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Všem lidem, osobám v
 

Již v roce 1951, dvakrát v letech 1958 a 1959, jakož i v
v různých dopisech apeloval na vlády, 
a rádiové stanice světa a uváděl jsem 
lidstvo čeká, pokud se ihned 
nění. To proto, že machinace přeli
rodě nehorázné změny, jež způsobují
varováno i před tím, že vinou válek, revolucí, diktatur
ohromné masy lidí prchat ze svých utiskovaných a zbídačených domovin do průmyslových 
států, v nichž budou způsobovat závažné 
i náboženské problémy atd. V
vládnoucí, osoby v zodpovědných po
a jim nadřízené vlády, jakož ale i mnoho vědců. 
nikdo nedal, neboť se jim lidé pouze 
neustálému růstu přelidnění, kvůli němuž 
rapidně vzmáhají a zvrhávají
v zodpovědných pozicích, jakož ani lidé obecně
zvrhlostem čelili, zastavili další nárůst přelidnění a dali světu a přírodě šan
lidstvem způsobené škody. Zlo, k
hem horších důsledcích, sice 
jednat správně, je prospěšná 
a přírody možná, stejně jako je možné vyřešit závažné politické, sociální a asociální 
problémy. To ale předpokládá
a problémům postavili čelem 
a zbytečné konference o klimatu a projednávali a schvalovali
větší, jelikož neberou v potaz 
se týká i neustále nových dan
avšak následně se absurdně 
a přírody a z něho plynoucích nesmírných 
hyperbouří, resp. »pravěkých« 
v přelidnění, jehož rozmanité 
procesy i vnitřní život Země, což 
bem. Vnitřní život Země narušuje t
jezer a enormního množství zvířat sloužících k
váhy, jež je na celém světě nesmírná a 
por na kontinentální desky, 
stále větší měrou a ještě katastrofálnější pevninská i podmořská zemětřesení
hutná tsunami. Mimoto přispívají 
fám. To je fakt, který velikášští 
pečné erupce mohou už jen svými podzemními kmity na celém světě 
pečné výbuchy. A protože jsou lidé na Zemi natolik ner
obydlí, atomové elektrárny a mnoho dalších budov
břehů, jakož i v oblastech ohrožených zemětřesením a záplavami 
nejmenším ve výši 70 metrů nad mořem 
a atomové elektrárny atd. bývají zasaženy, poškozeny, ba přímo zničeny.
atomových elektráren existuje riziko, že 
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se jim lidé pouze smáli anebo se halili v mlčení, takže se proti 
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vlivů nastat GAU (nejtěžší konstrukčně předpokládaná nehoda – pozn. překl.) nebo super-
GAU, jak se potvrdilo v Černobylu a nyní i v Japonsku. A při tom bude jen nevyhnutelným 
důsledkem, že bude příroda radioaktivně kontaminována a že záření zamoří také lidi, kteří 
smrtelně ochoří a zemřou, protože onemocní rakovinou, zatímco těhotné ženy, dostavší se 
do oblasti záření, porodí znetvořené potomky. Tento fakt nelze smést se stolu, jakož ani 
ten, že atomové elektrárny zničené roztavením jádra uvolní do vzduchu atomární částice, 
které podle povětrnostních vlivů zamoří rozlehlé oblasti nebezpečným zářením, rozšíří se 
taktéž kolem celého světa a dopadnou na zem ve vodních srážkách, takže záření i tímto 
způsobem mnohé kontaminuje. A dojde-li k něčemu takovému, pronášejí jistí vládnoucí 
a vědci na celém světě velká slova a řeči a tvrdí, že by se v jejich zemi totéž stát nemohlo 
a že se v zájmu bezpečnosti vše nově prověří a modernizuje, aby se GAU nebo super-GAU 
vyloučila. Takováto slova a řeči jsou však zaprvé jen prázdný dým a zadruhé jsou prosto-
duchá a slouží skutečně jen k uklidnění obyvatelstva, jakož i k pochybné péči o vlastní 
image dotyčných zodpovědných vládnoucích a vědců. Tito vládnoucí, šířící své nesmysl-
nosti prostřednictvím novin, televize a rádia atd., o fyzice a obzvláště o atomové technice 
nevědí prakticky zhola nic, ačkoliv se tuto nevědomost pokoušejí zakrýt slabomyslnými 
rádoby vysvětleními. 

Samozřejmě že lidstvo potřebuje elektrickou energii, neboť většina dnešní techniky je na ní 
založena, a proto jsou také zapotřebí zařízení, které ji vyrábějí, přičemž většinovou spo-
třebu lze dnes skutečně pokrýt jen s použitím atomových elektráren. To ale neznamená, že 
jsou takovéto atomové elektrárny s ohledem na bezpečnost natolik propracované a tech-
nicky vyzrálé, aby nemohlo dojít k žádným nehodám, nebo že mohou být takto vyrobeny, 
neboť na to pozemská technika atomové energie zdaleka nestačí – a ani nikdy stačit ne-
bude. Avšak dříve než se vynalezne a zrealizuje nová a čistá energetická technika k tvorbě 
elektrické energie, jsou atomové elektrárny žel nevyhnutelné. Je tedy zapotřebí, aby se 
k výrobě této energie vzaly do úvahy jiné techniky, jež budou čisté a ani nebudou chrlit 
do vzduchu CO2, jako např. uhelné, plynové a ropné elektrárny. Pro elektrárny k výrobě 
čisté elektrické energie zbývají tedy prakticky jen vzduch, voda a sluneční záření, 
přinejmenším do té doby, než se vynaleznou a zpřístupní další možnosti její výroby. 
V rámci techniky jejího získávání je především třeba usilovat o využití zemského žáru 
z velkých hlubin Země pomocí patřičně velkých hlubinných geotermálních elektráren, neboť 
to by vyřešilo všechny problémy pozemšťanů spojené s elektrickou energií. Tak by touto 
energií mohla být poháněna i veškerá pouliční a vodní doprava, aniž by do vzduchu 
a do okolí pronikaly škodlivé emise. Vozidla a stroje všeho druhu atd. poháněné 
spalovacími motory by konečně zmizely z povrchu zemského. Avšak proč na toto řešení 
nikdo ze všech těch »chytrých« vědátorů zabývajících se energií ani nikdo ze všech těch 
zodpovědných vládnoucích atd. dodnes nepřišel, to vskutku zůstává otázkou. Ohromné 
hlubinné geotermální elektrárny, které by mohly využívat žár z nitra Země, by skutečně 
vyřešily všechny problémy s energií pozemského lidstva, a sice aniž by produkovaly 
škodliviny a aniž by bylo nutno se obávat nebezpečí GAU či super-GAU. 

Ohromný nadpočet pozemského lidstva, které by nemělo čítat víc než cca 529 miliónů lidí, 
však nevede jen ke stále horším katastrofám v přírodě, ale i čím dál častěji ke zvrhlým 
machinacím mezi samotnými lidmi. Tak jsou např. stále četnější válečné akce všeho druhu, 
k čemuž patří i genocidy, resp. vyvražďování národů. Vzrůstá však i nezaměstnanost, 
neboť následkem technizace pracovních procesů je zapotřebí stále méně lidských 
pracovních sil. Rozmáhají se ale i lidské neřesti všeho druhu, jako závislost na drogách, 
kriminalita a zločiny, stejně jako se ustavičně zhoršuje i čím dál častěji se objevující nedo-
statek pitné vody a potravy a stále více a více se vymyká kontrole. Totéž platí i pro zlo-
řády, jako jsou objevující se nákazy a choroby, chřadnutí dobrých mezilidských vztahů, 
jakož i stále prekérnější a zhoršující se vztahy v rodinách, jelikož děti již nejsou řádně vy-
chovávány v hodnotné lidi, nýbrž ve zvrhávající se asociální divochy, kteří se neštítí šířit 
strach, děs a násilí. A právě v tomto ohledu se lidé ve velké přelidněné mase stávají stále 
lhostejnějšími, pozbývají svou lidskou důstojnost a jsou plni nenávisti a myšlenek na od-
vetu a pomstu. Proto volají po trestu smrti a válce a hanobí jinověrce, zatímco se stále ra-
pidněji vzmáhají zlý terorizmus, sebevražedné atentáty, rasová diskriminace a sebevraždy 
atd. A v tomto ohledu jsou v prvé řadě vyzývány vlády a jiné osoby v zodpovědných pozi-
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cích na celém světě, aby všechny tyto zvrácenosti zastavili, zamezili a nakonec sprovodili 
ze světa. Čím méně však vládnoucí a zodpovědní světa v tomto směru něco podnikají, tím 
větší a obsáhlejší jsou všechna zla, jež pozemšťany ovládají a projevují se též v klimatu 
a přírodě. 

Záleží na vládnoucích a lidech v zodpovědných pozicích, jakož ale i na jednotlivcích a celém 
lidstvu, aby podnikli vše nezbytné, čelili správným způsobem všem zlům a v průběhu času 
je dostali pod kontrolu a zlikvidovali. To se týká i toho, aby se zrušila jakákoliv forma mu-
čení a trestu smrti a aby se války nestávaly skutečností, nýbrž byly potlačovány v zárodku. 
A pokud budou chtít mocnáři států i přesto vést války nebo se budou přimlouvat za trest 
smrti, jenž rovněž odpovídá mučení, anebo si budou jiným způsobem počínat neopráv-
něně, mají být takovéto živly neprodleně zproštěny úřadu a nahrazeny osobami, jež mo-
hou zaručit respektování a dodržování tvořivě-přírodních zákonů a přikázání. Vojenská 
armáda může být dobrá a patřičná za účelem bránění vlastní země, avšak nikdy ne 
k tomu, aby napadala cizí státy a zatahovala je do války, takže vojsko žádné země nesmí 
ani poskytovat pomoc jiným státům vedoucím válku ani jim dávat k dispozici bojové 
jednotky atd. Vojenská armáda smí existovat jen za účelem obrany vlastní země a nikdy 
nesmí s ohledem na vlastní zájmy válečně vtrhnout do cizího státu, aby v něm za účelem 
vlastního zisku vedla válku. Vládnoucí a zodpovědní světa tedy musejí dbát na to, aby od-
stranili všechny dotyčné zlořády a nedůstojnosti, jako je trest smrti, mučení, rasizmus, 
náboženská nenávist a válka atd. Armáda by měla existovat jen jako Mezinárodní mírové 
vojsko o počtu několika set tisíc nebo několika miliónů vojáků, které na celém světě 
okamžitě zasáhne a zastaví všechny vznikající válečné akce, jestliže v nějakém státě vy-
puknou. Už jen tento fakt může postačovat k tomu, aby v zemích nedocházelo k žádným 
válečným machinacím, neboť bude známo, že by okamžitě a neprodleně zasáhla obrovská 
přesila světových bezpečnostních vojsk v podobě statisícového či miliónového mezi-
národního mírového vojska a válečné akce by potlačila a ukončila v zárodku. 

V první řadě je však bezpodmínečně nutné drasticky zastavit další narůstání přelidnění 
pomocí celosvětově kontrolované regulace porodnosti, neboť čím více lidí na Zemi žije, tím 
větší a rozsáhlejší jsou všechny problémy mezi samotnými lidmi, jakož ale i ohledně zni-
čení klimatu a přírody, v důsledku čehož jsou beze zbytku všechny problémy stále neřeši-
telnější. 

Už v roce 1951 a rovněž v letech 1958 a 1959, jakož i v 70. a 80. letech jsem promlouval 
prorockými, předpovědními a nabádavými slovy k zodpovědným osobám v úřadech a vlá-
dách, stejně jako k pozemským lidem obecně, jenže nikdo na má slova nedal. Nyní uply-
nulo 66 let od neslavně skončené druhé světové války, která trvala mezi léty 1939–1945, 
vyžádala si na 62 miliónů lidských životů a v mnoha zemích napáchala neuvěřitelně mnoho 
utrpení, bídy, bolesti a destrukce. Dokonce i atomová energie byla použita k zavraždění 
statisíců lidí a zničení jejich měst, když byla atomovými bombami zničena japonská města 
Hirošima a Nagasaki – vinou nezodpovědného a zločinného počínání USA. To vše ale bohu-
žel neznamenalo konec všech hrůz, masových vražd, válek a teroristických činů, neboť lidé 
všech národů od té doby nezmoudřeli, nýbrž pokračovali dál ve stejném zlém a destruktiv-
ním rámci. Vše se dokonce ještě nepoměrně zhoršilo, neboť od té doby likvidovala rapidně 
bující masa lidstva v nezměrné míře také přírodu a klima, proti čemuž měli něco podnik-
nout vládnoucí, kteří především nesli zodpovědnost. Jenže mocichtiví vládnoucí nebyli 
na celém světě nikterak schopni cokoliv změnit k lepšímu a ani samy národy nebyly 
ochotny zprostit chybující vládnoucí jejich úřadu a přimět je vzít do zaječích, aby je 
nahradili nezabedněnými lidmi. Již dříve, v 50. letech, jsem psal: 

»V zásadě je to sám národ, jenž v každé zemi volí vládnoucí – zpravidla žel ty 
špatné, kteří toho nejdřív hodně naslibují, aby poté, co jsou u moci, rozpoutávali 
války a teror a strhávali lid do svého pouta lhaním a podvody, načež jim lid propadne 
ve víře a zneuzná skutečnou pravdu. To však v budoucnu přinese zlé následky, neboť 
státní mocnáři budou lidi na celém světě – pokud proti tomu národy nezakročí – stále 
více zaplétat do válek, teroru a nenávisti, až to vše na celém světě nabere zcela ne-
kontrolovatelných rozměrů. Čas, kdy se tak stane, již není příliš vzdálen, neboť tyto 
nehoráznosti již doutnají slabým ohněm, který se již v nadcházejících letech změní 



Otevřený dopis FIGU č. 10, duben 2011 

v otevřený požár. Tyto nehoráznosti, prorokované pro budoucnost celého pozem-
ského lidstva, jakož i pro Zemi a pozemskou přírodu, je ještě čas zastavit. Vše je 
ještě možné změnit k lepšímu účinnými protiopatřeními, budou-li národy a všechny 
zodpovědné osoby z vlád, úřadů, vědních oborů a armád, jakož i všichni ostatní lidé 
nesoucí zodpovědnost co nejpřísněji usilovat o to, aby zastavili všechna zla 
a ve všem přivodili pozitivní obrat. Pokud se tak nestane, lze brzy očekávat netušené 
hrůzy, přičemž meč smrti, zničení a destrukce bude v každém ohledu na prvním 
místě třímat světová mocnost USA, zatímco za stejný provaz potáhnou i Izrael 
a všechny státy, které se budou v pokryteckém přátelství tulit k USA, a sice proti vůli 
rozumné části toho kterého národa. 

Budoucnost nebudou psát jen války, teror, zničení a destrukce s tisíci mrtvými a sta-
tisíci zavražděnými, nýbrž i ohromné přelidnění, kvůli němuž se všechny přírodní zá-
kony vychýlí z rovnováhy. Vinou člověka se budou množit všechny výkyvy počasí 
a budou nabývat stále mocnějších podob, tedy krupobití, sněhové bouře a dešťové 
záplavy, a velmi nebezpečně se bude poškozovat také ozonová vrstva. Na denním 
pořádku budou čím dál tím více ohromné povodně, neboť lužní lesy a roviny budou 
kvůli přelidnění přetvořeny na obydlená území, takže divoká voda z dešťových záplav 
najde cestu do lidských sídel, jelikož již nebude moci uniknout do neobydlených 
lužních oblastí. Budou se rapidně vzmáhat skalní sesuvy a laviny, stejně jako 
pevninská a podmořská zemětřesení a bouře všeho druhu; orkány, tajfuny, hurikány 
a tornáda, kterých bude neustále přibývat a budou stále mocnější a ničivější. 
A i na tom ponese vinu přelidnění, neboť to bude způsobovat nehorázná negativa 
a tím i nepřirozenou změnu klimatu, která již odedneška za jedno desetiletí začne 
na celém světě velmi nepříznivě působit. Ohromná masa a hmotnost měst a vesnic 
bude stále více utiskovat vnitřní struktury Země, což zasáhne tektoniku a zákonitě 
povede k častějším tektonickým posuvům a zborcením. To na celém světě vyvolá 
ohromné otřesy, načež počet mrtvých nakonec vystoupá do statisíců a miliónů. A tyto 
otřesy budou ovlivňovat také celý zemský vulkanizmus, takže se i sopky, jež jsou 
na celém světě často vzájemně propojeny (na bázi kmitů – pozn. Billyho z roku 
2011), budou stále hojněji a ničivěji probouzet k životu. I to si vyžádá mnoho 
lidských životů, a to obzvláště v oblastech, kde se obydlí nerozumně stavějí příliš 
blízko sopek, což platí i pro mořské pláže a velké řeky a jezera, kde se staví 
bezprostředně na březích, jež v obrovské míře zaplavují příbojové a přílivové vlny 
a žádají si velmi mnoho lidských životů. Avšak tím to nekončí, neboť vinou ustavičně 
rostoucího přelidnění, které podle předpovědi již za 50 let (počítáno od 50. let – 
pozn. Billyho z roku 2011) vystoupá na více než šest miliard, se bude objevovat 
mnoho ohromných a neřešitelných problémů. Hladomory se vystupňují a staré 
choroby, jež se považovaly za vymizelé, se opět navrátí. Vinou masového turizmu 
průmyslových států budou tyto státy zaplavovány hospodářskými uprchlíky z celého 
světa a neřešitelný bude také ohromný problém s azylanty. A je předpovězeno, že se 
koncem osmdesátých let zhroutí vysoká konjunktura a na celém světě vypukne 
ohromná a nevídaná nezaměstnanost, v jejímž důsledku vzroste kriminalita 
nezaměstnaných lidí, stejně jako zločineckých band z takzvaných zemí třetího světa, 
jež se budou rozšiřovat v průmyslových státech a nezaleknou se ani vraždit, až v nich 
budou páchat své hanebnosti. Rovněž státní dluhy vystoupají do závratna, jakož 
i teroristický extremizmus a neonacizmus atd. Bylo předpovězeno, že prostituce 
nabere neuvěřitelných podob a natolik pronikne do celosvětové veřejnosti, že jí 
nezůstanou ušetřeny ani děti. V následujících desetiletích se stane prostituce 
»čestným« povoláním, které oficiálně uznají úřady, a bude z něj vyplývat daňová 
povinnost. Již nyní vynalezená televize bude v každé rodinné patřit ke každodennímu 
životu, stejně jako počítačová technika, na níž se již pilně pracuje v Americe, 
Německu, Japonsku a Sovětském svazu. Televize a počítače se stanou 
nejdůležitějšími informačními médii, jakož ale i nejvýznamnějšími nosiči veřejné re-
klamy na prostituci. 

V průběhu příštích 50 let (počítáno od 50. let – pozn. Billyho z roku 2011) lidé 
ochladnou ve svých myšlenkách a citech, následkem čehož budou mezilidské vztahy 
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nabývat stále zvláštnějších podob a budou už jen prostředkem k účelu. Pravá láska 
se stane vzácností a mnoho manželství se bude uzavírat jen proto, aby se bylo 
možné oddávat určitému statusu, který se bude vyjednávat společenskou vážností 
a penězi. Výsledkem bude to, že mnoho manželství nevydrží, rodiny se rozpadnou 
a potomci budou sexuálně zneužíváni nebo se stanou asociálními a zpustnou. Lidé, 
především ti mladí, začnou již koncem padesátých let vést život, jenž bude nezřídka 
zaměřen už jen na drogy, a později, až se přiblíží doba osmdesátých let, bude dro-
gový problém eskalovat, význam bude mít už jen zábava a hudební svět budou určo-
vat destruktivní a disharmonické zvuky, jež budou poškozovat psychiku a negativně 
měnit celé chování lidí, již se na tento hudební žánr zaměří. 

Na poli sektářství se budou stále více objevovat údajní Bohem vyvolení, kteří budou 
finančně vykořisťovat své věřící, vzbudí v nich závislost nebo je dokonce doženou 
k sebevraždě. Nezodpovědné persony využijí čas k tomu, aby se obohacovaly 
na svých věřících zastáncích, obzvláště tehdy, až budou šířit strach a hrůzu 
s ohledem na změnu tisíciletí, neboť v roce 2000 má, jak budou tvrdit, nastat konec 
světa. Potom se ani nebudou rozpakovat šířit lži, že vyvolené prý zachrání 
mimozemšťané – ale samozřejmě jen tehdy, pokud tito svým sektářským vůdcům 
odevzdají vysoké peněžní obnosy. 

Přelidnění, ztělesňující vlastní původ všech zlých budoucích věcí, toho s sebou přinese 
ještě mnohem víc, neboť čím větší je přelidnění, tím mocnější jsou z něho vznikající 
problémy. A tak se objeví nové nákazy – a to již v nadcházejících osmdesátých 
letech –, které si vyžádají milióny lidských životů a budou se buď přenášet ze zvířat 
na člověka nebo budou na Zemi ve vzdálené době zavlečeny z Vesmíru. Nicméně to 
vše ohledně toho, že nákazy pocházejí ze zvířat a přenášejí se na člověka, budou 
zodpovědné osoby popírat a budou pomlouvat jako lháře ty, kteří budou oznamovat 
skutečnou pravdu. Bude-li se tak svět a celé lidstvo řítit do záhuby, bude za to 
zodpovědný pozemský člověk sám, přičemž on tvoří skutečnou příčinu toho, že své 
přelidnění žene do stále větší výše. Nebude to tedy žádný imaginární Bůh žádného 
náboženství či sekty, který rozhodne o ohromných budoucích problémech 
a výstřelcích, nýbrž to bude výhradně a pouze pozemský člověk, který se ve svém 
bludu domnívá, že je tou nejvyšší a nejmocnější bytostí ve Vesmíru – mnohem vyšší, 
než kdy může být Tvoření. Člověk svou vlastní vinou, vinou svého přelidnění, svého 
velikášství, své nechápavosti a své panovačnosti vyzve na souboj všechny síly 
přírody, které se budou spolu se Zemí vzpínat a bránit proti zvrhávajícím se 
machinacím pozemšťanů. Síly pozemské přírody tak spolu se Zemí samotnou 
překročí všechny meze, jelikož člověk naruší a zničí veškerý běh přírodních živlů 
a života. 

To vše mám povinnost říci, neboť to jest prorocká a zároveň předpovědní pravda. Vy 
všichni, již čtete tato má slova, si dodejte odvahy, abyste se nad nimi zamysleli, uči-
nili z nich správné závěry a jednali správně, neboť ještě na to zbývá čas – leč ten již 
začíná protékat mezi prsty. Dbejte tohoto proroctví a předpovědi a jednejte 
ve smyslu změny k lepšímu. Abyste dosáhli změny a obratu v pozitivním smyslu 
a uchránili Zemi a celé pozemské lidstvo před vším bezprávím, zlem, zvrhlostmi, 
mnoha mrtvými, pustošením a krokem do zkázy, zpřístupněte všechno také všem li-
dem na Zemi pomocí poučení ve všech médiích. Vy všichni, kteří jste obdrželi můj 
dopis, máte možnost, moc a zodpovědnost uchránit Zemi a pozemské lidstvo přede 
vším, co jsem Vám ozřejmil. Neotálejte, nýbrž jednejte, a to rychle, neboť čas tlačí. 
Nebudete-li neprodleně jednat, potom budete zodpovědní za to, že se proroctví na-
plní, stejně jako všichni ti, kteří se o jeho naplnění přičiní v budoucnu.« 

13. března 2011 
Semjase-Silver-Star-Center 
»Billy« Eduard Albert Meier 
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