
Proč a jak Ing. Ivo A. Benda, rádobykontaktér, lže a 
falzifikuje knihy jiných ve svůj prospěch?

V roce 1992 vydalo v tehdejším Československu nakladatelství ETNA, jako 
svou 9. publikaci, knihu »UFO: Kontakty« od německého ufologa Michaela 
Hesemanna.  Autor  v knize  popisuje – dle  svého bádání  a  pochopení  – 
celou  historii  navazování  kontaktů  mezi  mimozemskými  inteligencemi 
a lidstvem na  Zemi  a  snaží  se  odpovědět  na  otázky  typu  od  kdy  nás 
navštěvují,  proč  přicházejí,  s kým  navázali  styky,  původ  a  úkoly 
vesmírných  bytostí  na  naší  planetě  atd.  Kniha  si  našla  své  příznivce, 
odpůrce, ale i zdrženlivé kritiky. Dnes je již vyprodána a lze ji sehnat jen 
v antikvariátech. 
Zřejmě i proto ji použil Ing. Ivo A. Benda (*1961), publicista, informatik, 
posel Vesmírných lidí a samozvaný princ z pohádky O Šípkové Růžence, 
na  webové  stránce  Vesmírných  lidí,  kde  ji  poskytl  k volnému  stažení. 
Nutno říci, že ji ovšem v pasážích nejzásadnějších zeditoval k vlastnímu 
prospěchu  a  mámení  veřejnosti,  zájemců  o  problematiku  UFO 
a v neposlední řadě zástupu svých věřících.

Není totiž bez zajímavosti, že ještě mnohem dříve, než se pan Ivo Benda 
stačil  narodit  a  objevit  se  na  veřejné  scéně,  se  na  Zemi  odehrávaly 
kontakty  s Plejaren,  které  měl  někdo  úplně  jiný.  Jedná  se  o  případ 
Švýcara Billyho, resp. BEAM (=  »Billy« Eduard  A.  Meier *1937),  jehož 
kontakty začaly v roce 1942 a pokračují dodnes (2008). 

Autor  Michael  Hesemann,  obeznámený  s případem Billyho,  jak  vyplývá 
z dodatkové  literatury,  si  byl  vědom,  že  celá  jeho  napsaná  kniha  je 
v některých  základních  věcech  v rozporu  s elementárními  informacemi 
z Billyho  kontaktních  zpráv  a  knih,  a  proto  se  omezil  jen  na  stručnou 
jednoodstavcovou  zmínku  tohoto  případu  (strany  140-141)  –  viz  foto 
knihy níže.

To, co však pan Benda provedl na svých webových stránkách údajných 
Vesmírných lidí  s textem knihy v jednom odstavci,  je  největší  hanebná 
faleš  nemající  sobě rovnou,  jelikož  si  obsah  změnil  dle  svého.  Ve své 
nezodpovědnosti však, jak je zvykem, takto věřící lidé svádí a odsouvají 
svou  zodpovědnost  a  činy  na  své  neexistující  bohy,  bůžky,  modly, 
a v tomto případě je příznačné se domnívat, že svede svůj čin na dobré 
rady jeho  »přátel  z Vesmíru«, kteří  mu takto učeně radí.  Podívejme se 
přesněji:



Toto jsou webové stránky s obsahem knihy s dotyčným obsahem a níže se nachází originál:



Pozorným a pravdu hledajícím čtenářům zajisté ten rozdíl neušel. Pro všechny 
ostatní nyní provedeme rozbor:

Povšimněme si následujícího textu a podtržených slov tučně:

Švýcarsko, 1942 - 1990:
Eduard Albert Meier

Účelem této knihy je dokumentace případů styku s mimozemšťany, nikoli odborná debata. Proto by 
překročilo  cíl  a  rámec  této  knihy,  kdybychom  na  tomto  místě  podrobně  diskutovali  o případu 
Švýcara Eduarda "Billyho" Meiera, který prohlašuje, že v létech 1942 - 1964 a pak opět od roku 
1975 udržoval  styky s mimozemšťany z  Plejád a  z vesmíru  DAL, paralelního  vesmíru.  Jelikož 
dokumentace těchto kontaktů by zaplnila několik svazků (pouze. jeho protokoly týkající se Semjase 
obsahují kolem 1 500 stran), nelze je dobře zařadit do našeho výčtu osob, jež navázaly kontakt 
s mimozemšťany a jejichž poselství se v mnoha bodech zásadně neodlišují  1   od poselství Meierova, 
přičemž  Meier  nepopírá  2   autentičnost  těchto  poselství,  neboť,  jak  prohlašuje,  si  jej  Plejáďané 
nevyvolili  3   za  svého  jediného  prostředníka.  Zatímco  my  již  spatřujeme  paralely  se  zprávami 
Charlese Silvy a Dr. Freda Bella (oba měli kontakt s dívkou z Plejád), prohlašuje Meier, že vedl 
obsáhlé  rozhovory  s  krásnou  Semjase  a s Plejáďany  jménem  Ptaah  a  Quetzal.  4    Jelikož  se 
domníváme, že by rovněž nebylo v souladu s, kdyby  5   se objevil v tomto přehledu, rozhodli jsme se 



neuvádět  zde  vylíčení  tohoto  případu a  odkazujeme zájemce  na  zajímavou  literaturu  uvedenou 
v příloze…

Ad1) Autor knihy pan Hesemann píše slovo odlišují
Ad2) Autor knihy pan Hesemann píše slovo popírá
Ad3) Autor knihy pan Hesemann píše slovo vyvolili
Ad4) Autor knihy pan Hesemann píše tuto větu:  »Zatímco my již spatřujeme 
paralely  se  zprávami  Charlese  Silvy  a  Dr.  Freda  Bella  (oba  měli  kontakt 
s dívkou z Plejád), prohlašuje Meier, který vedl obsáhlé rozhovory s krásnou 
Semjase a s Plejáďany jménem Ptaah a Quetzal,  oba jednoduše za lháře.« 
Pan Benda pro jistotu tučný text raději maže …
Ad5) Zde zcela chybí slovo »Billym«, tj. »… v souladu s „Billym“, kdyby …« 

Z výše uvedeného vyplývá, že dle kontaktů s Plejaren, které má Billy Meier, se 
věci mají stručně řečeno jinak. Úkolem tohoto článku není obšírně analyzovat 
Billyho  texty  a  knihy,  nýbrž  alespoň  poukázat  na  jednu  jedinou  informaci 
výňatkem z prvního oficiálního kontaktu se Semjase,  který  proběhl  dne 28. 
ledna 1975, 14:34 hod. (Zdroj:  Billy, Plejadisch-plejarische Kontaktberichte, 
blok č. 1, strana 27, vydáno ve FIGU, nakladatelství Věk Vodnáře.)

Billy Mám tedy v tomto setkání figurovat jen já sám?
Semjase Ano a ty víš proč.
Billy Rozumím – bohužel.
Semjase I když toho lituješ, nic se na tom nezmění – ani do budoucna ne.
Billy Už rozumím – moji milí spolubližní …
Semjase   Zajisté,  jejich  duchovní  poznatky  (poznatky  po  stránce  vědomí)  spočívají  v chybném 

zaměření. Ty sis ale dal tu námahu a učil ses. Už před mnoha tisíci, ba dokonce miliony 

let, jsi v jiných osobnostech nalezl pravdu a osvojil sis vědění. Proto vynikáš mezi velkým 
množstvím lidí na Zemi a proto jsme také vybrali tebe.

Z této  krátké informace plyne, že Billy je  a bude jedinou kontaktní  osobou 
Plejaren. Tuto skutečnost Semjase ještě několikrát potvrdila (např. v kontaktu 
24) a nic se na tom nezmění ani měnit nebude. 
Další rozbor svědčící o rádoby pravdomluvnosti a rádoby informovanosti pana 
Bendy již jen stručně. 

Benda: »Poznámka zpracovatele  na internet,  IVO A.  BENDY: Z Meierovy  celoživotní  práce 
(s jednou rukou) je dosud v českém jazyce  JEN kniha „UFO: ...  A PŘECE LÉTAJÍ“, která má 
bohužel pravdivost jen necelých 50 % !«

Skutečnost: Kniha  »UFO:  A  přece  létají!« není  kniha  pana  Meiera, 
nýbrž jeho spolupracovníka pana Guido Moosbruggera (*1923). Soud 
o pravdivosti  či  nepravdivosti  musí  udělat  čtenář  sám svou  četbou, 
studiem,  analýzou,  úvahou  a  logikou,  nikoliv  pan  Benda  za čtenáře 
procentuální  pravděpodobností  –  tak  se  možno  soudí  u Vesmírných 
lidí, nikoliv u rozumných pozemšťanů.



Benda: »To jen dokladuje, jak negativní stav úpěnlivě eliminuje a falšuje informace tak pracně 
sem přinesené panem Eduardem Albertem Meierem, kterého se nesmírně vážím, a Vesmírnými 
lidmi, které miluji.  Existuje 2 m vysoká hromada knih o jeho práci v němčině a angličtině,  ale  
jejich pravdivost  je  velmi nízká (autory knih jsou  jiní lidé než pan Eduard Meier).  Než pracně 
zjišťovat,  co  je  pravdivé  a  co ne,  snadnější  a  aktuálnější  je  vytvořit  další  informace v podobě 
„Rozhovorů s poučením od mých přátel  z Vesmíru“ v letech  1995 – (2002 dnes),  kde je  nyní  
k dispozici od roku 1998 cca  1600 sdělení se stejným počtem stran více než 100 kontakérů. Ze 6  
dílů  jsou první  dva k dispozici  (v  roce 2002) vázanou knihou,  všechny texty  jinak  na internetu 
www.vesmirni-lide.cz .  Pan Eduard Albert  Meier si své poslání splnil  – dostat sem informace 
o Vesmírných lidech a zemřel počátkem roku 1999.!«

Skutečnost: Pan Meier i v létě 2008 žije a nadále píše knihy a spisy, 
které vydává jím založené společenství FIGU. Pan Meier neměl, nemá 
a nebude mít s Vesmírnými lidmi nic společného.

Benda:  »Jakékoli  následnické  organizace  mají  za  cíl  falšovat  a  prznit  jeho  informace 
o Vesmírných  lidem,  což  se  jim  s úspěchem  daří  (FIGU,  Švýcarsko  v případě  Meierovy  práce 
a G.A.F. v případě Adamského práce).«

Skutečnost: To se děje pouze v představě a fantazii pana Bendy a jeho 
údajných Vesmírných lidí. Opak je pravdou. 

Benda: »Tyto organizace jsou řízeny ještírky z pekel. Mnozí lidé si pletou pana Eduarda Meiera 
s jinými lidmi a organizacemi, jako by to bylo totéž ! Tak jsou ovládaní negativními mimozemšťany.  
Ani  pan Adamski,  ani  pan Dibitonto,  ani  pan Meier,  ani  já,  Ivo  A.  Benda  nezakládali  žádné 
organizace, neboť ty jsou vždy ovládány negativním stavem.«

Skutečnost: Pan Meier založil  v roce 1975 FIGU (Svobodné zájmové 
společenství  v oblasti  hraničních  a  duchovních  věd  a ufologických 
studií) a je jeho řádným členem. Ostatní komentář je nadbytečný.

Zcela nasnadě je otázka, proč Ing. Ivo Benda takto podvádí nejen sám sebe, 
ale i všechny ostatní? K zodpovězení této otázky je nutno studovat separátně 
rovněž případ Billyho, aby se oba případy daly porovnat jako vejce s vejci. 
Učiní-li tak někdo, zjistí, že skutečná realita může být kapku jiná, než jak se 
domníval jen na základě informací pana Bendy. 

Zde je soupis některých důležitých rozporů v kostce:

Billy Meier:

• Billy je a bude podle vyjádření Plejaren jejich jediný kontaktér.
• Na Zemi není jiný kontaktér než Billy.
• Disponuje přímými materiálními a logickými důkazy (fotky, filmy, zvuky, 

vzorky …) pro podporu svých tvrzení – kdo hledá, najde.

http://www.vesmirni-lide.cz/


• Nepotřebuje přebírat informace od jiných.
• Neexistuje žádný Prvotní Stvořitel všeho a všech. Existuje jen Tvoření, 

resp. Univerzální vědomí.
• Založil organizaci FIGU, která spravuje jeho odkaz.
• Odmítá,  aby  lidé  čemukoliv  věřili,  nýbrž  učí,  aby  lidé  vše  promysleli 

a analyzovali.
• Osoba jménem Ježíš Kristus nikdy neexistovala.
• Je principiálně proti všem náboženstvím, sektám a kultům.
• Na Billyho bylo spácháno 21 atentátů (mezi  lety 1964 - 2003),  které 

přežil.

Ivo Benda:  

• Dle Vesmírných lidí může být kontaktér po splnění podmínek kdokoliv.
• Na Zemi jsou i další kontaktéři.
• Nedisponuje přímými materiálními a logickými důkazy pro podporu svých 

tvrzení.
• Potřebuje přebírat inspiraci a skutečný obrazový materiál od jiných.
• Informace  Bendy  zrcadlí  již  vydané  informace  Meiera  ve  zfalšované 

podobě.
• Existuje údajný Prvotní Stvořitel všeho a všech.
• Odsuzuje organizaci FIGU, která spravuje Meierův odkaz.
• Určuje za čtenáře procentuální pravdivost informací.
• Ježíš Kristus je základní postava historie.
• Náboženské  a  sektářské  principy  a  tendence  víry  jsou  u  Bendy 

nepřehlédnutelné.
• Atentáty na jeho osobu nejsou známy.

Za Českou studijní skupinu FIGU

Jan Bayer
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