi vždy nalézal sám, 
vypracovav si je sám ze sebe, avšak stále častěji se také stávalo, že mi odpovědi 
zprostředkovaly různé inspirativní síly. 

Tak neustále rostly mé vědomosti o tom Tvořivém, o duchu a vědomí jakož 
i o tvořivých zákonech a přikázáních, z čehož vyplynulo, že se tyto věci staly 
převládající součástí mého života. To potom vedlo k tomu, že jsem si uvědomil 
sebe samotného a rozeznal, že musím v tomto směru zde na Zemi vyplnit misi, 
která je velice důležitá pro evoluci pozemšťanů po stránce ducha a vědomí. Začal 
jsem tedy odůvodňovat tuto skutečnost a zjistil jsem, že jsem vykonával tuto 
misi již po mnoho milionů, ba miliard let v běhu bezpočtu reinkarnací. Rozpoznal 
jsem, že jsem byl učený a poučený zvěstovatel ve věcech »Učení ducha«, »Učení 
vědomí«, »Učení tvořivě-přírodních zákonů a přikázání« a »Učení evoluce« atd. 
A touto cestou jsem se musel vydat. Musel jsem jít cestou naplnění této mise, 
avšak k tomu jsem nejprve potřeboval velkou pomoc od bytostí, jež nebyly 
pozemské povahy, nýbrž měly povahu vysoké formy ducha, jakož i povahu 
materiálně-mimozemskou. V průběhu času se tedy událo, že se mi této pomoci 
dostalo, takže jsem mohl začít plnit svou misi. A tato pomoc přišla, když jsem byl 
ještě malý chlapec, který ještě ani nechodil do školy. Přišla z hlubin Vesmíru 
v podobě mimozemšťana, který byl mým prvním vyšším učitelem a jehož 
prostřednictvím jsem v krátkém čase získal nesmírné vědomosti ve vztahu 
k Tvoření, jeho zákonům a přikázáním jakož i ve vztahu k přírodním zákonům, 
faktům a souvislostem ducha a materiálního vědomí atd. 

V běhu času jsem poznal minulou historii své formy ducha, která se jakožto nová 
osobnost po mnoho miliard let a reinkarnací objevovala stále znovu na různých 
světech v různých galaxiích v dalekém Vesmíru, a sice coby učitel a vykonavatel 
mise ve věcech Učení ducha, ve věcech Tvoření, života, tvořivě-přírodních zákonů 
a přikázání a evoluce. Rozpoznal jsem, že nejdávnější osobnost mé formy ducha 
nesla jméno Nokodemjon a že již vstoupila do čistě duchovní roviny Arahat 
Athersata, odkud se však navrátila zpět do materiálních světů a započala svou 
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výukovou misi, jež trvá dodnes a jež bude trvat ještě velmi dlouhou dobu. 
V průběhu dalších reinkarnací se stával Nokodemjon, resp. jeho forma ducha, 
jinými osobnostmi, které se jmenovaly např. Henok a Henoch atd. a které se 
až do dnešní doby stále znovu rodily jakožto nové osobnosti, přičemž však forma 
ducha zůstala neustále tatáž. A tak současné, prozatím poslední znovuzrození 
této formy ducha představuje moji osobnost »Billyho« Eduarda Alberta Meiera, 
jenž mezi pozemšťany coby zvěstovatel Nového Věku opět vyučuje Učení ducha 
a jenž je na Zemi kontaktní osobou s lidmi mimozemského původu – a sice 
s mimozemšťany, kteří se ve své vlastní řeči sami nazývají Plejaren, kdežto 
v pozemských jazycích jsou nazýváni Plejaden. Jejich domovské světy jsou 
Plejaren, resp. Plejaden, jež se nacházejí ve vzdálenosti asi 80 světelných let 
od našeho známého souhvězdí Plejaden, a to na jeho druhé straně, tedy v jiné 
vesmírné dimenzi, v jiné časoprostorové struktuře, jež je o zlomek vteřiny 
posunuta vůči našemu Vesmíru. Souhvězdí Plejaden, nacházející se v našem 
Vesmíru v souhvězdí Býka, je totiž se svým stářím 62 milionů let ještě příliš 
mladé a ve své podobě planoucích ohnivých koulí není schopno nést žádné 
materiální či nemateriální formy života – ani ony čistě duchovní. 

 

Odkud pochází jméno »Billy«? 
Přízvisko Billy dala Eduardu Albertu Meierovi Američanka jménem Judy Reed 
v Teheránu (Írán), protože jí svým černým kloboukem a opaskem s revolverem 
připomínal »Billyho Kida«. To se přihodilo na jedné z Billyho mnoha dlouhých cest 
Orientem (koncem 50. let a začátkem 60. let). 

O podrobnostech z životopisu »Billyho« Eduarda Alberta Meiera se můžete dočíst 
mj. v Semjase- kontaktních zprávách, ve spisu Věci hodné vědění č. 1 a v knize 
Úvod do meditace. Tyto spisy jsou k dostání ve švýcarském FIGU-shopu. (To vše 
zatím pouze v němčině – pozn. překl.) 

 

 

 

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský 

 

Symbol Učení ducha – 
mise 
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