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– Písemný  materiál  sepsaný  Billym  Eduardem  Albertem  Meierem  (BEAM) 
zahrnuje: 13 bloků kontaktních zpráv čítajících vždy okolo 500 stran (ze 14. bloku 
byla  v  červnu  2015  již  více  jak  polovina  dokončená),  dohromady  zhruba  6900 
stran, vše ve formátu DIN A4. O víkendu 6. června 2015 byla Základní skupině 49 
FIGU BEAMem předána ke čtení 623. kontaktní zpráva z 24. května 2015. 

– Navíc  existuje  zhruba  45  knih  o  tématech  ohledně  evoluce  vědomí 
pozemského  člověka,  o  lidech  jiných  světů  v  tomto  Universu  a  v  sousedním 
Universu‐dvojčeti,  stejně  jako  o  úrovních  duchovních  forem  života.  Dalšími 
tématy  jsou  popisy  přírody,  času  a  cyklů  našeho  vesmíru,  který  je  nazýván 
»Tvoření – Universální vědomí«, a který  z největší  části není materiální povahy, 
nýbrž se skládá z vysoce kmitavé energie a ve své celkové struktuře se nachází v 
neustále kupředu probíhající evoluci.  Je vysvětlováno,  že »Tvoření – Universální 
vědomí«  je pro nás, pozemšťany,  rovněž  jako  i pro  lidi dalších  světů  záhadnou, 
neidentifikovatelnou prasílou, která vytvořila a  i nadále vytváří vše materiálně  i 
nemateriálně  existující.  Z materiálního  hlediska  se  projevuje  tvořivě‐přírodními 
zákonitostmi  v  přírodě,  přičemž  je  neutrální  silou,  která  nezasahuje  do  žádné 
události, neboť události probíhají dle tvořivě‐přírodních zákonitostí kauzality. 

– Prací BEAM a FIGU byl od roku 1975 vytvořen základ pro uskutečnění mise, 
resp. úkolu, který spočívá v neutrální, informativní (nemisionářské, přemlouvacích 
tendencí oproštěné)  formě prezentace pravdy existence Tvoření – Universálního 
vědomí a Učení stavějícího na tvořivě‐přírodních zákonech a doporučeních. Toto 
Učení  je  jádrem  celého  případu  »Billyho«  Eduarda  Alberta Meiera,  ve  kterém 
hrají UFO pouze druhořadou roli v tom smyslu, že představují obal balíku s velmi 
rozsáhlým obsahem. Kromě  již  zmíněných  spisů vypracoval BEAM Učení ducha, 
které  je nazýváno rovněž »Učení pravdy, učení ducha, učení života«  jako studijní 
kurs.  Učení  ducha  se  vztahuje  mimo  jiné  na  rozvoj  charakteru  a  osobnosti, 
mezilidské  vztahy,  partnerství,  ctnosti,  správný  způsob  života  atd.  a  slouží  tedy 
jako směrnice ve formě doporučení, jak správně vést život v souladu s přírodními 
zákony. 

– Učení má svůj původ v dobách,  jež  leží  tak daleko v minulosti, že svět, na 
němž  bylo  před  9,6  miliardami  let  člověkem  jménem  Nokodemion  poprvé 
vyvinuto, již vůbec neexistuje. Mise, která byla v oněch dobách započata, bude na 
Zemi  pokračovat  ještě  po  další  tisíce  let,  zatímco  kontakty  Billyho  s  jeho 
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mimozemskými  přáteli  budou  pokračovat  jen  tak  dlouho,  dokud  bude  ještě 
naživu. 

– To důležité na této misi, která je nazývána také »Tichá revoluce pravdy«, je 
skutečnost, že  je založená na vlastní svobodné vůli dotyčné osoby, která se, aniž 
by  byla  jinými  lidmi  nucena,  přemlouvána  nebo  přesvědčována,  vlastním 
přemýšlením rozhodne, že se jí bude věnovat. Pojem »Tichá revoluce pravdy« byl 
roku 2005 vytvořen tehdy jedenáctiletou dívkou jménem Aikarina z planety Erra v 
systému Tayget v hvězdokupě Plejaren. Hvězdný systém Plejaren není identický s 
nám viditelnými Plejádami, které jsou příliš mladé, než aby mohly vyvinout, resp. 
nést lidský život. Plejaren existují v jiné struktuře času a prostoru, která je vůči té 
naší o několik zlomků vteřiny posunutá. 

– Učení  ducha  rozšiřované  misí  vysvětluje,  že  každý  člověk,  který  si  dá 
předsevzetí, aby poznal sebe samotného takového, jaký opravdu je, k tomu může 
dojít  jen  skrze  vlastní  vědomě  logické  přemýšlení  a  meditaci,  a  že  následně 
rozpozná také tvořivě‐přírodní zákony. Pravda je osvobozená od víry a domněnek 
(»víra je nevědomost«, »vědění je moc«), přičemž je na základě zákona kauzality 
skutečnou realitou, dle níž v oblasti fyzična i vědomí vyplývají z příčiny a následku 
nepřetržitě nové příčiny a následky atd. 

– Učení vysvětluje, že člověk má skrze vlastní vědomé rozhodnutí provádět a 
stupňovat  evoluci  svého  vědomí,  což  je  skutečným  smyslem  aktuálního  i  všech 
následujících  životů. Skrze  reinkarnaci  lidské  formy ducha – která  je nepatrným 
dílcem Tvoření Univerzálního vědomí – v novém materiálním těle s úplně novou 
osobností  a  novým  vědomím  probíhá  skrze  miliony  let  evoluce  ducha.  Toto 
rozhodnutí může učinit každý člověk sám a po důkladném zvážení a převést jej do 
praxe skrze neutrálně‐positivní myšlení a meditaci coby nejdůležitější instrument 
na  cestě  k  vyrovnanému myšlení,  cítění  a  jednání.  Přitom  se  opírá  o  poznání 
skutečnosti, že myšlenky předcházejí pocitům a jednáním, a to jak v dobrém, tak i 
ve  zlém.  Z  tohoto  poznání  vyplývá,  že  člověk,  pokud  sám  uváženě  rozvíjí 
neutrálně‐positivní  formu  myšlení,  pokládá  základ  pro  neutrálně‐positivní 
vyrovnané  jednání  tím,  že  dbá  skutečnosti,  že  my  všichni  coby  individua 
představujeme  části  celku  (»všichni  jsme  jedním«). Z  toho  vyplývá  v  tomto a  v 
následujících  životech  vědomá  osobní  zodpovědnost  za  sebe  sama,  za  lidský 
kolektiv a za všechny ostatní formy života, za Zemi a Universum. 

– Základními  hodnotami  jsou:  chápavost,  zodpovědnost,  mír,  svoboda, 
moudrost, harmonie, láska a respekt. To vše nikoliv pouze v osobně, nýbrž také v 
univerzálně míněném smyslu. 

– Nechat  tyto  hodnoty  zakořenit  ve  vlastním  nitru  a  převádět  je  do  praxe 
skrze neutrálně‐positivní myšlení a z toho vyplývající jednání představuje v tomto 



4 
 

smyslu  samostatně  rozpoznaný  a  sebeurčující  úkol  a  odpovědnost  každého 
člověka. 

 Příklady textů z knih »Billyho« Eduarda Alberta Meiera (BEAM): 

1) Vysvětlení k otázce: Co je láska? Z knihy: »Zákon lásky«, od BEAM 

Láska je absolutní jistota, že člověk sám ve všem spolužije a spoluexistuje, tedy 
ve  všem existujícím:  ve  fauně a  flóře,  v bližním  člověku,  v každé materiální a 
duchovní  formě života  libovolného  typu a v  trvání veškerého Univerza  i mimo 
něj. 

2) Ohledně »Učení ducha«: 

Vědění Učení ducha je jako mocný dmoucí se oceán nekonečné velikosti, z nějž 
víří  vzhůru  nekonečná  opravdová  láska,  opravdové  vědění  a  opravdová 
moudrost,  pročež  všechny  tyto  hodnoty  musejí  být  člověkem  jen  vědomě 
rozpoznány, přijaty, pochopeny a vědomě zužitkovány. 

Z knihy: »Učební spis pro Učení pravdy, učení ducha, učení života« od BEAM 

3) Ohledně moci myšlenek: Z knihy: »Moc myšlenek …«, od BEAM 

… Kořeny a plody všech lidských fenoménů jsou vlastní vědomí a jeho myšlenky, 
jejichž mocí je vše přeměňováno ve skutečnost … 

 

Další ukázky textů a podrobnější informace na: http://www.figu.org, 
http://beam.figu.org 

nebo přímo u: FIGU, Semajse‐Silver‐Star‐Center, Hinterschmidrüti 1225, 
8495 Schmidrüti ZH, Schweiz 

 
 
 
 
 

 
Překlad a staženo z webových stránek: 
FIGU‐Studiengruppe Česká republika  http://cz.figu.org   info@cz.figu.org 
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