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„Billy“ Eduard Albert Meier 

 

Toto je otevřený dokument o případu Švýcara „Billyho“ Eduarda Alberta Meiera. Jeho hla-
vním účelem je zvýšit informovanost o tomto případu na českém internetu, jakož i ve všech če-
ských médiích vůbec. Obsah spočívá v principu nezaujatosti a je ověřitelný na základě do-
stupných materiálů FIGU. Informace z tohoto dokumentu můžete volně šířit a publikovat. 
 

Úvod 

Eduard Albert Meier, zvaný též Billy (* 3. února 1937, Bülach/Švýcarsko), je zakladatel 
FIGU, Svobodného zájmového společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufolo-
gických studií. Je také původcem více než 1000 kontroverzních fotografií objektů UFO, 
vzniklých většinou v sedmdesátých letech, a osmi 8milimetrových filmů. Předložil zvukové 
nahrávky mimozemské lodi a též vzorky mimozemských kovů a krystalů. Disponuje více než 
120 zdokumentovanými svědky. Odpůrci považují tyto materiály a svědectví za podvrhy.  
Meier tvrdí, že se setkává s mimozemšťany a jako cíl svých kontaktů uvádí specifické učení, 
které označuje jako Učení pravdy, Učení ducha, Učení života a které do roku 2011 čítá přes 
20 000 stran německy psaného textu, z něhož byl do češtiny přeložen pouze zlomek. Mimo-
zemšťané pocházejí podle Meiera z hvězdokupy Plejaren – ta se nachází v jiné dimenzi tohoto 
Vesmíru posunuté vůči té naší o zlomek vteřiny do budoucnosti – a nazývají se stejně jako 
jejich hvězdokupa, tedy Plejaren. Popisuje je jako humanoidy, bytosti podobné lidem ze Ze-
mě, avšak mnohem vyspělejší po stránce ducha, vědomí i techniky. 

 

Životopis 

Eduard Albert Meier měl 6 sourozenců, jeho otec byl obuvník. 2. června 1942 pozoroval spo-
lečně se svým otcem UFO a tentýž rok navázal první telepatický i fyzický kontakt s mimo-
zemšťanem Sfath a podniknul s ním první výpravu mezihvězdnou lodí. Sfath jej až do roku 
1953 zasvěcoval do velmi mnoha vědomostí, např. po stránce specifického Učení ducha, tzv. 
tvořivě-přírodních zákonitostí, života, meditace, budoucích událostí atd. Meier nemá žádné 
vyšší potvrzené vzdělání – učil se autodidakticky a za pomoci svých mimozemských přátel. 
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Vinou intrik prošel několika výchovnými ústavy, z nichž opakovaně utíkal. V roce 1957 
vstoupil do francouzské cizinecké legie, ale po několika měsících uprchl a vrátil se do Evro-
py. V letech 1953–1964 prohloubila jeho výuku mimozemská žena Asket a uvedla jej tak na 
cca 12 let trvající cestu kolem světa, při níž sbíral praktické zkušenosti a vědomosti v celkem 
42 zemích světa. V nich se setkal s mnoha světovými vůdci, jako např. s Mahátmou Gándhím, 
Saddamem Husainem a Franciscem Francem, a vykonával přes 350 různých zaměstnání. Za 
účelem studia prošel nejrůznějšími náboženskými hnutími, sektami a tajnými spolky. Stal se 
žákem a přítelem známých učitelů meditace, např. buddhistického mnicha Dharmawara Ma-
hathera. Mešita Ahmdija v Karáčí v západním Pákistánu mu udělila arabské jméno Moham-
med Abdullah. V šedesátých letech byl znám také pod pseudonymem „Fantom“, když praco-
val jako soukromý detektiv a potíral kriminální bandy. V roce 1965 přišel při autobusové ne-
hodě v Turecku o levou ruku. Přezdívku „Billy” mu dala Američanka Judy Reed v Teheránu 
(Írán), protože jí svým černým kloboukem a opaskem s revolverem připomínal legendu Divo-
kého západu „Billyho Kida“. V únoru 1966 se v Řecku po dvouměsíční známosti oženil 
s Kalliope Zaphiriou. Společně procestovali Turecko, Pákistán a Indii. Narodily se jim tři děti, 
dcera Gilgamesha (srpen 1968), syn Atlantis-Sokrates (září 1970) a syn Methusalem (říjen 
1973). V roce 1975 zahajuje tzv. oficiální kontakty s mimozemšťankou Semjase a zakládá 
FIGU (Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických 
studií). Sídlem FIGU se stalo Semjase-Silver-Star-Center, přestavěné selské stavení 
v curyšské vrchovině, Hinterschmidrüti 1225, CH-8495 Schmidrüti, Švýcarsko. V srpnu 1988 
mu byl jménem všech japonských klubů karate propůjčen mistrovský titul pátý dan. V březnu 
roku 2011 Meier stále žije, sepisuje další kontaktní zprávy a vydává nové spisy a knihy.  

Meier je např. proti ničení životního prostředí, proti přelidnění, diskriminaci žen a zneužívání 
dětí. V boji proti přelidnění propaguje snížení porodnosti pomocí radikálních zákonných opat-
ření a je pro různé formy antikoncepce. Za určitých okolností připouští také potrat a steriliza-
ci. Uvádí, že člověk nepochází z opice, nýbrž naopak opice z člověka coby odvětvený produkt 
lidského pravývoje. Původ pozemského lidstva spatřuje ve spojení čistě pozemských lidí 
s různými mimozemskými rasami, jež významně ovlivnily pozemskou historii. Je proti muče-
ní a trestu smrti, navrhuje pro zločince dočasný nebo doživotní exil. Je proti vegetariánství, 
doporučuje vyváženou stravu. Podporuje genetický výzkum. Násilí připouští jen 
v sebeobraně. Odmítá všechna náboženství a sekty, pokud mají co do činění s vírou a kultem. 

 

Společenství FIGU 

FIGU (Freie Interessengemeinschaft für Grenz und Geisteswissenschaften und Ufologiestudi-
en), Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických 
studií, založené Meierem roku 1975, se prezentuje následovně:  

„Svobodné zájmové společenství je mezinárodně činné společenství stejně smýšlejících lidí, 
kteří hledají pravdu a usilují o to, orientovat se ve svých myšlenkách, citech a jednáních podle 
přírodně-tvořivých směrnic. FIGU se organizuje jako nevýdělečný spolek podle švýcarského 
Občanského zákoníku, článek 60 a další. FIGU je financováno dobrovolnými příspěvky čle-
nů, dary sponzorů stojících mimo společenství, jakož i prodejem knih, spisů a fotografií atd. 
Cíl FIGU spočívá v celosvětovém rozšiřování pravdy společně s „Billym“ Eduardem Alber-
tem Meierem (BEAM) a za pomoci Plejaren a jiných forem života nepozemského původu, jež 
jsou však znalé pravdy a které již od pradávných dob vedou svůj život podle univerzální 
pravdy a jejích mírových kritérií a účinků. Boj za pravdu je bojem proti lžím, nepravdám  
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a bludným učením, který je nutno vést prostřednictvím informací a poučení. FIGU informuje  
o pravdě v každé oblasti a ponechává každému člověku právo na jeho vlastní názor. FIGU 
nepracuje žádným způsobem misionářsky, a tedy nikoliv ve smyslu získávání přívrženců a 
věřících.“ 

Centrem celosvětových aktivit FIGU je Semjase-Silver-Star-Center, Hinterschmidrüti 1225, 
CH-8495 Schmidrüti, Švýcarsko. Z tohoto Centra vychází od roku 1975 celosvětová osvětová 
činnost FIGU, jež se zaměřuje na vydávání a šíření Meierovo materiálů. Ty pojednávají např. 
o následujících tématech: Tvoření (Die Schoepfung), Učení ducha, původ Univerza, historie 
Země, věda, astronomie, spiritualita, reinkarnace, genetická manipulace, pozemská nábožen-
ství, lidská evoluce, meziplanetární kosmické lety, galaktická federace, původ mimozemšťanů 
a jejich návštěvy na Zemi, telepatie, přelidnění, ničení životního prostředí, vztahy mezi mu-
žem a ženou, kamufláže ze strany vlád, úřadů a armády atd.  

 

Kontakty 

Kontakty „Billyho“ Eduarda Alberta Meiera s mimozemšťany začaly roku 1942 a budou trvat 
po zbytek jeho života, což do roku 2011 představuje bezmála 70 let trvající kontaktní období. 
V letech 1942–1953 uvádí Meier kontakty s mimozemšťanem Sfath, v letech 1953–1964 
s mimozemšťankou Asket a v letech 1964–1975 veškeré kontakty s mimozemšťany přerušil  
a cestoval kolem světa. Roku 1975 zahájil tzv. oficiální kontakty s mimozemšťankou Semjase  
a následně i s dalšími mimozemšťany označovanými jako Quetzal, Ptaah, Nera atd.  

Komunikace s mimozemšťany probíhala a nadále probíhá tváří v tvář i telepaticky, a sice  
s rasou označovanou jako Plejaren, původně však Plejaden, což odkazovalo na nám známé 
souhvězdí Plejády. Od roku 1995 však Meier hovoří už jen o Plejaren, kteří pocházejí z jiné 
dimenze tohoto Vesmíru, jež je vůči té naší posunuta o zlomek vteřiny do budoucnosti. 
Hvězdný systém těchto mimozemšťanů se jmenuje stejně jako oni, tedy Plejaren. Jejich do-
movskou planetou je Erra, jež se velikostí podobá Zemi.  

Od 28. ledna 1975 do 18. prosince 2010 absolvoval 971 osobních a 1149 telepatických kon-
taktů s mimozemšťany z Plejaren a příslušníky jejich Federace. Z 519 těchto kontaktů sepsal 
kontaktní zprávy, tj. doslovné přepisy rozhovorů mezi ním a dotyčnými mimozemšťany. Jeho 
kontaktní diskuze jsou vysoce detailní a zahrnují celé spektrum témat počínaje tzv. Tvořením 
(Die Schoepfung) a jeho zákony a doporučeními a konče vědou, reinkarnací, spiritualitou, 
astronomií, ekologií, zdravím, mezilidskými vztahy a životem vůbec. Krom toho obsahují 
kontaktní zprávy i celou řadu obecných i zcela konkrétních proroctví a předpovědí, jež byly 
zčásti potvrzeny moderní vědou. Do češtiny bylo v roce 2011 přeloženo pouze prvních deset 
kontaktů s úvodními texty a výňatky z několika dalších kontaktů. 

Plejaren Meierovi povolili vytvořit obsáhlý důkazní materiál, aby mohl vyvolat celosvětovou 
kontroverzi ve věcech UFO a mimozemského života. Dále jej odmalička podporovali ve vý-
voji jeho vědomí a předávali mu nejrůznější informace a data atd., aby mohl roku 1975 zahájit 
svůj náročný úkol, jejž označuje jako misi. Ta spočívá v písemném zachycení a šíření tzv. 
Učení pravdy, Učení ducha, Učení života, které Meier označuje také jako Učení proroků. 
Z tohoto Učení vychází celosvětová osvěta ve smyslu tzv. tvořivě-přírodních zákonitostí  
a doporučení, tj. ve všech ohledech života, vědomí, myšlení, cítění a jednání. 
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Jiným aspektem Meierova případu je vysoce kontroverzní kniha Talmud Jmmanuel. Meier 
tvrdí, že jde o německý překlad cca 2000 let starých staroaramejských svitků, které objevil  
v roce 1963 poblíž Jeruzaléma. Kniha popisuje život a působení muže jménem Jmmanuel, 
z něhož vinou církevních intrik později vznikla imaginární postava Ježíše Krista. Svitky za 
doby života Jmmanuela sepsal jeden z jeho učedníků. Obsah spisu zpochybňuje základy kře-
sťanské církve. Rozsáhlou studii Talmudu Jmmanuel provedl profesor James W. Deardorff. 

Meier se stal v průběhu svých údajných kontaktů terčem mohutné a neustávající kritiky, jakož 
i celkem 21 zdokumentovaných pokusů o vraždu. Získal si však i celou řadu zastánců po ce-
lém světě, mezi nejznámější patří například por. plk. Wendelle C. Stevens, prof. James W. 
Deardorff, Michael Hesemann, Gary Kinder, Jim Dilettoso a Michael Horn. 

 

Učení ducha 

Meier jako cíl svých kontaktů s mimozemšťany uvádí tzv. Učení pravdy, Učení ducha, Učení 
života, které krom kontaktních zpráv písemně zaznamenal asi ve 40 knihách, desítkách spisů a 
411 učebních dopisech, které představují ucelené a systematické studium v této oblasti.  FIGU 
o Učení ducha uvádí: 

„Učení života se vztahuje na veškerá fakta lidské existence, evoluce vědomí a celé mentality, 
stejně jako na ctnosti, rozvoj osobnosti a charakteru, na správný způsob života, mezilidské 
vztahy, partnerství atd., atp. Učení ducha se oproti tomu zaměřuje na všechny tvořivé a pří-
rodní zákonitosti v každém ohledu, jakož i na Tvořivá přikázání, jež platí jako doporučení 
hodná následování, aby člověk činil zadost zákonům Tvoření. V posledních asi deseti tisících 
letech se Učení tradovalo prakticky jen ústně a pouze velmi málo bylo předkládáno v písemné 
formě. To však vedlo k tomu, že sektářská krvavá náboženství, stejně jako náboženské či po-
lonáboženské organizace dokázaly kolem Učení ducha zosnovat bájná mysteria, což vedlo k 
nehoráznému zfalšování, a sice až do dnešní doby. Zákony a doporučení Tvoření a přírody 
obsahují vlastní Učení ducha, jehož šíření je nejdůležitějším úkolem ‚Svobodného zájmového 
společenství‘ společně s ‚Billym‘ Eduardem Albertem Meierem.“ 

 

Přelidnění 

„Billy“ Eduard Albert Meier již od padesátých let 20. století zdůrazňuje nutnost redukce po-
zemské populace pomocí radikálních zákonných opatření. Vyslovuje se pro kontrolu porod-
nosti podle přesně odstupňovaného systému, avšak nepřipouští žádné zabíjení již žijících lidí. 
Přelidnění Země popisuje jako největší zlo, z něhož vyplývá celý řetězec negativních důsled-
ků, počínaje drancováním přírody, vytěžováním zdrojů a změnou klimatu, konče psychickými 
poruchami, zvyšováním sociálního napětí, migracemi obyvatelstva a válkami. Přelidnění ne-
považuje jen za problém rozvojových zemí, ale za problém celoplanetární, jenž se týká bez 
výjimky všech zemí i lidí. Zdůrazňuje nutnost rovnováhy mezi úrodnými plochami planety  
a počtem obyvatelstva. V tomto smyslu navrhuje dosažení přirozené světové populace o počtu 
cca 529 miliónů lidí. 
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Předpovědi a proroctví 

Mezi další důkazní materiály Meiera patří i tzv. prorocky přesné informace, resp. jeho před-
povědi a proroctví. V těch Meier často zveřejnil nejrůznější vědecké a jiné informace, které 
byly později potvrzeny vývojem událostí či nejmodernější vědou. V rámci svého 251. kontak-
tu, dne 3. února 1995, předpověděl Meier např. úder nebo útok ze strany Spojených států  
a jejich prezidenta (viz válka v Iráku), hrozbu islámského fundamentalismu, riziko chemické 
války, objevení nové nemoci (viz SARS), rozšíření nemoci šílených krav na další zvířata  
a lidi, jakož i nehodu atomové elektrárny poblíž Lyonu ve Francii. Michael Horn ve svém 
článku Profesionální skupina skeptiků dokazuje, že UFO jsou skutečná uvádí další z Meierovo 
předpovědí a proroctví: „V dubnu 2003 byl Dr. Josephu Veverkovi, předsedovi oddělení ast-
ronomie na Cornellově univerzitě, poskytnut dokument se specifickými informacemi o Jupite-
ru, jeho prstencích a měsících. Tento dokument publikoval Meier v říjnu 1978, pět měsíců 
předtím, než sonda Voyager dotyčné informace vyfotografovala a poslala zpět k Zemi. Když 
byl Dr. Veverkovi předložen důkazní prostředek, že Meier popsal měsíc Io jako vulkanicky 
nejaktivnější těleso ve sluneční soustavě – a sice dříve, než v březnu 1979 existovala první 
oficiální vědomost o této věci –, byl vědec přímý a otevřený: ‚Pokud to řekl 3–5 měsíců pře-
dem, tak mohu říct jen to, že má pravdu.‘ Meier dokumentoval také skutečnost, že Jupiter má 
prstence, popsal složení povrchu planety, zbarvení jejích měsíců, hladký povrch měsíce Io, 
jakož i fakt, že měsíc Europa je pokryt ledem. Ale co je ještě neuvěřitelnější: Meier přesně 
popsal složení a zdroj Jupiterových prstenců, 20 let předtím, než roku 1998 vědci z Cornello-
vy univerzity oznámili své první poznatky v této věci!“ 

 

Fotografie a filmy 

Jedním z nejdůležitějších důkazů pro Meierova tvrzení je jeho velká kolekce kontroverzních 
fotografií. Ta zahrnuje obrázky UFO na švýcarském venkově, spojení kosmických lodí Apol-
lo a Sojuz v roce 1975 či vzdálené astronomické úkazy. Meier přitom většinu ze svých cca 
1000 fotografií pořídil v sedmdesátých letech, kdy ještě neexistovala možnost počítačové ma-
nipulace, a to jen s jednou rukou. Zároveň s těmito fotografiemi předložil i několik paralel-
ních 8milimetrových filmů. Kritici jako Kal Korff, Stanton Friedman a Jacques Valle věří, že 
to jsou podvrhy. Někteří kritici poskytli jako příklad podobné obrázky a předvedli, že některé 
z Meierovo fotografií vypadají jako ofocené z vědeckofantastických knih, kreseb a televizních 
programů. Další kritika Meierovo fotografií zahrnuje údajné problémy v záběrech a osvětlení 
poukazující na vystřihování, vkládání a použití modelů. Obrázek mimozemšťanky Asket zná-
zorňoval herečku Michelle Dellafave z televizního zábavného pořadu Deana Martina. Meier 
uvedl, že mu tato fotografie byla podstrčena kvůli zdiskreditování jeho tvrzení. 

Fyzik Neil Davis z firmy Design Technology prozkoumal některé Meierovo fotografie pod 
mikroskopem, skenoval je mikrodenzitometrem a ověřoval možnost dvojitého osvitu nebo 
použití modelů. Při zkoumání papírových fotografií nemohl najít nic, co by ho podněcovalo  
k domněnce, že objekt na zkoumaných snímcích je něco jiného než velký objekt, který byl 
fotografován v určité vzdálenosti od fotoaparátu. Odborník na počítačové animace Jim Dilet-
toso předložil Meierovo snímky Dr. Robertovi Nathanovi a Bobovi Postovi z NASA. Oba 
nechali několik jeho fotek projít vyhodnocovacím programem, načež konstatovali: „Ať už 
jsou tyto obrázky cokoliv, jsou zatraceně dobré, nic nenasvědčuje nějakému zfalšování.“ Také 
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profesor astronomie Dr. Michael Malin, specializující se na postupy vyhodnocování obrazo-
vých materiálů, nemohl objevit žádný náznak podvodu. 

 

Kovové vzorky 

Meier od Plejaren obdržel vzorky mimozemských kovových slitin. Por. plk. Wendelle Ste-
vens, který v letech 1978–1982 vedl vyšetřování Meierova případu, je nechal v USA testovat 
vědcem Marcelem Vogelem, vedoucím laboratoře IBM, držitelem 32 patentů, vynálezcem 
floppy disku a expertem na krystalické struktury. Třebaže byl Dr. Vogel velice skeptický  
a jednotlivé složky kovových vzorků se nacházejí i zde na Zemi, byl více než ohromen, když 
po početných výzkumech konstatoval jeden ze svých závěrů, že tento materiál nevznikl nám 
známým procesem zpracování kovů. Musela se zde uskutečnit neelektrická, studená fúze  
kovů, což je postup, který je na Zemi ještě neznámý. Vogel: „S žádnou nám známou techno-
logií bychom toho na naší planetě nemohli dosáhnout. Teprve asi za 150 let budeme na Zemi 
s naší metalurgií tak daleko, že budeme po stránce technické výroby schopni vytvářet takové-
to sloučeniny.“ Kovové vzorky ovšem následně zmizely, takže byl znemožněn jejich další 
výzkum a analýza jiných vědců. To je fakt, který v očích kritiků poukazuje na nepravost či 
nepodstatnost kovových vzorků jakožto důkazu pro Meierova tvrzení. 

 

Zvuková nahrávka 

Michael Horn ve svém již zmíněném článku Profesionální skupina skeptiků dokazuje, že UFO 
jsou skutečná uvádí: „Skeptici (ani jiní, kteří se o to pokusili) nakonec nebyli schopni repro-
dukovat zvukovou nahrávku UFO, kterou Meier pořídil pouze pomocí obyčejného kazetového 
přehrávače na otevřeném poli a před 15 svědky. Nahrávka obsahuje 32 simultánních frekven-
cí, 24 ve slyšitelné a 8 v neslyšitelné oblasti. Do dnešního dne je nelze reprodukovat, dokonce 
ani s nejmodernějšími syntezátory, nemluvě o kazetových přehrávačích ve volném prostran-
ství.“ 

Svědci 

Kromě »Billyho« Eduarda A. Meiera může více než 120 dalších osob dosvědčit nejrůznější 
události kolem Plejaden/Plejaren a jejich kosmických lodí, jakož i záležitosti kolem BEAM 
samotného. V roce 2001 vydalo FIGU tzv. knihu svědků (Zeugenbuch), která dokumentuje 
řadu konkrétních svědeckých výpovědí mezi léty 1959–2001. 

 

Knihy Učení ducha: 

Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy (česky prvních deset kontaktů s úvodními texty 
viz:http://www.eshop.librix.eu/Plejadisch-plejarische-kontaktni-zpravy-1-10-d267.htm a některé 
další kontakty na stránkách FIGU SG ČR: http://cz.figu.org/kontaktni-zpravy) 
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Billyho kontaktní zprávy, Učení ducha, vysvětlení a zážitky s mimozemskými, plejadisch-
plejarische formami života (s dosud nezveřejněnými černobílými fotografiemi z Billyho cest  
s Plejaden/Plejaren). 

Genesis 

Učení o vzniku Tvoření a vývoji Univerza, hvězd, flóry, fauny a lidských forem života podle 
tvořivých zákonů spolu s vyplývajícími evolučními směrnicemi pro člověka. 

Arahat Athersata 

Poselství pozemskému lidstvu od vysoké formy ducha; vysvětlující okolnosti lidského chová-
ní v náboženství, politice a vědách atd. (česky: http://cz.figu.org/arahat-athersata)  

Dekalog 

DESET DOPORUČENÍ v jejich praformě včetně dvou dalších doporučení, jež byla dosud 
lidstvu zatajena. 

Talmud Jmmanuel 

Dva tisíce let starý spis, nalezený roku 1963 v Jeruzalémě a popisující život a působení  
Jmmanuela (alias Ježíše Krista); v tehdejší době jej z pověření Jmmanuela sepsal jeden z jeho 
učedníků. Kompletně nový překlad vzniklý ve spolupráci s Ptaah, rovinou Arahat Athersata  
a plejarische jazykovědci. Rozšířeno o velmi mnoho důležitých a částečně zcela nových vy-
světlení. 

Zákon lásky 

O lásce coby podstatě vší existence. Zákonitosti lásky, jejich definice a význam v životě 
člověka. 

Život a smrt 

O další existenci ducha, oživujícího člověka, v oblasti onoho světa po smrti fyzického těla, 
jakož i o životě člověka jako takovém a o člověku jako takovém se všemi jeho záležitostmi ve 
vnitřní i vnější oblasti. 

Znovuzrození, život, umírání, smrt a smutek 

Billy sdružuje ve snadno pochopitelné jednoduchosti detailní a moudré porozumění všem 
lidským hnutím a citům v souvislosti s životem, umíráním, smrtí a smutkem, vědění  
o existenciálním strachu ze smrti většiny lidí a hlubokou znalost pravdy, čímž vzniká krajně 
optimistické dílo. 

Úvod do meditace 

Úvod do pravdivé meditace, její používání a účinnost v lidském životě. 

Psychika 

Pomoc pro život člověka.  

(K dostání v českém překladu: http://www.eshop.librix.eu/Psychika-Die-psyche-d449.htm) 
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Direktivy 

Směrnice a pravidla chování za účelem vypracování, dosažení a zachování čistoty a zdraví 
psychiky, těla a vědomí; vypracováno v rámci zákonů a doporučení hygienické péče o tělo, 
psychiku, ducha a vědomí, jimiž je třeba se řídit a jež jsou zakotveny v Učení ducha. 

OM 

Nejdůležitější Tvořivé zákony a doporučení, pravidla pořádku a směrnice; cíl a úkol člověka  
v materiálním a duchovním životě, vyložil a vysvětlil JHWH Ptaah a jeho prorok Billy. 

Způsob, jak žít 

V 500 verších, odstavcích a vysvětleních je čtenáři přiblížen člověk ve svém životě a snažení. Je 
mu vysvětleno, jak může a má utvářet svůj život, pokud je ochoten se orientovat podle tvořivé 
pravdy, a také se dozví, podle čeho může rozpoznat způsob života a myšlení jiných lidí a jejich 
charakter. 

Moc myšlenek 

Kořenem a plody všech lidských fenoménů jsou vlastní vědomí a jeho myšlenky, jejichž mocí se 
vše uvádí ve skutečnost. 

Špetka vědění, smyslu a moudrosti 

Dlouhá cesta k porozumění a pochopení dosahu tvořivého principu příčiny a následku v našem 
životě a vývoji; a co je nezbytné, abychom dosáhli svého evolučního cíle. 

Pozemský člověče, přeji ti … 

Billy nám svojí závětí vkládá do rukou jedinečný dar, jenž učiní náš život bohatý a života hodný, 
budeme-li předanou hodnotu pečlivě a obezřetně spravovat, smysluplně a zodpovědně jí užívat  
a množit v našem životě.   

Smysluplné, důstojné, hodnotné 

Pokud na světě a u lidí pozorujeme všechno dobré a láskyplné, pravou lásku samotnou, jakož i 
počestnost, pokojnost, svobodu, zodpovědnost, úctu a harmonii, potom poznáme, že pouze v 
těchto hodnotách je dána a projevuje se pravá lidská důstojnost, jež zapříčiňuje skutečný život. 

Symboly Učení ducha  

Výběr 601 symbolů Učení ducha z obsahu úložních bank, jenž zahrnuje několik miliónů symbolů. 

Meditace z jasného pohledu 

Billy v knize vysvětluje mnoho rozdílných forem a způsobů meditace; jak důležitá meditace 
skutečně je; jak ovlivňuje tělo a vědomí; poskytuje cenné rady a pokyny a objasňuje pojmy  
a souvislosti, které ještě nejsou známé. 

Vše o fluidové energii, resp. fluidové síly a jiné záležitosti  

V knize se vysvětluje, co fluidové síly skutečně jsou a jaký vliv vykonávají na člověka, resp. 
jak může člověk zužitkovat fluidové síly pro svou evoluci. Obsahuje mnoho otázek  
a odpovědí z kuchyňských rozhovorů. 

Kalich pravdy 

Kniha veškerého Učení proroků, Učení pravdy, Učení ducha, Učení života od Henocha, 
Elijáše, Izajáše, Jeremiáše, Jmmanuela, Muhammada a Billyho (BEAM). 
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1. odstavec, 1. věta: „Toto je ‚Kalich pravdy‘, slova a směrnice, díky nimž máte být 
vědoucími zákonů a doporučení Plození (Tvoření) a v tvářnosti (přírodě), abyste naplnili 
pravidla a hodnoty života, abyste své bytí vedli k lásce, míru a svobodě, jakož i k souzvuku 
(harmonii) a moudrosti; dán od dob Nokodemiona zvěstovateli, proroky, již budou až do 
Nového Věku v celkovém počtu sedmi.“ 

Od 7. června 2021 dostupné online v českém jazyce: http://cz.figu.org/kalichpravdy 

Klamná představa boha a nemoc klamné představy boha 

… a otevřené slovo o víře, náboženství, Bohu, bozích, modlách a pravdě ohledně Tvoření a 
Tvořivě-přírodních zákonů a doporučení, jakož i ohledně reality a z toho plynoucí 
nevyhnutelné pravdy od „Billyho“ Eduarda Alberta Meiera (BEAM); napsáno od 23. ledna 
2009 do 7. července 2009. 

K zamyšlení … 

Články, eseje, rčení a básně od „Billyho“ Eduarda A. Meiera, vzniklé v období od 3. února 
1951 do pondělí, 11. ledna 2010. 

Výchova dětí, mladistvých a dospělých 

Pod pojmem výchova se všeobecně rozumí, že jsou děti vedeni k dospělosti a že se musejí 
naučit všem věcem, které jsou pro život důležité. Avšak co je v životě důležité a co není 
důležité? Billy v této knize, na rozdíl od většiny výchovných poradců, podrobně  
a srozumitelně popisuje souvislosti mezi Tvořivými zákony a doporučeními a výchovou dětí, 
mladistvých a dospělých. 

Naučný spis ohledně Učení pravdy, Učení ducha, Učení života 

Tento naučný spis je příručka k rozumění Učení ducha, jakož i povahy proroků  
a zvěstovatelů. Je to příručka k rozumění účelu a smyslu života, k rozumění Tvoření a jeho 
přírodních zákonů a doporučení. Tento naučný spis je tedy příručka k osvojení si a rozumění 
vědění a pravdě, moudrosti a lásce, míru, svobodě a harmonii, ctihodnosti a důstojnosti vší 
existence a Tvoření. 

Zákony a přikázání chování – Zvládat problémy života 

V jednoduchosti učení tkví základní lidská schopnost získávat poznatky a zpracovávat je  
k vědění. Čím je nějaké učení komplikovanější, tím méně mu lidé rozumějí. Učení ducha 
nemá žádné ohraničení, takže principy Učení účinkují v každém člověku obdařeném 
rozumem a chápavostí, jestliže se nad nimi důkladně zamyslí. Principy Učení vytvářejí  
v člověku, pokud se jimi řídí, pronikavé změny, jež hraničí se zázračnými událostmi, které  
v něm vzbuzují trvalé snažení žít podle těchto principů, a to především tehdy, když se v jeho 
životě vyskytnou všelijaké problémy.  

Poznámka: Veškeré originální knihy a spisy „Billyho“ Eduarda Alberta Meiera, jakož i 
ostatní související materiály, si můžete zakoupit na adrese http://shop.figu.org/.    
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Poznámka: Krom prvních deseti kontaktních rozhovorů, knihy Psychika a Arahat 
Athersata nebyla žádná další z výše uvedených německy psaných knih do roku 2020 
přeložena do češtiny! Aby se dílo „Billyho“ Eduarda Alberta Meiera mohlo zpřístupnit 
české veřejnosti ve formě dalších oficiálních překladů a publikací, jsou zapotřebí kom-
petentní překladatelé, sponzoři a vydavatelé. Pokud se chcete jakkoliv podílet na zveřej-
nění těchto materiálů, kontaktujte prosím FIGU-Studiengruppe Česká republika: 

Webové stránky: http://cz.figu.org 

E-Mailová adresa: info@cz.figu.org   

 

Video / DVD 

 Tichá revoluce pravdy (české titulky) 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=3i99L31UOBo 

 Contact (Wendelle C. Stevens, Tom Welch, Lee und Brit Elders, Switzerland 1978) 

 The Meier Chronicles (Wendelle C. Stevens, Tom Welch, Lee und Brit Elders, Swit-

zerland 1979) 

 Beamship – The metal (Nippon TV, USA 1985) 

 Beamship – The Movie Footage (Nippon TV, Switzerland 1979) 

 The Meier Contacts: The Key To Our Future Survival (Michael Horn, USA 2004) 

 The Silent Revolution Of Truth (Michael Horn, USA 2007) 

Odkazy 

 Oficiální stránky FIGU Švýcarsko: http://www.figu.org/ 
 FIGU-Studiengruppe Česká republika: http://cz.figu.org/  
 Billy for Kids: (česky) http://billyforkids.info/menu.html 
 Michael Horn: http://www.theyfly.com/  
 Benjamin Stevens: http://www.billymeiertranslations.com/  
 Osobní stránky Billyho Meiera: http://beam.figu.org 
 Future Of Mankind: http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Main_Page 
 Jim Deardorff: Analýza knihy Talmud Jmmanuel: http://tjresearch.info 

FIGU-Studiengruppe Česká republika 


