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Pozemský člověče, 
 máš nejvyšší čas  

změnit se k lepšímu  
a k dobrému … 

od 

»Billyho« Eduarda Alberta Meiera 

 

Doba 21. století a 3. tisíciletí přináší tobě, tvé Zemi a pozemské přírodě mocné 
a převratné události, jimž musíš čelit s rozumem a s porozuměním. 

Nové století a tisíciletí přináší dění, o kterých sis nikdy nenechal ani zdát a která 
nejenže mají kosmicky-přirozený původ, nýbrž sis je vytvořil ty sám svým nerozu-
mem a neporozuměním. Nejsou to tedy jednoduše dění, která se nekonečně valí 
přes světy a Univerza, nýbrž dění, za které si můžeš ty sám. Následující dění tak vy-
dávají svědectví o tom, co jsi ve své svéhlavosti způsobil a co nadále způsobuješ 
za destrukci ohledně zničení přírody, změny klimatu a poškození atmosféry. Podávají 
však také svědectví o nesmyslnosti tvého celosvětového transportu zboží a maso-
vého turizmu, v jehož důsledku jsou do cizích zemí zanášeny nemoci, nákazy 
a cizorodá semena a rostliny – mezi lidi, zvířata a mezi zvířenu a rostlinstvo, čímž 
dochází k četným úmrtím a ve fauně a flóře jsou vyvolávány změny a zničení. 

Kam ses jen vydal a kam ve své svéhlavosti kráčíš dál, pozemský člověče? Ve své 
svéhlavosti, kvůli níž vytváříš zhoubné změny a destrukci v přírodě a na planetě, 
kvůli níž žiješ v nenávisti, pomstychtivosti a ve válkách? Když pomyslíš, 
že za posledních 10 000 let máš za sebou sotva 250 let, během nichž na Zemi nezu-
řily žádné akty války, potom by to pro tebe měl být popud, abys konečně vytvořil 
mír. Skutečně, není to ani Bůh, ani náboženství, které ti může přinést pravou lásku, 
mír, svobodu a harmonii – a to ani tehdy ne, když se budeš pokořeně jako pes plazit 
v prachu v horoucích modlitbách a úpěnlivě prosící. Jen ty sám máš sílu a moc osvo-
bodit se od všeho zla, neboť jsi svým vlastním pánem a mistrem, a jen ty sám si ur-
čuješ svůj osud i osud celého lidstva. Není žádný Bůh a žádné náboženství, od něhož 
můžeš očekávat pomoc a které tě může osvobodit od všeho zlého a špatného. Jen ty 
sám neseš odpovědnost za všechny své myšlenky, pocity, jednání a činy, a proto jsi 
také pouze ty sám schopen osvobodit se od nenávisti, pomstychtivosti, žárlivosti, 
touhy po odplatě, necitelnosti, nepokoje a nesvobody jakož i od násilí, hádek, sporů, 
rozepří, disharmonie, vražd a zabíjení; od válek, násilností, kriminality a všeho, co je 
nedůstojné člověka. Až dosud jsi tak ale neučinil, nýbrž ses nechal vrhnout stále více 
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a hlouběji do propasti záhuby. A stejným způsobem si počínáš i nadále, přičemž tvé 
trvale rostoucí přelidnění je hlavní důvod pro to, že bez ustání přibývá všechno tvoje 
zlo, jež jsi způsobil sám, a všechny tvé zničující machinace. 

Pozemský člověče, se svými myšlenkami a pocity spěješ do prázdna, do ponuré 
a smrtící budoucnosti, a tak můžeš zabránit už jen tomu ze všeho nejhoršímu, do-
jdeš-li k rozvaze, k rozumu a k porozumění. Musíš ukončit nesmyslný nárůst přelid-
nění stejně jako všechny války, všechen teror, nenávist a nepokoj, a musíš upustit 
od své pomstychtivosti a žárlivosti, od své touhy po odplatě a svárlivosti a rovněž 
i od své lhostejnosti vůči svým spolubližním a vůči přírodě, planetě a planetární fau-
ně a flóře. Pozemský člověče, musíš překonat a ukončit svou necitelnost, abys 
v sobě vytvořil pravou lásku a soucítění, a to jak pro sebe samého, tak pro své bližní 
na celém světě a tak i pro faunu a flóru, veškerou přírodu a Zemi samotnou. 

Pozemský člověče, musíš se vypracovat z temna svého nerozumu a svého neporo-
zumění, do něhož jsi upadl; z temna, v němž démoni nenávisti, války, vraždění 
a zabíjení, nepokoje, žárlivosti, neklidu, disharmonie, touhy po odplatě, pomstychti-
vosti, zášti a nesvobody s vyceněnými tesáky a ďábelsky rozšklebeni zaryli do tebe 
své drásající spáry. A pokud se neobrátíš, abys konečně s celým svým pozemským 
lidstvem našel nový začátek ve skutečné lásce, svobodě, míru a harmonii, potom 
budeš i nadále ve svém svéhlavém zaslepení, ve svém posedlém vytváření přelid-
nění a ve své ničící zběsilosti hubit sám sebe jakož i faunu a flóru. Pokud se neod-
hodláš k lepšímu a k dobrému, nezačleníš se do přírodních zákonů a nebudeš je 
následovat, potom tě v budoucnu rozdrtí tvé vlastní jednání plynoucí ze tvé svéhla-
vosti – a to nemilosrdně, jako smrtelně bijící pěst giganta. Bude to také pěst tvého 
velikášství, kterým sám určuješ svůj osud. Svou svéhlavostí, velikášstvím 
a samolibostí si sám na sebe svoláváš pomstu, jež vyplývá z tvého vlastního neporo-
zumění, z něhož se musíš odpovídat. Nemůžeš se zbavit zodpovědnosti za své jed-
nání a konání a ani za své chybné myšlenky a pocity, jimiž se sám svádíš do neštěstí 
a voláš na sebe zlý osud. Svůj život nevedeš podle pravého smyslu bytí – neboť 
vpravdě je tvůj život ve velké míře pouze lež a klam, plný nenávisti, chtivosti, chou-
tek a posedlosti, plný vražd, válek a dalších zločinů a násilností. Svůj životní úkol jsi 
dosud nesplnil, nýbrž jsi své bytí využil k tomu, abys vedl válku, abys vraždil 
a usmrcoval, abys ničil, abys uspokojoval svou touhu po moci, abys záviděl, lakotil, 
odplácel a mstil se, abys nenáviděl všemi způsoby a aby ses ve své nenasytnosti 
finančně obohacoval. Tak jsi ztratil pravé lidství, a tím i svou vlastní důstojnost 
a úctu ke svým bližním, ke svým spolubližním, k celému lidstvu, planetě a planetární 
přírodě, fauně a flóře. Nežil jsi a nežiješ podle tvořivě-přírodních zákonů, nýbrž jen 
podle nehorázně chybných zákonů, jež jsi vytvořil sám a které tě odvádějí daleko 
od správného, spravedlivého a počestného. Skutečně, pravou lásku, dobrotivost ži-
vota a všechny zákony přírody jsi hanebně strhnul do špíny, zatímco v přírodě za-
kotvená velkomyslnost ve smutku přijala tvé ďábelské počínání a stále znovu 
a znovu ti skýtala poslední šanci, aby ses přece jen časem rozpomenul na pravou 
lásku a věrnost a aby ses navrátil k přirozenému, jež je dané přírodními zákoni-
tostmi bytí. Ty, pozemský člověče, jsi však každou, jakkoliv dobrou šanci vědomě 
ignoroval a potupně jsi ji pošpinil, protože jsi ve své svéhlavosti, své samolibosti 
a ve svém velikášství chtěl a chceš žít život, který činí zadost všem tvým zhoubným 
zvrácenostem. A tak je tomu i dnes, že vedeš život v sobeckosti, choutkách 
a chtivosti, v zášti, pýše, v touze po moci a ve válce, v destrukci, žárlivosti, hádkách 
a rozepřích jakož i v nepokoji, nesvobodě, disharmonii a necitelnosti. Nestaráš se ani 
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o svého bližního, a už vůbec ne o své spolubližní a o celé lidstvo, a stejně tak ani 
o dobré mezilidské vztahy, důstojnost či pravou lidskost. To se však vymstí nejen 
v současné době, nýbrž i v budoucnu v podobě následných událostí a dění, jež se už 
stěží – jestli vůbec – dají zastavit. Pozemský člověče, skutečně, musíš podniknout 
vše, abys mohl dobrou a hodnotnou měrou vykročit vstříc velké a nové době, 
a proto: osvoboď se konečně od svého dávno navyklého, chybného a vše ničícího 
způsobu života, od své zášti vůči bližním, vůči jinak smýšlejícím a vůči jinak věřícím. 
Osvoboď se též od své svárlivosti, od své mylné touhy po válce, pomstě a odplatě; 
zanech za sebou žárlivost, lakomství a rozepře a také posedlost po velkém bohat-
ství, po nepřejícnosti a po velkém potomstvu, neboť to všechno jsou zvrácenosti zla. 
Vyvaruj se dalšího přelidnění a obrať se k pravým radostem života, jimiž jsou pravá 
a počestná láska, skutečný mír, pravá svoboda a rozsáhlá harmonie. 

Pozemský člověče, to vše se netýká jen celého lidstva, nýbrž především tebe jakožto 
jednotlivce, neboť všech těch mnoho jednotlivců tvoří lidstvo tohoto světa, jenž je – 
pln disharmonie a temnoty – světem ďábelským a démonickým, protože jsi jej ja-
kožto jednotlivec spolu s veškerým lidstvem takovým učinil. A tak jsi žádán jako 
jednotlivec, abys přivedl svůj život, existenci planety a rovněž i planetární přírodu, 
faunu a flóru k pravému životu, k lásce, k míru, ke svobodě a k harmonii. Musíš 
opustit cestu zkázy, na níž se zmítáš, cestu disharmonie s přírodou a s tvořivými 
zákonitostmi. Ve skutečnosti ale bloudíš i na cestě smrti spějící do bezedné propasti, 
jež na tebe číhá plná neuvěřitelné hrůzy a smrtící zkázy, aby tě strhla do svých krví 
potřísněných spárů a bez milosti tě rozdrtila. Musíš se osvobodit ze svých omylů, 
jinak tě kostnatá pěst tvého nerozumu a tvého neporozumění vytrhne z tvého života 
a vrhne tě do jícnu vše hubivého zničení. Ještě máš jednu poslední efektivní šanci, 
již můžeš využít, když se přikloníš ke všemu tomu, co tě na základě porozumění po-
sune vpřed, přičemž toto porozumění také vyžaduje, že si uvědomíš svou zodpověd-
nost a zastavíš nárůst svého přelidnění. Ty jakožto jednotlivý člověk této Země 
musíš činit všechno myslitelné, všechno možné, dobré a správné, abys dokázal 
uchránit celé lidstvo jakož i přírodu a přírodní faunu a flóru před mučivým koncem, 
jejž již v současné době dosvědčují převratné události a dění, která se budou dále 
potvrzovat i v následující době ještě horším způsobem. 

Pozemský člověče, ještě máš jednu poslední šanci ze všech, jíž se však už nyní mu-
síš chopit, neboť jinak už nedokážeš zabránit nejhoršímu. Nenamlouvej si přitom, 
že mají pravdu všichni ti falešní proroci a vědci, kteří vše bagatelizují a vše prohla-
šují za zcela přirozené ohledně zvrhávajícího se vývoje přírody, klimatu a ohledně 
tvého chybného vývoje po stránce vědomí a chování. Pomysli na to, že čas se neza-
staví, a že tudíž i tvé zničující a zhoubné machinace budou neustále pokračovat dál, 
pokud jim konečně vědomě neučiníš přítrž. Neučiníš-li tak, potom bude jednoho ne-
radostného dne příliš pozdě a budeš naříkat a chvět se strachem, jak je o tom ode-
dávna psáno. A stará proroctví pravých proroků se potvrzovala v běhu tisíciletí až po 
tuto novou dobu a právě tak se budou potvrzovat i nadále; avšak ty ještě můžeš 
mnoho z nich odvrátit, pokud uplatníš svůj rozum a své porozumění a začneš jednat 
správně. Už desítky let vzrůstaly přírodní katastrofy všeho druhu do extrému po-
dobně jako zvrácenosti mezi lidmi; a to vše svědčí o tom, že převraty se již nedají 
zastavit, nýbrž už jen zmírnit ve svých nejhorších podobách. Avšak, pozemský člo-
věče, musíš konečně popohnat kupředu evoluci svého vědomí a sám se chopit zod-
povědnosti místo toho, abys tuto zodpovědnost vyžadoval od nějakého Boha, 
náboženství či víry v něj, protože od něj totiž nikdy žádná pomoc nepřijde, nýbrž jen 
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od tebe samého. Musíš sám řídit své myšlenky a pocity jakož i své konání, jednání 
a působení, protože nyní si to žádá nouze. Ty jakožto pozemský člověk se musíš 
svým ještě omezeným vědomím naučit vážit si základních a stavebních elementů 
přírody a života a musíš dovést k působnosti svůj vlastní svět myšlenek a pocitů, 
abys ve svém zaslepení i nadále neničil a nezničil v nespočetném množství život pří-
rody, přírodní faunu a flóru, klima Země a nakonec i sebe samotného. 

Proto, pozemský člověče, zvedám svůj hlas a křičím velmi nutné varování a svoji 
žádost, aby ses konečně probral ze své letargie ohledně pomíjení skutečností 
a ze své ničící zběsilosti. To je varování, jež spočívá na všech již dlouhou dobu se 
vyskytujících děních stejně jako na současných děních, která se zlou měrou ponesou 
stále dál do budoucnosti. Volal jsem už dříve, avšak mé volání zaniklo v poušti tvého 
neporozumění a tvého nerozumu. Již přišel čas, kdy se tvojí vinou ostře změnily kli-
matické podmínky na celém světě a objevují se ohromné přírodní katastrofy – a ty 
se budou dál projevovat i v budoucnu v podobě extrémních výkyvů počasí všeho 
druhu. Vše dosáhlo již takových rozměrů, že došlo a i nadále bude docházet 
k nevyčíslitelné ztrátě na lidských životech, jež jde do statisíců a milionů. Krom 
ohromné devastace všech lidských výdobytků se také rozšiřuje stále více nemocí 
a nákaz, jež si vyžádají mnoho životů tvého druhu, pozemský člověče. Všechny po-
hromy ustavičně přibývají dál, dochází ke zničení hor následkem skalních sesuvů 
způsobených táním permafrostu; v důsledku vulkanizmu jsou odtrhávány velké části 
hor, jež se jako bahenní laviny řítí do údolí, vše hubí, pustoší celé vesnice a města 
a stojí bezpočet lidských životů. Na celém světě tají ledovce a póly, a vzniká stále 
více pouští. Světové klima se rapidně otepluje, což vede k ohromným klimatickým 
zvratům, jež s sebou nesou stále více mohutných vln veder a chladu, ohnivých 
smrští, sucha, záplav, sněhových přeháněk, krupobití a mocných bouří. Stále častěji 
se objevují také zemětřesení na souši i pod vodní hladinou jakož i z nich vznikající 
obrovské tsunami na mořích a jezerech. Kvůli tomu dochází k další zničující de-
vastaci přírody a tvých výdobytků. A přírodní katastrofy a nárůst přelidnění zničí 
ohromné plochy krajiny, protože si nárokuješ stále větší prostor k životu a k bydlení. 
Mnoho přírodních katastrof a válek stejně jako sektářských machinací a násilností 
vede stále více k masovým úmrtím tvého druhu. Vznikají rozsáhlé materiální škody 
na zemi, domech a ostatních budovách, na silnicích, železničních tratích, horských 
a polních potocích, řekách a jezerech. A jak již bylo dříve mnohokrát řečeno, 
v důsledku všech těch klimatických zvratů a výkyvů počasí jakož i masových vražd 
bude docházet ke stále větší ztrátě na lidských životech, neboť rapidní a stále se 
stupňující oteplování a změna klimatu nemění jen veškerou přírodu a mořské proudy 
– jež vyvolávají mohutné zvraty – nýbrž i tvé vědomí tak, že stále více upadá. Ná-
sledkem toho, pozemský člověče, se stáváš stále lhostejnějším a nesoucitnějším vůči 
sobě samému a vůči svým bližním, čímž ve stále roustoucí míře trpí i tvé dobré me-
zilidské vztahy, jež jsou stále vzácnější. Rovněž i veškerý rostlinný a zvířecí svět se 
mění katastrofálním způsobem, a vzniká v něm – a tak i u tebe – řada mutací; 
a vinu na to všem nese ve zcela zvláštní míře přelidnění. Přelidnění je na Zemi ne-
popiratelně největším zlem ze všech, neboť čím více a rychleji narůstá přelidnění, 
tím větší, rozsáhlejší a neřešitelnější jsou všechny z něho vycházející problémy. 
Zvrácenosti plynoucí z přelidnění se vyskytují ve všech oblastech, tedy jak 
v medicíně, v mizejících zásobách pitné vody a v rostoucí spotřebě energie, tak 
v ustavičně rostoucím celosvětovém masovém turizmu, jenž způsobuje četné zničení 
a šíří nákazy; tak ale i v terorizmu, ve válkách a ostatních ozbrojených konfliktech. 
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Války rozpoutané tvými mocichtivými a zločinnými státními mocnáři nebudou mít 
konce, pokud, pozemský člověče, všem těmto zločinům jakožto jednotlivec a jakožto 
masa lidstva konečně neučiníš přítrž. Bez ustání však přibývají také rodinné tragédie 
jakož i mnohonásobná úmrtí vinou tvých psychicky narušených mladistvých 
a starších pachatelů, již se útěkem k vraždění pokoušejí vyřešit své problémy. Rous-
toucí problémy ale přibývají také v důsledku znečištění vzduchu, vodních toků 
a životního prostředí podobně jako v důsledku stoupající kriminality a násilností; tak 
ale i po stránce všeobecné zchoulostivělosti zdraví, vědomí, psychiky a těla, jemuž 
jsi už před dlouhou dobou propadl a jemuž stále více propadáš. 

K již nepřekonatelným problémům patří také užitečná činnost ve volném čase, neboť 
místo aby ses nějaké věnoval, vyhledáváš už jen zmýlené zábavy a zahálku nebo 
extrémní a životu nebezpečné sporty, protože, pozemský člověče, už nejsi ani scho-
pen vnímat hodnotu svého vlastního života nemluvě o životě tvého bližního 
a spolubližních. Zákonitě se tak stupňuje i tvé zesurovění vůči tvým bližním, vůči 
přírodě i vůči fauně a flóře. Pozemský člověče, stáváš se stále náchylnějším 
k alergiím a k nemocem, k nákazám a ke zvrácenostem v sexuálním životě, 
k psychickým zvrhlostem, depresím a sebevraždám, k psychopatickým a paranoid-
ním záchvatům, z nichž vyplývají vraždy, masové vraždy i zneužívání spolubližních, 
jež v rostoucí míře provádějí mladiství, protože celá jejich výchova v každém ohledu 
naprosto selhává. Stále více se ukazuješ jako zbabělý člověk, jenž zahazuje svůj 
život, protože ses stal neschopným a zbabělým, abys unesl bolest a trápení a abys 
ukončil svůj život přirozenou smrtí. A stal ses zbabělým i v tom, abys pomáhal svým 
bližním a spolubližním, když je jiní týrají a napadají, stejně jako ses stal zbabělým, 
abys pomáhal starým a postiženým lidem. 

Pozemský člověče, vytváříš pro planetu a všechen život pohromu v nevídaném roz-
sahu. Destrukce, již jsi vyvolal v přírodě, ve fauně a flóře jakož i na životě zasahuje 
celou Zemi. Způsobil jsi a i nadále způsobuješ obrovské škody, zničení, nouzi a bídu. 
Vyrovnal jsi horské a polní potoky, a odvodnil lužní oblasti, abys je pro sebe učinil 
obyvatelné. Tak se z potoků a potůčků staly dravé řeky a z řek zuřící proudy – a divá 
vodstva vystupují ze všech břehů a způsobují ohromné záplavy, jež pustoší všechnu 
zemi, ničí v bezpočtu tvé výdobytky a živobytí a žádají si spolu s ostatními katastro-
fami statisíce a miliony lidských životů. A to vše, co se dnes odehrává, nikterak ne-
znamená konec celosvětových katastrof, jež jsi zavinil sám, neboť teprve nyní 
v novém tisíciletí se všechno ještě zhorší, neboť příroda se ještě mocněji vzepře proti 
tvému šílenství ohledně ničení životního prostředí a dosáhne takové míry, jež se vy-
rovná pravěkým dobám Země. 

Pokud jsou pozorována a analyzována následná dění a katastrofy, jež postihují Ze-
mi, klima a tebe samotného, pozemský člověče, tak je jasně a zřetelně patrné, 
že na veškeré bídě neseš vinu jen a pouze ty sám – a sice, jak již bylo vysvětleno, 
v důsledku nezadržitelně rostoucího přelidnění, z něhož vyplývají všechny ohromné 
problémy. Těmto problémům již nemůžeš zamezit v nějakém jednoduchém rámci, 
nýbrž už jen pomocí celosvětových radikálních a rigorózních zákonů a opatření, je-
jichž dodržování musíš zajistit. Vina na následujících pohromách, chaosu a kata-
strofách vychází zásadně z ohromné masy tvého lidstva, i když jako chorobně 
hloupý a nezodpovědný vědec nebo jako rádoby vědoucí člověk tvrdíš opak. 
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Pouze tvé přelidnění je rozsáhlý faktor všeho zla, a to jak ohledně nedostatku ener-
gie a pitné vody, tak ohledně zničení přírody a životního prostředí; tak ale i ohledně 
oteplování klimatu, ohledně nových chorob a nákaz, ohledně násilností, nenávisti, 
nesvobody, necitelnosti, nepokoje a disharmonie atd., atp. A čím víc stoupá tvé pře-
lidnění, tím obsáhlejší a nezvládnutelnější jsou všechny problémy a zla. Přistoupí-li 
se k tomu či onomu existujícímu problému, jenž vyplývá z přelidnění, a nalezne-li 
a realizuje-li se nějaké řešení, pak je to vše během doby realizace tohoto řešení pře-
konáno nově vznikajícími problémy stejného nebo podobného, resp. nového druhu – 
protože světové obyvatelstvo během doby, kdy se realizují řešení, narůstá o další 
stamiliony lidí, v důsledku čehož jsou vypracovaná řešení k ničemu a jsou překonána 
novými problémy stejného druhu. Rozmáhat se budou i problémy s azylanty, neona-
cizmus a extremizmus, migrace národů, celosvětový turizmus a nové války, a budou 
vytvářet stále větší nepokoj, nouzi, bídu a jiné nové velké problémy. 

Proti všem pohromám – jež vycházejí od tebe, pozemský člověče, a jež jsi sám při-
vodil veškerému životu, přírodě, klimatu, atmosféře, vodním tokům a fauně a flóře 
svým neporozuměním ohledně vzniklého přelidnění – musejí být učiněna velmi tvrdá 
a razantní opatření. K tomu patří také opatření proti světovládným machinacím těch 
státních mocnářů, již v celém světě vyvolávají zločinné války a teror, sami vedou 
války, provádějí teroristické činy a strhávají ostatní země do chaosu – přitom také 
pošlapávají mentalitu lidí a chtějí zlomit a vymýtit jejich náboženství a politiku. Tak 
dlouho, jak si budeš nechat líbit všechny tyto machinace, nepostavíš se těmto zloči-
nům na odpor a nedosadíš do náležitých pozic ve vládě ty správné lidi, tak dlouho 
nebudeš moci na Zemi vytvořit ani pravou lásku, ani pravý mír, ani pravou svobodu, 
a ani harmonii. 

Vinou závratně rychlého nárůstu tvého lidstva, pozemský člověče, jsi nucen stále 
častěji a stále více devastovat životní prostředí a vytěžovat zdroje Země, abys uspo-
kojil rostoucí požadavky všech lidí. Všechny tyto požadavky se však při vzrůstajícím 
počtu tvého lidstva stupňují stále větší měrou, následkem čehož je stále více posti-
žena a pustošena příroda, fauna a flóra a rovněž i klima a veškeré životní prostředí. 
Samotná planeta je sužována a pomalu ničena, neboť válkami způsobené atomové 
či jiné exploze narušují strukturu Země a vyvolávají zemětřesení na souši i pod vod-
ní hladinou stejně jako výbuchy vulkánů. Vodní toky, příroda, atmosféra a vesmír 
v blízkosti Země jsou znečištěny a otráveny, zatímco pralesy jsou ničeny a pleněny 
v touze po zisku. 

Již v září 1964 jsem psal všem vládám světa: »Příkaz doby a budoucnosti je tento: 
konečně učinit přítrž šílenství přelidnění. Tak se sice lidstvem vyvolaná změna kli-
matu již nedá zastavit, avšak porozuměním a rozumem mohou být destrukce, zni-
čení, chaos a katastrofy částečně zmírněny, jako např. tím, že se znovu vytvoří při-
rozené lužní oblasti a zastaví se drancování planety, přírody, fauny a flóry, neboť jen 
tak je ještě možné zabránit nejhoršímu. To ale předpokládá, že bude zastaveno ší-
lenství přelidnění pomocí razantních zákonných opatření. Přelidnění, resp. světová 
populace musí být neprodleně omezena a umenšena pomocí celosvětového kontro-
lovaného zastavení porodnosti, protože pouze tak mohou být nakonec odstraněny 
v každém ohledu stoupající požadavky lidstva a s tím spojená další destrukce. 
Už velmi mnoho bylo učiněno pro to, aby se naplnily staré předpovědi, a proto je 
také nezbytné přistoupit k protiopatřením: musí být neprodleně omezeno znečištění 
životního prostředí způsobené motory na fosilní paliva všeho druhu jakož i továrními 
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komíny atd. – a to včetně všech dalších způsobů znečištění životního prostředí 
a vzduchu. Naprostou nutností je také to, aby všechny lidské stavby všeho druhu, 
jako jsou obytné domy a továrny atd., zmizely z ohrožených lavinových 
a záplavových oblastí. Lužní krajiny musejí být navráceny zpět přírodě jako přiro-
zené oblasti zachycující vodu v případě povodní. Obytné stavby a továrny atd. se 
už nesmějí stavět při horských a polních potocích, na pobřežích jezer, v/na lavino-
vých svazích či na rovinách ohrožených vodou atd. Navíc musejí být zcela neod-
kladně učiněna ochranná opatření při potocích, řekách, jezerech, silnicích, obytných 
oblastech, svazích a horách atd., a to tak, že se na ohrožených místech – kde divoká 
voda vystupuje z břehů, kde padají přívaly kamenité suti, sněhové či bahenní laviny 
nebo kde dochází k sesuvům půdy, jež mohou napáchat škody – zřídí zásadní, velmi 
silné a vysoké zástavby, jež ochrání domy, silnice, cesty a železniční trasy před po-
demletím, zaplavením, zasypáním či strhnutím. To bude zapotřebí na mnoha mís-
tech, neboť velkou část z předpovězeného chaosu a katastrof již bohužel nebude 
možné odvrátit – a čas spěchá a je ho stále méně. A je tedy nezbytné jednat, a toto 
jednání spočívá v zodpovědnosti veškerého pozemského lidstva. Pozemský člověk 
musí jednat, dříve než bude z definitivní platností příliš pozdě a už nebude možné 
vůbec nic učinit, aby se zastavil nezodpovědně vyvolaný proces zničení klimatu, fau-
ny a flóry jakož i přírody, planety a vyhlazení lidstva. 

... Kam kráčíš, lidstvo této Země – Quo vadis, humanitas? Bloudíš na cestě temnoty 
– na cestě, jež vede do záhuby bez možnosti návratu. Zachraň se, neboť ještě je čas 
k úplnému obrácení, aby ses vydal po cestě světla, po cestě tvořivě-přirozeného – 
po světelné cestě pravdy všudypřítomných tvořivých zákonitostí – po cestě dobra 
samotného. 

Člověče, obrať se zády ke svému dosavadnímu životu a vydej se zpět k tvořivě-pří-
rodním zákonům a přikázáním. Vydej se zpět na reálnou cestu skutečného života. 
Tuto cestu však nemůžeš nalézt a vykročit na ni prostřednictvím náboženství 
a sektářství, a tudíž nepostačí, když budeš každý den nebo každou neděli spěchat 
do kostela, aby ses tam skvěl, že právě TY jsi jedním z těch, již pilně chodí 
do kostela, aby při každé příležitosti naslouchali slovu duchovního a pokud možno 
seděli v první řadě vedle něho, aby tě přec každý mohl dobře vidět a zjistit, že pilně 
posloucháš slovo Boží a jsi tak blízko duchovního; že chodíš do mešity, chrámu, sy-
nagogy či jiné modlitebny, aby ses modlil; nebo že ti neujde ani slovo nějakého zá-
stupce náboženství, jenž provádí bohoslužbu. Člověče, takové počínání není žádný 
zákon tvořivé pravdy, žádné tvořivě-přírodní řízení či pořádek a žádný smysl života. 
Pokud nenajdeš na základě vlastního poznání cestu pravdy a nebudeš do důsledku 
rozumět slovu pravdy, věnovat mu důvěru a následovat jej, potom bude pro tebe 
lepší, když se propadneš do nejhlubšího bahna hanby. Pokud nekráčíš na cestě 
pravdy tvořivě-přírodních zákonů a přikázání, potom nech tuto cestu přinejmenším 
nerušeně najít ty, kteří po ní chtějí vykročit a hledají efektivní pravdu. Neproklínej 
a nezatracuj ty, již hledají pravdu, neboť jejich krok a jejich přítomnost na cestě 
pravdy neslouží jejich vlastní slávě, ani tomu, aby se blyštěli jako drahokam, nýbrž 
evoluci jejich vědomí, jak to jako smysl života člověku předkládají tvořivé zákony. 
V tom je zakotveno také veškeré lidské chování v každém ohledu, a sice jak ohledně 
bližních, lidskosti, přírody, fauny a flóry, tak ohledně světového klimatu a planety 
samotné. Budeš-li však jednat proti tomu, pozemský člověče, potom tě dostihne 
vlastní trestní soud dříve, než to zpozoruješ, neboť éra následných událostí postu-
puje vpřed a už neskýtá žádný čas, aby sis zahrával s dalším podněcováním přelid-
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nění a se zničením klimatu, jak jsi to dosud činil jako jednotlivý člověk i jako masa 
lidstva. Dlouho, příliš dlouho sis zahrával se vším zlem a choval ses hanebně, avšak 
nyní přetéká míra, neboť už od dávných dob je řečeno: »Tak dlouho se chodí se 
džbánem pro vodu, až se ucho utrhne ...« 

Lidstvo a jednotlivý člověče, lhostejno jsi-li chudý či bohatý, malý, velký, žebrák ne-
bo pracující – člověče v jakékoliv pozici, tebe se to týká – na tebe směřuji svá slova. 
Obrať se a vydej se cestou pravého života tak, jak to určují tvořivě-přírodní zákony 
a přikázání, neboť už zakrátko přijde čas, kdy svět a tebe samotného postihne velké 
neštěstí a požene tě k odpovědnosti za všechnu tu destrukci, již jsi vinou přelidnění 
napáchal na lidstvu samotném a ve veškeré přírodě, fauně a flóře, v klimatu, atmo-
sféře jakož i ve vodních tocích a všude jinde. 

V tisíciletých spisech se píše: »Miluj svého bližního jako sebe samého, neboť on je 
tvůj rodný bratr či tvá rodná sestra – jemuž či jíž byl vdechnut dech života.« Člo-
věče, ukonči tedy všechnu svou zášť, svou chtivost, svůj každodenní nepokoj, své 
vražedné války a teroristické útoky; ukonči všechnu svou sobeckost, samolibost, své 
choutky po pomstě, svou žárlivost, mocichtivost a touhu po odplatě. Odvrať se 
od svého vraždění, od úkladných vražd, od usmrcování a mučení, od prostituce, 
od nenávisti všeho druhu, od chtivosti a hrabivosti, od své nepoctivosti, nespravedl-
nosti a nečestnosti stejně jako od své posedlosti, neřestí a od všeho ostatního, co je 
zvrácené. Miluj svého bližního jako sebe samého, miluj své bližní, přírodu, faunu 
a flóru jakož i planetu, jež je tvým domovem a tvou záštitou. 

A tak je psáno: »Všímejte si znamení doby, jež budou stát na nebi, až přiblíží se čas, 
kdy nastanou převratné události.« – Jednotlivý člověče, všímej si těchto znamení 
doby, nauč se jim porozumět a nevykládej si je chybně. Věz o jejich pravdě 
a nepozoruj je jako nějaký neobvyklý zázrak, neboť zázrak je jen slovo jakožto po-
jem, jehož hodnota však nemá význam. Pozoruj znamení taková, jaká jsou – jako 
produkt mocného zákona, jejž jsi porušil vinou přelidnění a všech z něho vzniklých 
problémů; a tím jsi vyvolal ohromné změny a destrukci v přírodně, ve fauně a flóře, 
v klimatu a na planetě samotné; a světu a lidstvu jsi přinesl nouzi, vraždy, zločiny, 
války, teror, bídu a zkázu. Znamení na nebi jsou hlavně znamení dopadů lidského 
neporozumění; znamení, jež se projevují jako zničující výkyvy počasí všeho druhu, 
protože oteplování a zničení klimatu jakož i zničení životního prostředí se zformovaly 
a nadále formují k netušeným katastrofám. Již to patří ke každodennímu životu, 
avšak ty, pozemský člověče, jsi stále ještě nepostihnul a nepochopil, že na těchto 
zhoubných událostech neseš vinu sám; neseš vinu, protože stále dál umocňuješ pře-
lidnění, a tím vytváříš stále mocnější neřešitelné problémy, jež už nemůžeš zvlád-
nout. A tak se obrať dříve, než bude s definitivní platností příliš pozdě, neboť stále 
ještě můžeš něco udělat, aby ses vyhnul největším katastrofám. Avšak jednej rych-
le, protože jinak bude příliš pozdě, protože pak již katastrofální dopady tvého ničem-
ného počínání nepůjdou zastavit a příroda, život, planeta a klima sešlou na lidstvo 
a planetu důsledky lidského neporozumění s pravěkou silou ...« 

Proces zničení klimatu a přírody bude sice už jen stěží možné zastavit, avšak 
do určité míry je to ještě možné, pokud se pomocí radikálního zastavení porodnosti 
zredukuje přelidnění, a tím se zmenší všechny problémy. Pokud se tak nestane, po-
tom vystoupají problémy všeho druhu do extrému a už je nebude možné zvládnout. 
V důsledku toho bude ale v sázce a uvede se v pochybnost existence veškerého lid-
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stva a planety, a tudíž může dojít k tomu, že se pozemské lidstvo jednoho dne samo 
vyhladí a zničí svým neporozuměním, svým nerozumem a egoizmem. A nebude tu 
žádný bujnou fantazií vybásněný Bůh, jenž by naslouchal tvému lidstvu, pozemský 
člověče, aby vyslyšel tvé nesmyslné pokořené prosby za odpuštění a odvrácení vše-
ho zlého, neboť tam, kde žádný Bůh neexistuje, nemůže tento ani nic slyšet, a tedy 
ani přinést pomoc. V zásadě jsi totiž ty sám, pozemský člověče, svým vlastním pá-
nem a mistrem, neboť ty sám jsi bůh, a neseš tudíž úplnou zodpovědnost 
za všechno své jednání a působení, za všechny své myšlenky a pocity jakož 
i za veškerý svůj osud, jehož jsi sám strůjcem. A tak je to tedy jen a pouze na tobě 
samotném, v tobě samotném, ve tvých myšlenkách a pocitech jakož i ve tvém ro-
zumu, tvém porozumění a zodpovědnosti, abys v sobě samém a ve veškerém po-
zemském lidstvu konečně vytvořil pravou lásku, svobodu, harmonii a pravý mír. 
Pomysli na to, pozemský člověče, že ty sám jsi nabádán a schopen, abys to vykonal 
a vytvořil na Zemi ráj, v němž budou ctěny, ceněny a chovány v úctě vysoké hod-
noty lásky, svobody, harmonie a míru, neboť není ani žádný Bůh Stvořitel, ani žádný 
jiný bůh, svatý, anděl či modla, již by to mohli udělat za tebe. Ty sám jsi pán a mistr 
svého života a všech věcí, které vymýšlíš a způsobuješ svými pocity, jednáním 
a činy, a tudíž také výhradně ty sám neseš za všechno plnou odpovědnost. 

 
»Billy« Eduard Albert Meier 

 
21. květen 2009, 18.38 hod.  

Semjase-Silver-Star-Center, Hinterschmidrüti 
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Mensch der Erde, 
es ist für dich dringend Zeit, 

dich zum Besseren und 
zum Guten zu wandeln ... 

von 

‹Billy› Eduard Albert Meier 

Die Zeit des 21. Jahrhunderts und des 3. Jahrtausends bringt für dich, deine Erde und deren Natur ge-
waltige und umwälzende Ereignisse, denen du mit Verstand und Vernunft begegnen musst.  

Das neue Jahrhundert und Jahrtausend bringt Geschehen, die du dir niemals hast erträumen lassen und 
die nicht nur kosmisch-natürlichen Ursprungs sind, sondern von dir erschaffen durch deinen Unverstand 
und deine Unvernunft. Es sind also nicht einfach die Geschehen, die endlos über die Welten und Uni-
versen rollen, sondern solche, die in deine Schuld fallen. Die kommenden Geschehen legen so Zeugnis 
davon ab, was du durch deinen Eigensinn zerstörerisch hervorgerufen hast und weiter hervorrufst in 
bezug auf die Naturzerstörung, Klimaveränderung und Atmosphärebeeinträchtigung. Sie zeugen aber 
auch von deiner Unsinnigkeit des weltweiten Warentransportes und des Massentourismus, wodurch 
Krankheiten, Seuchen sowie fremdartige Samen und Pflanzen in fremde Länder verschleppt werden, 
unter die Menschen, Tiere und unter das Getier sowie in der Pflanzenwelt, wobei viele Tode heraufbe-
schworen und Veränderungen und Zerstörungen in der Fauna und Flora hervorgerufen werden. 

Wo bist du nur hingegangen und wo gehst du weiter hin in deinem Eigensinn, Mensch der Erde, aus 
dem heraus du bösartige Veränderungen und Zerstörungen in der Natur und am Planeten schaffst, in 
Hass, Rachsucht und in Kriegen lebst? Wenn du bedenkst, dass du die letzten 10000 Jahre gerademal 
250 Jahre hinter dich gebracht hast, während denen keine kriegerischen Handlungen über die Erde 
gerollt sind, dann sollte dir dies ein Anstoss sein, um endlich Frieden zu schaffen. Wahrlich, es ist weder 
ein Gott noch eine Religion, die dir wahre Liebe, Frieden, Freiheit und Harmonie bringen kann, und 
zwar auch dann nicht, wenn du dich noch so hündisch demütig in inbrünstigen Gebeten flehend in den 
Staub wirfst. Nur du allein hast die Kraft und die Macht, dich aus allem Übel zu befreien, denn du bist 
dein eigener Herr und Meister, und nur du allein bestimmst dein und der ganzen Menschheit Schicksal. 
Es ist kein Gott und keine Religion, wovon du Hilfe erwarten und dich von allem Bösen und Schlechten 
befreien kannst. Nur du allein trägst für alles und jedes deiner Gedanken, Gefühle, Handlungen und 
Taten die Verantwortung, folgedem auch nur du allein dich von Hass, Rachsucht, Eifersucht, Vergel-
tungssucht, Lieblosigkeit, Unfrieden und Unfreiheit sowie von Gewalt, Streit, Zank, Hader, Disharmonie, 
Mord und Totschlag, von Krieg, Gewaltverbrechen, Kriminalität und allem Menschenunwürdigen zu 
befreien vermagst. Bis anhin hast du das jedoch nicht getan, sondern du hast dich stetig mehr und tiefer 
in den Abgrund des Verderbens fallen lassen. Und du treibst es in der gleichen Weise immer weiter, 
wobei deine stetig wachsende Überbevölkerung der hauptsächliche Grund dafür ist, dass all deine 
selbsterzeugten Übel und zerstörenden Machenschaften weiter anwachsen. 
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Du eilst mit deinen Gedanken und Gefühlen ins Leere, Mensch der Erde, in eine lichtlose und tödliche 
Zukunft, wobei du das Allerschlimmste nur noch verhindern kannst, wenn du zur Besinnung kommst, zu 
Verstand und Vernunft. Du musst das unsinnige Anwachsen der Überbevölkerung beenden, wie auch 
alle Kriege, allen Terror, Hass und den Unfrieden, und du musst von deiner Rachsucht und Eifersucht 
abkommen, von deiner Vergeltungs- und Streitsucht, wie aber auch von deiner Gleichgültigkeit gegen-
über deinen Mitmenschen sowie der Natur, dem Planeten und dessen Fauna und Flora. Mensch der 
Erde, du musst deine Lieblosigkeit besiegen und beenden, um wahre Liebe und Mitgefühl in dir zu er-
schaffen, sowohl für dich selbst als auch für deine weltweiten Mitmenschen sowie für die Fauna und 
Flora, die gesamte Natur und die Erde selbst.  

Mensch der Erde, du musst dich aus dem Dunkel deines Unverstandes und deiner Unvernunft hinausar-
beiten, in das du hineingefallen bist; aus dem Dunkel, in dem die Dämonen des Hasses, des Krieges, 
des Mordens und Tötens, des Unfriedens, der Eifersucht, der Friedlosigkeit, Disharmonie, der Vergel-
tungs- und Rachsucht, des Hasses und der Unfreiheit zähnefletschend und diabolisch grinsend ihre kral-
lenbewehrten Klauen in dich geschlagen haben. Und kehrst du nicht um, um endlich mit deiner ganzen 
irdischen Menschheit einen neuen Anfang in wirklicher Liebe und Freiheit, in Frieden und Harmonie zu 
finden, dann wirst du weiterhin in deinem Eigensinnswahn und in deiner Sucht der Überbevölkerungs-
schaffung sowie in deiner Zerstörungswut dich selbst sowie die Fauna und Flora auslöschen. Wenn du 
dich nicht zum Besseren und Guten entschliesst und du dich nicht den natürlichen Gesetzen einordnest 
und sie nicht befolgst, dann wird dich in zukünftiger Zeit das eigene Handeln aus deinem Eigensinn 
selbst zermalmen, und zwar erbarmungslos, wie mit einer tödlich zuschlagenden Faust eines Giganten. 
Es wird auch die Faust deines Grössenwahns sein, durch den du selbst dein Schicksal bestimmst. Durch 
deinen Eigensinn, deinen Grössenwahn und deine Selbstherrlichkeit forderst du deine eigene Rache 
wider dich selbst heraus, geprägt aus deiner eigenen Unvernunft, die Rechenschaft von dir fordert. Du 
kannst die Verantwortung für dein Handeln und Tun nicht ablegen, wie auch nicht für deine falschen 
Gedanken und Gefühle, durch die du dich selbst ins Unglück führst und ein böses Schicksal herausfor-
derst. Dein Leben führst du nicht nach dem wahren Sinn des Daseins – denn wahrheitlich ist es in gros-
sem Masse nur Lug und Trug, angefüllt mit Hass, Gier, Lust und Sucht, mit Mord, Krieg und mit anderen 
Verbrechen und Gewalttaten. Du hast bis anhin deine Lebensaufgabe nicht erfüllt, sondern dein Dasein 
genutzt, um Krieg zu führen, zum Morden und Töten, zur Zerstörung, zur Erfüllung deiner Machtgier, 
zum Neid, Geiz und zur Vergeltung und Rache, zum Hass aller Art und zur gierigen finanziellen Berei-
cherung. Dadurch hast du das wahre Menschsein verloren, damit auch die eigene Würde und die Ehr-
würdigkeit für deine Nächsten, die Mitmenschen, die ganze Menschheit, den Planeten und dessen 
Natur, Fauna und Flora. Du hast nicht nach den schöpferisch-natürlichen Gesetzen gelebt und lebst nicht 
danach, sondern nur nach ungeheuer fehlbaren, die du selbst gemacht hast und die dich weitab von 
dem bringen, was des Rechtens, des Gerechten und des Rechtschaffenen ist. Wahrlich hast du die wah-
re Liebe, des Lebens Güte und all die Gesetze der Natur schmählich in den Schmutz getreten, während 
die darin verankerte Grossmut dein teuflisches Tun traurig entgegennahm und dir immer und immer wie-
der eine letzte Chance zuspielte, dich doch noch mit der Zeit der wahren Liebe und Treue zu erinnern 
und zurückzufinden zum Natürlichen, wie dieses durch die natürlichen Gesetzmässigkeiten des Daseins 
gegeben ist. Du, Mensch der Erde, hast jedoch jede noch so gute Chance bewusst missachtet und 
schmählich in den Schmutz getreten, weil du in deinem Eigensinn, deiner Selbstherrlichkeit und in dei-
nem Grössenwahn ein Leben führen wolltest und willst, das deinen bösen Ausartungen Genüge tut. Und 
es ist heute so, dass du ein Leben in Selbstsucht, Lust und Gier, in Hass, Hoffart, Machtgier und Krieg, in 
Zerstörung, Eifersucht, Streit und Hader sowie in Unfrieden, Unfreiheit, Disharmonie und Lieblosigkeit 
führst. Du kümmerst dich weder um deinen Nächsten, geschweige denn um deine Mitmenschen und um 
die ganze Menschheit, wie auch nicht um gute zwischenmenschliche Beziehungen, nicht um die Würde 
und nicht um die wahre Menschlichkeit. Das jedoch rächt sich nicht nur in der gegenwärtigen Zeit, son-



 

 Creative Commons FIGU -  http://cz.figu.org 
 

12 

dern auch in Zukunft durch die kommenden Ereignisse und Geschehen, die kaum mehr, wenn überhaupt 
noch, aufzuhalten sind. Mensch der Erde, wahrlich, du musst alles unternehmen, um der grossen und 
neuen Zeit in gutem und wertvollem Masse entgegentreten zu können, und darum: Befreie dich endlich 
von deiner altherkömmlichen, falschen und alles zerstörenden Lebensweise, von deinem Hass wider den 
Nächsten, wider Andersdenkende und Andersgläubige. Befreie dich auch von deiner Streitsucht, von 
deiner irren Sucht nach Krieg, Rache und Vergeltung; lass die Eifersucht, den Geiz und den Hader hinter 
dir, wie auch die Sucht nach grossem Reichtum, nach Missgunst und nach grosser Nachkommenschaft, 
denn das sind alles Ausartungen des Bösen. Vermeide weitere Überbevölkerung und wende dich den 
wahren Freuden des Lebens zu, die da sind wahre und ehrliche Liebe, wirklicher Frieden, wahre Freiheit 
und umfängliche Harmonie. 

Mensch der Erde, alles betrifft nicht nur deine ganze Menschheit, sondern hauptsächlich dich als einzel-
nen, denn all die vielen einzelnen bilden die Menschheit dieser Welt, die voller Disharmonie und Fins-
ternis eine Welt des Diabolischen und Dämonischen ist, weil du sie als einzelner und mit der gesamten 
Menschheit dazu gemacht hast. So bist du als einzelner gefragt, um dein Leben und die Existenz des 
Planeten sowie dessen Natur und Fauna und Flora dem wahren Leben, der Liebe, dem Frieden, der 
Freiheit und der Harmonie zuzuführen. Du musst die Pfade des Verderbens verlassen, den Weg der 
Disharmonie mit der Natur und den schöpferischen Gesetzmässigkeiten, worauf du umherirrst. Wahrlich 
irrst du aber noch auf dem Pfade des Todes in einen bodenlosen Abgrund, der voll unglaublicher Schre-
cken und tödlichen Verderbens auf dich lauert, um dich in seine bluttriefenden Klauen zu reissen und 
dich erbarmungslos zu zermalmen. Du musst dich von deinen Irrungen befreien, sonst reisst dich die 
knöcherne Krallenfaust deines Unverstandes und deiner Unvernunft aus deinem Leben und wirft dich in 
den Schlund der alles verderbenden Zerstörung. Noch hast du eine letzte effective Chance, die du nut-
zen kannst, wenn du dich all dem zuwendest, das dich vernünftig vorwärtsbringt, wobei das Vernünftige 
auch fordert, dass du deiner Verantwortung bewusst wirst und du die Zunahme deiner Überbevölkerung 
stoppst. Du als einzelner Mensch dieser Erde musst alles erdenklich Mögliche, Gute und Richtige tun, um 
dich und die ganze Menschheit sowie die Natur und deren Fauna und Flora vor dem qualvollen Ende 
bewahren zu können, das die umwälzenden Ereignisse und Geschehen bereits zur gegenwärtigen Zeit 
beweisen und die sich in noch schlimmerer Weise zur kommenden Zeit weiter erweisen werden. 

Mensch der Erde, noch hast du eine wirklich allerletzte Chance, die du nunmehr jedoch ergreifen musst, 
denn sonst kannst du das Schlimmste nicht mehr verhüten. Wähne dabei nicht, dass alle jene falschen 
Propheten und Wissenschaftler recht haben, die alles bagatellisieren und alles als völlig natürlich erklä-
ren in bezug auf die ausartende Entwicklung der Natur, des Klimas und deiner falschen bewusstseins-
mässigen und verhaltensmässigen Entwicklung.  Bedenke, dass die Zeit nicht stillsteht und dass folglich 
auch deine verheerenden bösartigen Machenschaften weiter voranschreiten, wenn du ihnen nicht end-
lich bewusst Einhalt gebietest. Tust du das nicht, dann wird es eines unerfreulichen Tages zu spät und 
Heulen und Zähneklappern sein, wie es von alters her geschrieben ist. Und die alten Prophezeiungen 
der wahren Propheten haben sich über Jahrtausende hinweg bis in diese neue Zeit hinein bestätigt, und 
genau das werden sie auch weiterhin tun, doch noch kannst du vieles davon abwenden, wenn du dei-
nen Verstand und deine Vernunft walten lässt und fortan das Richtige tust. Schon seit Jahrzehnten sind 
Naturkatastrophen aller Art ins Unheimliche angewachsen, wie auch die Ausartungen unter den Men-
schen; und all das zeugt davon, dass sich die Umwälzungen nicht mehr aufhalten, sondern in ihren 
schlimmsten Formen nur noch mildern lassen. Doch, Mensch der Erde, du musst endlich deine be-
wusstseinsmässige Evolution vorantreiben und selbst die Verantwortung in die Hand nehmen, anstatt sie 
von einem Gott oder von einer Religion und vom Glauben an diese zu fordern, weil nämlich von diesen 
niemals Hilfe kommen wird, sondern nur von dir selbst. Du musst selbst deine Gedanken und Gefühle 
sowie dein Tun, Handeln und Wirken steuern, weil es nunmehr die Not erfordert. Du als der Mensch der 
Erde musst mit deinem noch beschränkten Bewusstsein die Grund- und Bauelemente der Natur und des 



 Creative Commons FIGU -  http://cz.figu.org 
 

13 

Lebens achten lernen und deine eigene Gedanken- und Gefühlswelt zur Reaktion bringen, um in deinem 
Wahn nicht weiterhin myriadenfaches Leben der Natur und deren Fauna und Flora, das Klima der Erde 
und letztendlich dich selbst zu zerstören. 

Daher, Mensch der Erde, erhebe ich meine Stimme und schreie die wohlangebrachte Warnung und 
mein Begehr hinaus, auf dass du endlich aus deiner Lethargie des Nichtbeachtens der Tatsachen sowie 
aus deiner Zerstörungswut erwachen mögest. Es ist eine Warnung, die auf all den seit langer Zeit auftre-
tenden und auf den gegenwärtigen Geschehen beruht, die sich in üblem Masse immer weiter in die 
Zukunft tragen. Schon früher habe ich gerufen, doch ist mein Rufen in der Wüste deiner Unvernunft und 
deines Unverstandes verhallt. Bereits ist die Zeit gekommen, zu der sich in der ganzen Welt die klimati-
schen Bedingungen durch deine Schuld krass veränderten und ungeheure Naturkatastrophen in Erschei-
nung treten, und das wird sich auch in die Zukunft hinein mit extremen Unwettern aller Art weiter 
auswirken. Alles hat sich bereits derart ausgeweitet, dass unzählbare Menschenleben, die in die Hun-
derttausende und in die Millionen gehen, zu beklagen sind und weiterhin zu beklagen sein werden. 
Nebst ungeheuren Zerstörungen an allen menschlichen Errungenschaften weiten sich auch immer mehr 
Krankheiten und Seuchen aus, die viele Leben deiner Spezies fordern werden, Mensch der Erde. Alles 
Unheil weitet sich stetig immer weiter aus, Zerstörungen an Bergen durch Bergstürze infolge des Auftau-
ens des Permafrostes erfolgen, und durch Vulkanismus werden grosse Teile von Bergen weggesprengt, 
die als Schlammlawinen ins Tal stürzen, alles zerstören, ganze Dörfer und Städte vernichten und unzäh-
lige Menschenleben kosten. Weltweit schmelzen die Gletscher und die Pole dahin, wie auch immer 
mehr Wüsten entstehen. Das Weltklima erwärmt sich rapide, und das führt zu ungeheuren Klimaumwäl-
zungen, die immer mehr grosse Hitze- und Kältewellen, Feuersbrünste, Dürren, Überschwemmungen, 
Schnee-, Hagel- und Gewaltstürme mit sich bringen. Auch Erdbeben und Seebeben treten immer häufi-
ger in Erscheinung, wie auch daraus hervorgehend gewaltige Tsunamis auf den Meeren und Seen. Da-
durch entstehen weitere verheerende Zerstörungen in der Natur und an deinen Errungenschaften. Und 
es werden riesige Landschaften durch Naturkatastrophen und durch das Überbevölkerungswachstum 
zerstört, weil du immer mehr Lebens- und Wohnraum benötigst. Viele Naturkatastrophen und Kriege 
sowie Sektenmachenschaften und Gewalttaten führen stetig mehr zu Massentoden deiner Gattung. Es 
entstehen ungeheure materielle Schäden an Land, Häusern und an allerlei Gebäuden, an Strassen, Ei-
senbahnwegen, Wildbächen, Flurbächen, Flüssen und Seen. Und wie schon früher oftmals gesagt wur-
de, werden immer mehr Menschenleben durch all die klimabedingten Umwälzungen und Unwetter 
sowie durch Massenmorde zu beklagen sein, denn die rapide und sich steigernde Klimaerwärmung und 
Klimaveränderung verändert nicht nur die gesamte Natur und die Meeresströmungen, die gewaltige 
Umwälzungen hervorrufen, sondern auch dein Bewusstsein in verkommender Weise. Dadurch wirst du, 
Mensch der Erde, gegenüber dir selbst und gegenüber deinen Mitmenschen immer gleichgültiger und 
mitgefühlloser, folglich auch immer mehr deine guten zwischenmenschlichen Beziehungen darunter lei-
den und stetig seltener werden. Auch die gesamte Pflanzen- und Tierwelt verändert sich in katastrophaler 
Weise, wobei viele Mutationen entstehen, auch bei dir, wobei ganz besonders die Überbevölkerung 
Schuld an allem trägt. Diese ist unbestreitbar das allergrösste Übel auf der Erde, denn je weiter und je 
schneller diese wächst, desto grösser, umfangreicher und unlösbarer werden all die daraus resultieren-
den Probleme. Diesbezügliche Ausartungen bestehen in allen Bereichen, also sowohl in der Medizin, im 
schwindenden Trinkwasser, im sich erschöpfenden Verbrauch von Energie sowie im sich stetig mehren-
den weltweiten, viele Dinge zerstörenden und seuchenverbreitenden Massentourismus, im Terrorismus, in 
Kriegen sowie in sonstigen bewaffneten Konflikten. Die Kriege, angezettelt durch deine machtgierigen 
und verbrecherischen Staatsmächtigen, nehmen kein Ende, wenn du, Mensch der Erde, nicht als einzel-
ner und als Masse den ganzen Verbrechen endlich Einhalt gebietest. Es nehmen aber auch Familientra-
gödien immer mehr überhand, wie auch das vielfache Töten durch deine psychisch geschädigten 
jugendlichen und auch älteren Täter, die in einer Flucht zum Morden ihre Probleme zu lösen versuchen. 
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Die steigenden Probleme häufen sich aber auch durch die Luft-, Gewässer- sowie Umweltverschmutzung 
sowie durch die wachsende Kriminalität und durch die Gewaltverbrechen, wie aber auch hinsichtlich 
der allgemeinen gesundheitlichen, bewusstseinsmässigen, psychischen und körperlichen Verweichli-
chung, denen du schon lange verfallen bist und immer mehr verfällst. 

Auch nutzvolle Freizeitbeschäftigungen gehören zu den nicht mehr zu bewältigenden Problemen, denn 
statt einer solchen nachzugehen, suchst du nur noch das irre Vergnügen und den Müssiggang, oder 
extreme und lebensgefährliche Sportarten, weil du, Mensch der Erde, nicht einmal mehr dein eigenes, 
geschweige denn des Nächsten und Mitmenschen Leben als wertvoll einzuschätzen vermagst. Zwangs-
läufig steigert sich daraus auch deine Verrohung gegenüber deinen Mitmenschen, der Natur sowie ge-
gen die Fauna und Flora. Du, Mensch der Erde, wirst immer anfälliger für Allergien und Krankheiten, für 
Seuchen und Ausartungen des Sexuallebens, für psychische Ausartungen, für Depressionen und Selbst-
morde, für psychopathische und paranoide Anwandlungen, aus denen heraus Morde und Massenmor-
de sowie Misshandlungen von Mitmenschen resultieren, die immer mehr durch Jugendliche ausgeführt 
werden, weil ihre ganze Erziehung in jeder Beziehung vollumfänglich versagt. Immer mehr trittst du als 
feiger Mensch in Erscheinung, der du dein Leben wegwirfst, weil du unfähig und feige geworden bist, 
Schmerz und Leid zu ertragen und das Leben durch ein natürliches Sterben zu beenden. Und du bist 
auch feige geworden darin, deinen Nächsten und Mitmenschen zu helfen, wenn sie von anderen 
drangsaliert oder angegriffen werden, wie du auch feige geworden bist, den Alten und Behinderten zu 
helfen. 

Mensch der Erde, du erzeugst für den Planeten und für alles Leben Unheil in ungeahntem Ausmass. Die 
durch dich in der Natur sowie an Fauna und Flora und am Leben hervorgerufenen Zerstörungen ziehen 
über die ganze Erde hinweg. Riesige Schäden, Zerstörungen sowie Not und Elend hast du hervorgeru-
fen und rufst sie weiterhin hervor. Du hast Wildbäche und Flurbäche begradigt und Auen mit Drainagen 
durchzogen, um sie für dich bewohnbar zu machen. So wurden die Bäche und Rinnsale zu reissenden 
Flüssen, Flüsse zu tobenden Strömen, während wilde Wasser über alle Ufer treten und ungeheure Über-
schwemmungen hervorrufen, die alles Land verwüsten, zahllose deiner Errungenschaften und Existenzen 
zerstören und zusammen mit anderen Katastrophen Hunderttausende und Millionen von Menschenleben 
kosten. Und all das, was sich heute zuträgt, das bedeutet in keiner Weise das Ende der durch deine 
Schuld ausgelösten weltweiten Katastrophen, denn erst im nun neuen Jahrtausend wird alles noch 
schlimmer, denn die Natur wird sich noch gewaltiger gegen deinen umweltzerstörenden Wahnsinn 
aufbäumen und ein Mass erreichen, das den urweltlichen Zeiten der Erde gleichkommt. 

Werden die kommenden Geschehen und Katastrophen betrachtet und analysiert, die über die Erde, das 
Klima und über dich, Mensch der Erde, hereinbrechen, dann ist klar und deutlich zu erkennen, dass 
einzig und allein du am ganzen Elend die Schuld trägst, und zwar, wie bereits erklärt, durch die unauf-
haltsam wachsende Überbevölkerung, aus der heraus sich alle die ungeheuren Probleme ergeben. Diese 
kannst du nicht mehr in einem einfachen Rahmen zum Stillstand bringen, sondern nur noch durch welt-
weite radikale und rigorose Gesetze und Massnahmen, deren Einhaltung du gewährleisten musst. Die 
Schuld am kommenden Unheil und Chaos sowie an den Katastrophen geht grundsätzlich durch deine 
gewaltige Masse Menschheit hervor, auch wenn du als krankhaft dummer und verantwortungsloser Wis-
senschaftler oder Besserwisser Gegenteiliges behauptest.  

Allein deine Überbevölkerung ist der umfassende Faktor aller Übel, und zwar sowohl bei der Energie- 
und Trinkwasserknappheit als auch in bezug auf die Natur- und Umweltzerstörung sowie hinsichtlich der 
Klimaerwärmung, der neuen Krankheiten und Seuchen, der Gewaltverbrechen, des Hasses, der Unfrei-
heit, Lieblosigkeit, des Unfriedens und der Disharmonie usw. usf. Und je weiter deine Überbevölkerung 
wächst, desto umfangreicher und unbewältigungsbarer werden all die Probleme und Übel. Wird ein 
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bestehendes Problem dieser oder jener Art, das aus der Überbevölkerung hervorgeht, angegangen und 
eine Lösung gefunden und verwirklicht, dann wird das Ganze während der Zeit der Lösungsverwirkli-
chung durch neuentstehende Probleme gleicher oder ähnlicher resp. neuer Art überholt, weil die Welt-
bevölkerung während der Zeit, in der Lösungen verwirklicht werden, um weitere Hunderte von Millionen 
Menschen ansteigt, wodurch die ausgearbeiteten Lösungen nichtig und von gleichartigen neuen Proble-
men überholt werden. Auch das Asylanten-, das Neonazi- und Extremistenwesen, Völkerwanderungen, 
weltweiter Terrorismus und neue Kriege werden sich ausbreiten und stetig mehr Unfrieden, Not und 
Elend und sonstig neue grosse Probleme schaffen.  

Gegen alle Übel, die von dir, Mensch der Erde, ausgehen und die du durch die Unvernunft der heran-
gezüchteten Überbevölkerung am gesamten Leben, an der Natur, am Klima, an der Atmosphäre, an 
den Gewässern sowie an der Fauna und Flora und am ganzen Planeten selbst hervorgerufen hast, müs-
sen sehr harsche und greifende Massnahmen ergriffen werden. Dazu gehören auch Massnahmen ge-
gen die weltherrschaftssüchtigen Machenschaften jener Staatsmächtigen, die verbrecherisch Kriege und 
Terror in aller Welt auslösen, selbst Kriege und Terrorakte ausführen und andere Länder ins Chaos stür-
zen, wobei sie auch die Mentalität der Menschen in den Schmutz treten sowie deren Religion und Politik 
brechen und ausrotten wollen. So lange, wie du all diese Machenschaften über dich ergehen lässt und 
du dich nicht gegen diese Verbrechen zur Wehr setzt und nicht die richtigen Leute in die entsprechen-
den Regierungspositionen bringst, so lange wirst du auf der Erde weder wahre Liebe noch wahren Frie-
den, wahre Freiheit noch Harmonie erschaffen können. 

Durch das rasend schnelle Anwachsen deiner Menschheit, Mensch der Erde, bist du gezwungen, immer 
häufiger und immer mehr die Umwelt zu zerstören und die Ressourcen der Erde auszubeuten, um den 
steigenden Bedürfnissen aller nachzukommen. Doch all diese Bedürfnisse steigern sich mit der wachsen-
den Zahl deiner Menschheit in immer grösserem Masse, wodurch die Natur sowie die Fauna und Flora, 
wie aber auch das Klima und die gesamte Umwelt immer mehr in Mitleidenschaft gezogen und zerstört 
werden. Der Planet selbst wird gepeinigt und langsam zerstört, denn durch Kriege hervorgerufene ato-
mare und sonstige Explosionen stören das Gefüge der Erde und lösen Erd- und Seebeben sowie Vul-
kanausbrüche aus. Gewässer, Natur, Atmosphäre und der erdnahe Weltenraum werden verschmutzt 
und vergiftet, während die Urwälder profitgierig zerstört und vernichtet werden.  

Bereits im September 1964 schrieb ich an alle Weltregierungen folgendes: «Das Gebot der Stunde und 
der Zukunft ist: Dass endlich dem Wahnsinn der Überbevölkerung Einhalt geboten wird. Zwar kann 
dadurch der durch die Menschheit ausgelöste Klimawandel nicht mehr gestoppt werden, doch können 
durch Vernunft und Verstand die Zerstörungen, Vernichtungen, das Chaos und die Katastrophen etwas 
eingedämmt werden, wie z.B., indem natürliche Auen wieder hergestellt werden und der Raubbau am 
Planeten sowie an der Natur und Fauna und Flora eingestellt wird, denn nur so kann das Schlimmste 
noch vermieden werden. Das aber bedingt, dass der Wahnsinn der Überbevölkerung gestoppt wird 
durch greifende gesetzliche Massnahmen. Die Überbevölkerung resp. die Weltbevölkerung muss drin-
gendst durch einen weltweiten kontrollierten Geburtenstopp eingedämmt und vermindert werden, weil 
nur dadurch alle in jeder Art steigenden Bedürfnisse der Menschheit und die damit verbundenen weite-
ren Zerstörungen letztlich behoben werden können. Schon sehr viel ist dafür getan, dass sich die alten 
Voraussagen erfüllen, weshalb es auch notwendig ist, dass dagegen Massnahmen ergriffen werden: Die 
Umweltverschmutzung durch Fossil-Brennstoffmotoren aller Art sowie durch Schlote usw. muss dringendst 
eingedämmt werden, nebst allen anderen Formen der Umwelt- und Luftverschmutzung. Auch ist es von 
dringendster Notwendigkeit, dass alle menschlichen Bauten jeder Art, wie Wohnhäuser und Fabriken 
usw., aus gefährdeten Lawinen- und Überschwemmungsgebieten verschwinden. Auenlandschaften usw. 
müssen der Natur als natürliche Wasserauffanggebiete für Überschwemmungswasser zurückgegeben 
werden. Wohnbauten und Fabriken usw. dürfen nicht mehr an Wildbäche, Flurbäche, an Seeufer, in 
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oder an Lawinenhänge oder wassergefährdete Ebenen usw. gebaut werden. Zudem müssen äusserst 
dringend Vorkehrungen getroffen werden an Bächen, Flüssen, Seen, Strassen, Wohngebieten, Hängen 
und Bergen usw., indem an gefährdeten Stellen, wo wilde Wasser übertreten oder Muren, Schnee- und 
Schlammlawinen sowie Bergrutsche abgehen und Schaden anrichten können, massgebende sehr starke 
und hohe Verbauungen erstellt werden, um Häuser, Strassen, Wege und Eisenbahntrassees vor Unter-
spülung, Überflutung, Verschüttung und vor einem Wegriss zu bewahren. Das wird vielerorts vonnöten 
sein, denn vieles des vorausgesagten Chaos und der Katastrophen wird leider bereits unvermeidlich sein 
– und die Zeit eilt und wird knapp. Also ist Handeln angesagt, und dieses liegt in der Verantwortung der 
gesamten irdischen Menschheit. Der Mensch der Erde muss handeln, ehe es endgültig zu spät ist und 
überhaupt nichts mehr getan werden kann, um den verantwortungslos ausgelösten Prozess der Klima-, 
Fauna- und Flora- sowie der Natur- und Planetenzerstörung und der Menschheitsausrottung zu stoppen.  

… Wo gehst du hin, Menschheit dieser Erde – Quo vadis, humanitas? Du irrst auf dem Pfade der Fins-
ternis – auf dem Pfade, der ins Verderben ohne Wiederkehr führt. Rette dich, denn noch ist es Zeit zur 
völligen Umkehr, um auf dem Pfade des Lichtes, des Schöpferisch-Natürlichen zu wandeln – auf dem 
Lichtpfade der Wahrheit allgegenwärtiger schöpferischer Gesetzmässigkeiten –, auf dem Weg des Gu-
ten selbst. 

Mensch, wende deinem bisherigen Leben den Rücken zu und finde zurück zu den schöpferisch-
natürlichen Gesetzen und Geboten. Finde zurück auf den reellen Weg des wirklichen Lebens. Der Weg 
ist aber nicht durch Religion oder Sektierismus zu finden und zu beschreiten, folglich ist es nicht damit 
getan, dass du täglich oder allsonntäglich zur Kirche eilst, um dort zu brillieren, dass gerade DU einer 
von denen bist, die fleissige Kirchgänger sind, um bei jeder Gelegenheit des Geistlichen Wort zu hören 
und, wenn möglich, in der ersten Bankreihe nächst ihm zu sitzen, dass ja jedermann dich gut sehen und 
feststellen kann, dass du fleissig das Wort Gottes hörst und so nahe beim Geistlichen bist, in die Mo-
schee, in den Tempel, in die Synagoge oder in irgendein Gebetshaus gehst, um zu beten, oder dass dir 
nicht ein Wort des Religionsvertreters entgeht, der den Gottesdienst führt. Mensch, solches Tun ist kein 
Gesetz der schöpferischen Wahrheit, nicht eine schöpferisch-natürliche Fügung oder Ordnung, und es ist 
nicht der Sinn des Lebens. Wenn du nicht aus eigener Erkenntnis den Weg der Wahrheit findest und 
nicht zutiefst das Wort der Wahrheit verstehst, ihm Vertrauen schenkst und es befolgst, dann ist es besser 
für dich, wenn du dich im tiefsten Pfuhl der Schande verkriechst. Wenn du nicht auf dem Weg der 
Wahrheit der schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote schreitest, dann lass wenigstens jene unan-
gefochten diesen Weg finden, welche ihn beschreiten wollen und nach der effectiven Wahrheit suchen. 
Verfluche und verdamme nicht die Suchenden nach der Wahrheit, denn ihr Schritt und ihre Anwesenheit 
auf dem Weg der Wahrheit dienen nicht eigenem Ruhm und nicht einem Glänzen wie ein Beryll, son-
dern ihrer bewusstseinsmässigen Evolution, wie das durch die schöpferischen Gesetze als Sinn des Le-
bens dem Menschen vorgegeben ist. Darin verankert ist auch das gesamte menschliche Verhalten in 
jeder Beziehung, und zwar sowohl in bezug auf die Mitmenschen, auf das Menschsein, die Natur, die 
Fauna und Flora, das Klima der Welt und den Planeten selbst. Wenn du dem jedoch zuwiderhandelst, 
Mensch der Erde, dann wird dich das eigene Strafgericht ereilen, ehe du es bemerkst, denn die Ära der 
kommenden Ereignisse rückt vor und lässt keine Zeit mehr übrig, mit der weiteren Heranzüchtung der 
Überbevölkerung und mit der Zerstörung des Klimas zu spielen, wie du es als einzelner Mensch und als 
Masse Menschheit bisher getan hast. Lange, viel zu lange, wurde mit allen Übeln gespielt und Schindlu-
der getrieben, doch nun kommt das Mass zum Überlaufen, denn schon seit alters her ist gesagt: Der 
Krug geht zum Brunnen, bis er bricht … 

Menschheit und Mensch als einzelner, ob arm oder reich, ob klein, gross, Bettler oder Arbeiter – 
Mensch in jeder Position, dich betrifft es –, an dich sind meine Worte gerichtet. Wende dich um, und 
gehe den Weg des wahren Lebens, so wie es die schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote bestim-
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men, denn nur noch kurz ist die Zeit, da grosses Unheil über die Welt und über dich kommen wird und 
Rechenschaft von dir fordert für all die Zerstörungen, die du durch die Überbevölkerung unter der 
Menschheit selbst und an der gesamten Natur, an Fauna und Flora, am Klima, an der Atmosphäre so-
wie an den Gewässern und sonst rundum angerichtet hast. 

In den Schriften der Jahrtausende steht geschrieben: «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn er ist 
dein leiblicher Bruder oder deine leibliche Schwester – der oder die den Lebensodem eingehaucht be-
kam.» Mensch, beende also all deinen Hass, deine Gier, den täglichen Unfrieden, die mörderischen 
Kriege und Terrorakte, all deine Selbstsucht, Selbstherrlichkeit, deine Rachegelüste, deine Eifersucht, 
Machtgier und Vergeltungssucht. Wende dich ab von deinem Morden, Meucheln, Töten und Foltern, 
von der Prostitution, vom Hass jeder Art, von der Gier und Habsucht, von deiner Unehrlichkeit, Unge-
rechtigkeit und Unrechtschaffenheit sowie von deinen Süchten, Lastern und von allem sonstig Ausgearte-
ten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deine Mitmenschen, die Natur, Fauna und Flora sowie 
den Planeten, der deine Heimat und deine Ägide ist.  

Also steht geschrieben: «Achtet der Zeichen der Zeit, die am Himmel stehen werden, wenn die Zeit naht, 
zu der sich umwälzende Ereignisse ergeben.» – Mensch als einzelner, achte dieser Zeichen der Zeit, 
lerne sie zu verstehen und deute sie nicht falsch. Wisse um deren Wahrheit und betrachte sie nicht als 
seltsame Wunder, denn ein Wunder ist nur ein Wort als Begriff, dessen Wert jedoch keine Bedeutung 
hat. Betrachte die Zeichen als das, was sie sind – das Produkt eines mächtigen Gesetzes, das du durch 
die Überbevölkerung und all die daraus entstandenen Probleme gebrochen und dadurch an der Natur, 
an Fauna und Flora sowie am Klima und am Planeten selbst ungeheure Veränderungen und Zerstörun-
gen hervorgerufen und Not, Mord, Verbrechen, Krieg, Terror, Elend und Verderben über die Welt und 
die Menschheit gebracht hast. Die Zeichen am Himmel sind hauptsächlich Zeichen der Auswirkungen 
menschlicher Unvernunft; Zeichen, die sich als verheerende Unwetter aller Art offenbaren, weil die Kli-
maerwärmung und Klimazerstörung sowie die Umweltzerstörung sich zu ungeahnten Katastrophen bil-
deten und weiter formen. Bereits gehört das zum Alltag, doch du, Mensch der Erde, hast es noch immer 
nicht erfasst und nicht begriffen, dass du an diesen bösen Ereignissen selbst Schuld trägst; Schuld, weil 
du die Überbevölkerung immer weiter hochtreibst und dadurch immer gewaltigere unlösbare Probleme 
schaffst, die du nicht mehr bewältigen kannst. Kehre daher um, ehe es endgültig zu spät ist, denn noch 
kannst du etwas tun, um die grössten Katastrophen zu vermeiden. Doch handle schnell, weil es sonst zu 
spät sein wird, weil dann die katastrophalen Auswirkungen deines verruchten Tuns nicht mehr aufgehal-
ten werden können und die Natur, das Leben, der Planet und das Klima die Folgen der menschlichen 
Unvernunft mit urweltlicher Gewalt über die Menschheit und den Planeten hereinbrechen lassen …»  

Der Prozess der Zerstörung von Klima und Natur wird zwar nur noch schwer zu stoppen sein, doch ist 
es zu einem gewissen Teil noch möglich, wenn die Überbevölkerung durch radikale Geburtenstopps 
reduziert wird und dadurch alle Probleme vermindert werden. Geschieht das nicht, dann steigen die 
Probleme aller Art ins Unermessliche und können nicht mehr bewältigt werden. Dadurch aber wird die 
Existenz der gesamten Menschheit und des Planeten aufs Spiel gesetzt und in Frage gestellt, folglich es 
sein kann, dass sich die irdische Menschheit eines Tages durch ihre Unvernunft und durch ihren Unvers-
tand und Egoismus selbst ausradiert und vernichtet. Und es wird kein phantasiereich erdichteter Gott da 
sein, der ein Ohr für deine Menschheit öffnet, Mensch der Erde, um deine sinnlosen demütigen Bitten 
zur Vergebung und Abwendung allen Übels zu erhören, denn wo kein Gott existiert, kann ein solcher 
auch nicht etwas hören und also auch keine Hilfe bringen. Grundsätzlich nämlich bist du, Mensch der 
Erde, allein dein eigener Herr und Meister, denn du allein bist Gott und trägst folglich vollumfänglich die 
Verantwortung für all dein Handeln und Wirken, für all deine Gedanken und Gefühle sowie für dein 
gesamtes Schicksal, dessen eigener Schmied du bist. Also liegt es einzig und allein bei dir, in dir selbst, 
in deinen Gedanken und Gefühlen sowie in deinem Verstand, deiner Vernunft und Verantwortung, in dir 
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selbst und unter der gesamten irdischen Menschheit endlich wahre Liebe, Freiheit, Harmonie und wah-
ren Frieden zu schaffen. Bedenke, Mensch der Erde, allein du bist dazu angehalten und fähig, dies zu 
vollbringen und die Erde zu einem Paradies zu erschaffen, in dem die hohen Werte der Liebe, der Frei-
heit und Harmonie und des Friedens geehrt, gewürdigt und hochgehalten werden, denn es gibt weder 
einen Gott-Schöpfer noch einen sonstigen Gott, Heiligen, Engel oder Götzen, der dies für dich tun könn-
te. Du allein bist der Herr und Meister deines Lebens und aller Dinge, die du immer erdenkst und durch 
deine Gefühle, Handlungen und Taten hervorrufst, folglich auch du ganz allein für alles und jedes die 
volle Verantwortung trägst.   

Billy 
 

21. Mai 2009, 18.38 h  
Semjase-Silver-Star-Center, Hinterschmidrüti 
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