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v souladu s tvořivou přírodou, a tedy takovým způsobem, že neustále  
a v každém případě ponese sám plnou zodpovědnost za  úplně všechno 
své myšlení, usilování, pociťování, cítění, smýšlení a jednání atd. Jednot-
livec tedy musí na sobě pracovat a stát se skutečným člověkem, neboť 
u jednotlivce vše začíná a z jednotlivců se skládá celé lidstvo. Když se 
stane jednotlivec dobrým, chápavým a zodpovědným, pak to přenáší 
na svého bližního, který se třeba také bude snažit, aby se stal lepším, 
chápavějším a zodpovědnějším. A ten to znovu bude přenášet na dalšího 
bližního atd., atp. 

Velkou masu lidstva není možné změnit, velká masa lidstva se nezmění 
k lepšímu, nýbrž je to jednotlivý člověk, který se změní. A tento jednotli-
vý člověk pak vynese do světa své nové způsoby, své vědění, lásku, ha-
rmonii, mír a vědomí zodpovědnosti atd., směrem k bližnímu a k bli-
žnímu bližního, čímž nakonec vzniká systém valící se sněhové koule. 
Otázkou tedy není, zdali jednotlivec může něco udělat nebo zda je bez-
mocný, nýbrž otázka zní: proč nedělá nic jednotlivec? Neboť to skutečně 
spočívá na jednotlivci, aby bylo možné odstranit všechna zla a aby se 
všechno změnilo k lepšímu. Toto jednání však v první řadě spočívá 
v tom, že se člověk zamyslí sám nad sebou a zapracuje na sobě, aby 
ze sebe udělal opravdového člověka, což se mu však může podařit jen 
tak, že nalezne pravdu. A nalezne-li pak člověk pravdu a stane-li se sku-
tečně opravdovým člověkem, pak toho může také hodně udělat ve vně-
jším světě, a to tím, že sebere svou odvahu a zasadí se o pravdu, o lepší 
život, lepší svět a lepší smýšlení a usilování celého lidstva. K tomu patří 
např. také to, že se člověk zasadí o boj proti přelidnění, proti diskri-
minaci žen, proti zneužívání dětí, proti mučení a trestu smrti stejně jako 
proti nenávisti vůči cizincům a jiným rasám; k tomu však patří také boj 
za ochranu zvířat, za ochranu přírody a životního prostředí a za zachová-
ní planety Země. A v neposlední řadě k tomu přirozeně patří také po-
máhání bližním, kdykoliv je to jen možné a namístě. 

Od masy lidstva není možné očekávat nic, neboť ta žije tvrdošíjně svým 
lhostejným a egocentrickým způsobem života. Proto spočívá na jednot-
livci, aby zlepšil své smýšlení a stal se přístupným pravdě, čímž pak 
ovlivní své bližní a bližní svých bližních. To je jediná možná cesta, jak 
změnit celé lidstvo k lepšímu a jak zachovat život a svět. 

 

 

 

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský 
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Symbol Učení ducha: Mise/Úkol 

 

Mise 
 

1) Kdy a jak začaly tvé kontakty s mimozemšťany? Jak 
dlouho mají ještě trvat? 

Mé kontakty s lidmi mimozemského původu začaly ve čtyřicátých letech, 
když jsem byl ještě mrňous. Má první kontaktní osoba byl starý muž, 
jehož jméno bylo Sfath a který hovořil dialektem naší vesnice Bülach, 
tedy trochu rozvláčnou švýcarskou němčinou. 

Celé to začalo jednoho krásného, slunného letního rána, když jsem se 
svým otcem stál za naším domem vedle velkého ořešáku. Náhle jsem 
pocítil vnitřní nutkání bezpodmínečně nasměrovat svůj pohled na kopec 
Eschenmoserberg a následkem toho jsem nahoře na azurově modrém 
nebi uviděl stříbrný blesk, který vystřelil směrem ke kostelní věži … 

Trvalo to jen zlomek sekundy, potom ten stříbrný blesk prosvištěl nad 
námi a zmizel nad asi 5 kilometrů vzdáleným lesem. Přitom jsem mohl 
spatřit, že se jednalo o velký zakulacený kovový disk. Zeptal jsem se 
otce, co to mohlo být, a ten mi odpověděl, že se asi jednalo o nejnovější 
Hitlerovu tajnou zbraň. Nemohl jsem tomu uvěřit, a tak jsem od té doby 
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pořád pozoroval oblohu, přičemž jsem pak vždy v noci viděl na obloze 
»pohyblivé hvězdy«, které se táhly vysoko po obloze a v jejichž případě 
se nejednalo o letadla. 

Jednoho dne jsem v sobě pocítil impulzy a nějak jsem slyšel hlas, který 
se se mnou od té doby bavil, až mě jednoho dne vyzval, abych šel 
do tzv. Langenzinggenu v lese Höragenwald a počkal tam na to, co mi 
bylo ohlášeno, totiž že tam budu navštíven nějakým létajícím zařízením 
hruškovitého tvaru. Uposlechl jsem tedy výzvy a šel jsem na jmenované 
místo. Když jsem tam přišel, netrvalo dlouho a snesl se dolů stříbrný 
létající stroj hruškovitého tvaru a přistál. Poté vystoupil velmi starý muž, 
který mě přátelsky oslovil a vysvětlil mi, že je Sfath, že přichází z jedné 
cizí planety a že se mnou má projednat mnoho věcí a o mnoha věcech 
mě má poučit atd. To byl můj první kontakt s člověkem mimozemského 
původu. Od té doby pak probíhalo se Sfath mnoho kontaktů, jež skončily 
roku 1953, odkdy je se mnou následně až do roku 1964 udržovala žena 
jménem Asket. Zatímco Sfath pocházel z Plejaden/Plejaren, Asket přišla 
z Vesmíru DAL, což je sesterský Vesmír vůči tomu našemu, vesmírné 
dvojče. Do roku 1975 se potom nekonaly žádné další kontakty, načež 
byly 28. ledna roku 1975 znovu zahájeny, a to dívkou z Erra, jedné pla-
nety v systému Plejaden/Plejaren, který nemá nic co do činění s nám 
známým souhvězdím Plejaden. Jméno nové kontaktní osoby bylo Semja-
se a kontakty s ní trvaly jen do začátku osmdesátých let. Kromě ní byli 
kontaktními osobami ještě její sestra Pleija, jakož i její otec Ptaah 
a jeden velitel jménem Quetzal. Další kontaktní osoby byly od té doby 
ještě dívky jménem Talida a Menara atd. 

Oficiální kontakty skončily v brzkých ranních hodinách 3. února 1995. To 
ale neznamená, že byly kontakty s konečnou platností ukončeny, nýbrž 
právě jen to, že přestaly existovat oficiální kontakty, protože Pleja-
den/Plejaren splnili na Zemi svůj úkol. Lidské, soukromé a neoficiální 
kontakty nadále probíhají a budou probíhat tak dlouho, dokud se neroz-
loučím se životem a tedy nezemřu. Tyto kontakty ovšem již nebudou tak 
časté, jako to bylo v případě těch, které probíhaly do 3. února 1995; 
a snad také bude možné, že se čas od času přece jen ještě budou moci 
zaznamenávat kontaktní rozhovory a dál předávat informace. 

2) Je možné dostat hrubý přehled lidských ras ve Ves-
míru? 

Podle zákonů Tvoření bylo původně vytvořeno 40 353 607 různých čistě 
lidských ras, které přirozenou evolucí vzešly z mnoha planet mnoha slu-
nečních systémů v mnoha galaxiích v celém Vesmíru a které se tedy 

Copyright © FIGU -  http://cz.figu.org 
 

31  

Tímto způsobem tedy pak Tvoření přijímá někdejší lidskou formu ducha, 
jež se vyvinula až k nejvyšší možné dokonalosti a jež přece kdysi vyšla 
ze Tvoření jakožto jeho dílec, aby prostřednictvím člověka vývojem pro-
dělávala evoluci. Tím, že se forma ducha stane jedním s Tvořením, do-
spějí do Tvoření také nasbírané vědomosti a moudrost, čímž se Tvoření 
zase vyvine o nepatrný kousek dál a po určité době se stane následnou 
vyšší formou Tvoření, která se bude znovu dál vyvíjet atd. To bude trvat 
tak dlouho, až se Tvoření po nemyslitelně dlouhé době stane jedním 
s Absolutním Absolutnem, s nejvyšší a všezahrnující formou Tvoření, 
která taktéž vyžaduje nepřetržitou evoluci až po všechny Velké Věky 
a časovou nekonečnost. 

19) Co radíš člověku, kterému náboženství již nemohou 
dát žádné uspokojivé odpovědi? Co by měl dělat? 

Takoví lidé, stejně jako ti, kteří nepatří k žádnému náboženství atd. 
a nenalézají žádné uspokojivé odpovědi ohledně smyslu života atd., mo-
hou dělat jen jediné, a sice hledat pravdu v sobě samotných a také ji 
skutečně nalézat, aby tak vytvářeli směrodatné, účelné a pravdivé vě-
domosti, místo aby věřícně přijímali kdejaká bludná učení a ztratili se 
v nich. V tomto ohledu platí princip: kdo hledá, najde. Přitom je však 
nutné mít na paměti, že to správné a dobré nalezne pouze ten člověk, 
který to také skutečně hledá a velmi o to usiluje, neboť skutečnou prav-
du nelze najít tak snadno jako právě všechnu tu faleš náboženství a sekt, 
jež se nabízí a prodává jako pravda, jež však skutečně odpovídá pouze 
bludnému učení, které je zacíleno a zaměřeno na to, aby na sobě člověka 
učinilo závislým, mohlo nad ním vykonávat moc a vykořistilo jej. A mno-
ho lidí se bohužel vydává touto chybnou cestou, směrem k nábo-
ženstvím, která jsou od věků známa jako »opium lidstva«, protože za-
mlžují lidské smysly, v důsledku čehož už člověk nevidí skutečnost 
a pravdu a ztrácí veškerou sebeodpovědnost, která je přece tak důležitá, 
aby mohl vést dobrý, vyrovnaný a po tvořivě-přírodní stránce správný 
život. 

20) Není jednotlivec v dnešní době bezmocný? Když vidím 
na Zemi všechny ty války a nouzi, pak se mnozí 
ovšem ptají, co konkrétně může jednotlivec udělat. 

Jednotlivec může učinit velmi mnoho, a to v první řadě pro sebe samého. 
V každém případě je totiž každý člověk sám sobě nejblíže a musí proto 
v první řadě pamatovat na to, aby sám sebe vzdělával, rozvíjel a samo-
zřejmě se zachoval při životě. To ale musí konat způsobem, který je  
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17) Jak ses dostal ke svým velkým vědomostem? 

Za tím účelem jsem se musel již od nejútlejšího dětství učit a stále učit. 
Ještě dříve, než jsem vůbec chodil do školy, mě vyučoval mimozemšťan 
jménem Sfath, který mě poučil o velmi mnoha věcech a faktech a také 
mě vyučoval tvořivě-přírodním zákonům a přikázáním. Sfath byl Isch-
wisch, tedy člověk s titulem »král moudrosti«, což se v pozemských ja-
zykových pojmech označuje jako bůh. Na jednu stranu mě vyučoval 
v normálních rozhovorech a na druhou stranu to také probíhalo prostřed-
nictvím technických hypnotických aparatur, které mně zprostředkovaly 
ohromné množství nejrůznějších věcí, dat a jiných vědomostí. 

Tak jsem se stal vědoucím a poučeným ve velmi mnoha věcech, což však 
brzy vedlo k tomu, že jsem byl osamocený a vyhledával k rozhovorům už 
jen dospělé, jako např. jednoho mého učitele a jednoho laskavého fará-
ře. 

Ještě dříve, než jsem dokončil svá školní léta, mě Sfath několikrát vzal 
do blízkosti Darjeelingu v Indii v himalájském pohoří. Tam žil jeden starý 
buddhistický mnich, který mě rovněž vyučoval mnoha věcem stejně jako 
mě později vyučovali ještě další mniši v Indii, kde jsem různě žil. Krom 
toho jsem se také vždy učil z vlastního popudu a později také ještě 
od mimozemšťanky jménem Asket, která sem na Zemi přišla z Vesmíru 
DAL, což je dvojče našeho Vesmíru. 

18) Abychom se obloukem vrátili na začátek našeho roz-
hovoru: co je vlastně smyslem našeho života? 

Smyslem života je evoluce, tedy další rozvoj a vývoj, neustále vyšší vý-
voj. Smysl evoluce přitom spočívá v tom, aby člověk dosáhl co nej-
vyššího možného vývoje, v němž je zahrnuta láska, harmonie, doved-
nosti, vědění a moudrost. 

Evoluce však neslouží jen k tomu, aby člověka přivedla na vysoký stupeň 
vědění a moudrosti, aby tak člověk vedl život v souladu s Tvořením atd., 
nýbrž evoluce slouží k tomu, aby přispěla k evoluci samotného Tvoření. 
Stejně jako potřebuje evoluci člověk a prakticky všechen život, tak ji totiž 
stejnou měrou potřebuje i Tvoření a tedy samotné Univerzální vědomí. 
I Tvoření je jen relativně dokonalé a vyžaduje proto evoluci, aby se moh-
lo vypracovat k vyšším formám bytí. A cestou k tomu je člověk, který 
po miliardy let prodělává evoluci k formě čistého ducha a v této formě se 
pak vyvíjí dál ke stále vyšším formám bytí, a sice až do roviny Petale. 
Odtamtud se pak uskutečňuje přechod do Tvoření, do Univerzálního vě-
domí, čímž pak následuje sjednocení, stání se jednotou s Tvořením. 
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vyvinuly z přirozených biologicky evolučních pochodů celkového plane-
tárního vývoje. Proces vývoje byl přitom takový, že nejprve vznikla 
planetární flóra; a sice díky jistým aminokyselinám a sloučeninám ami-
nokyselin.  

Přirozeným během vznikání a zanikání vzešla další přirozená koincidence, 
tedy další smysluplné setkání příčiny a následku, z čehož vyplynuly nové 
sloučeniny aminokyselin, ze kterých se pak vyvinula fauna – tedy svět 
zvířat. Jestliže tedy existovaly u flóry nejdříve jen lišejníky a podobné 
porosty, tak se v dalším postupu nyní objevila zvířata, která žila jednak 
z rostlin a jednak sloužila sobě navzájem jako potrava. Tato zvířata byla 
také začleněna do vznikání a zanikání, takže rovněž ukládala látky 
a umírala, což opět vyvolalo nové biologicko-chemické procesy, 
ze kterých vznikaly zase nové sloučeniny aminokyselin a nové formy 
života. Tentokrát právě forma života člověka, která se členila do mnoha 
ras, totiž právě – jak bylo řečeno – do 40 353 607 ras, které navíc vyka-
zovaly celkem 343 rozdílných barev pleti. Všechny tyto lidské rasy byly 
nadto celým svým uzpůsobením vzájemně odlišné podle životních mož-
ností na svých domovských světech a podle atmosfér atd., avšak 
jednoznačně patřily k rodu člověk. Tak vznikly jak skřítkovité, tak 
i trpasličí či vzrostlé životní formy, tedy i trpaslíci, obři, giganti, titáni atd. 
Mezi nimi byly také životní formy nízkého vzrůstu, které sice náležely 
témuž druhu své rasy, avšak kvůli genetickým chybám nedosahovaly 
úplné normální velikosti. Tyto nízko vzrostlé formy života ale neměly nic 
společného s těmi, jež byly trpasličího vzrůstu, neboť trpaslíci byli vlast-
ními rasami; a tak to zůstalo dodnes. Nízko vzrostlé formy života existují 
ještě i dnes, a sice také zde na Zemi, kde se jim bohužel nadává 
do liliputánů podle vymyšleného příběhu z Gulliverových cest. 

Na Zemi máme různé velikosti lidí, které také patří k různým rasám, jako 
jsou např. malí Pygmejové, dále lidé normálního vzrůstu, již jsou 
v převažujícím počtu, či obři mezi pozemskými lidmi, jako např. přísluš-
níci kmenů Watussi a Massai. 

3) Odkud pocházejí mimozemské inteligence, se kterými 
udržuješ kontakty, a proč nás na Zemi navštěvují 
zrovna tyto? 

Mimozemšťané, s nimiž udržuji kontakt, pocházejí ze souhvězdí Pleja-
den/Plejaren. Toto souhvězdí není však identické s Plejaden, které vidíme 
v naší časoprostorové struktuře ze Země ve vzdálenosti asi 420 světel-
ných let, neboť ty jsou staré teprve okolo 62 milionů let a jakožto modrá 
horká slunce jsou absolutně neschopné nést život v jakékoliv podobě, 
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tedy ani v čistě duchovní, ani v materiální. Plejaden/Plejaren mimozemš-
ťanů existují v jiné časoprostorové struktuře, a sice v takové, která je 
o zlomek sekundy posunuta vůči té naší a kterou lze prolomit uměle 
vytvořenou dimenzionální bránou v oblasti pro nás viditelných Plejaden. 
Odtamtud je to pak ještě okolo 80 světelných let k souhvězdí Plejaren, 
jak mimozemšťané nazývají svůj domovský systém, což ale neznamená 
nic jiného než Plejaden, jak je označujeme my v naší řeči. Před o něco 
více než padesáti tisíci lety, když mimozemšťané našli souhvězdí Plejaren 
a jeho planety, jež také osídlili, nazvali toto souhvězdí ve své řeči podle 
Plejaden právě Plejaren, a to z toho důvodu, že se tyto Plejaren nacháze-
ly prakticky zrovna na druhé straně těch Plejaden, které známe tady 
na Zemi. 

Plejaden/Plejaren nás na Zemi navštěvují, protože vykazují jisté spojení 
s určitou skupinou pozemšťanů, která přišla na Zemi původně 
ze systémů Lyry a Vegy, přičemž tyto systémy Lyry a Vegy jsou taktéž 
posunuty v čase a prostoru vůči těm, které jsou nám známé. Tito prasta-
ří Lyřané a Vegané způsobili v nejranějších dobách na Zemi mezi po-
zemskými lidmi několik neštěstí, v jejichž důsledku se ztratilo Učení du-
cha a tím i způsob života lidí v souladu s Tvořením. Přitom však hrály roli 
ještě i jiné faktory, které neměly nic společného s Lyřany a Vegany, ný-
brž s jinými mimozemšťany, kteří na lidech prováděli genové mani-
pulace. Tito mimozemšťané pak přišli na Zemi a smísili se zde s ostat-
ními, následkem čehož bylo dědičností a opakovanou dědičností nakonec 
zasaženo celé lidstvo na Zemi. Aby nyní Plejaden/Plejaren odstranili 
vzniklou škodu a chybné řízení, cítí se povinováni přinést po-zemšťanům 
nezbytné učení a nutné informace, aby tak odstranili nejen škodu, již 
způsobili jejich přímí předci, nýbrž i škodu, kterou způsobily jiné inteli-
gence.  

4) Můžeš nám říct, jak probíhá takový kontakt v praxi – 
dříve a dnes? 

Kvůli kontaktům jsem musel během prvních let najezdit na mopedu čas-
to mnoho kilometrů po okolí, dokud jsem nakonec nebyl pod tele-
patickým vedením přiveden na nějaké nanejvýš opuštěné místo nebo 
na nějakou odlehlou lesní mýtinu. Tam na mě zpravidla již čekala přistálá 
paprsková loď anebo se po pár minutách objevila. Někdy trvalo několik 
hodin, než se tímto způsobem konečně uskutečnil kontakt, protože byli 
jednoduše pořád všude lidé nebo jsem byl sledován, a to jak za dne, tak 
v noci. 
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stou nebo trestním soudem nějakého, tak jako tak jen imaginárního, 
Boha Stvořitele nebo jeho údajného syna Ježíše Krista. A i kdyby člověk 
sám svým šílenstvím a ničící zuřivostí ve vojenském a vědeckém ohledu 
způsobil, že Země zanikne, resp. ji zničil, pak by to v žádném případě 
neznamenalo nějaký boží akt zničení světa. 

16) Mnoho lidí, kteří si čtou tento rozhovor, se bude 
ovšem tázat, odkud bereš tu jistotu, že vše je tak, jak 
říkáš? Budou tvrdit, že mnohé z toho jsou přeci také 
jen domněnky založené na víře (přijetí víry) stejně 
jako u náboženství. Co řekneš těmto lidem? 

Žádný člověk není povinen nebo nabádán k tomu, aby má slova bral vá-
žně nebo je považoval za pravdivá anebo aby jim právě věřil. Člověk 
nemá principiálně věřit žádným věcem či výrokům atd., a sice ani všemu 
tomu, co říkám a vysvětluji. Víra vytváří závislost a hloupost, a proto 
tedy člověk nikdy nemá věřit žádným věcem. Právě naopak, člověk má 
být neustále kritický a vše si má velmi přesně zvážit, promyslet, odůvod-
nit, prozkoumat a tím nalézt sám pravdu, a sice v sobě samém právě tak 
jako mimo svou osobu. K tomu je ale zapotřebí rozum, zdravá kritika 
a úplná svoboda myšlenek stejně jako nepředpojatost a nezaujatost 
v naprosté neutralitě. A je-li toto všechno splněno, pak je člověk také 
schopen odůvodnit si všechny věci a rozpoznat efektivní pravdu, kterou 
nalezne na základě skutečných faktů. Poznání pravdy v důsledku jejího 
skutečného odůvodnění – když jsou prozkoumána všechna daná a sku-
tečná fakta a aspekty, z čehož vzniká výsledek efektivity – však nemá 
žádným způsobem nic společného s domněnkami založenými na víře, 
resp. s přijetím víry. Ve skutečnosti pravdy nemá víra nikdy místo, nýbrž 
jen efektivní skutečnost. A tato efektivní skutečnost je to, co mi dává 
jistotu, že pravda skutečně sedí a že je také pravdou, již mohou v tvořivé 
přírodě a ve všech jejích zákonech a přikázáních uznat všichni lidé, kteří 
s otevřenýma očima a s otevřeným rozumem všechno pozorují, sledují, 
zkoumají a odůvodňují. 

Přirozeně, že existují rozumbradové, kteří z principu nebo kvůli svému 
image tuto pravdu popírají. Takových lidí však člověku může být jen líto, 
neboť žijí mimo pravdu a tím také mimo skutečný život. Jiní zas popírají 
tuto pravdu z náboženských nebo přísně sektářských důvodů, avšak také 
zde ví každý chápavě myslící člověk, že i tito lidé žijí mimo skutečný 
život. 
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nebo špatném, resp. o negativním nebo pozitivním. A již k tomuto potře-
buje absolutní myšlenkovou svobodu a svobodu v rozhodování, aniž 
by mu imaginární moci mohly dávat předpisy a aniž by jakýmkoliv způ-
sobem mohly fušovat do jeho svobody a do jeho rozhodování. Z toho ale 
také vyplývá, že člověk musí vědět o pravdě a že nezbytně potřebuje 
vědomosti, aby mohl sám činit rozhodnutí. Právě tyto vědomosti však 
člověku odepírají a potlačují je náboženství a sekty. Vědění totiž zname-
ná moc a právě tu si chtějí náboženství a sekty ponechat a využít ji pro 
sebe, aby z toho vytřískaly zisk. Lidé, kterým se upírá vědění, propadají 
věřícně náboženstvím a sektám, stávají se pokornými jako psi a ztrácejí 
jak svobodu myšlenek, tak svobodu v rozhodování a veškerou svobodu 
vůbec. Tím ale ztrácejí také toleranci vůči ostatním lidem i vůči jejich 
způsobu života a myšlenkovým směrům atd., zatímco sami natolik za-
břednou do svého směru víry, že vidí už jenom rudě, když jinak věřící 
lidé nebo zkrátka lidé s jinými názory nahlížejí na jejich směr víry kritic-
ky. Právě tolerance je však mezi lidmi nezbytná, jestliže spolu chtějí žít 
v lásce a harmonii a vycházet jeden s druhým. K tomu ale není zapotřebí 
žádná víra, nýbrž pravda a jistota, že jsou si všichni lidé od přírody 
a před všemocností Tvoření rovni – nehledě na to, kým a jací jsou, ne-
hledě na to, jaké příslušejí rase, barvě kůže či národnosti, a nehledě 
na to, zda jsou to křesťané, muslimové, židé, hinduisté, buddhisté, kon-
fuciánci nebo nějací pobláznění sektáři, zda jsou bohatí či chudí. 

15) Rok 2000 se blíží. Blíží se konec světa, jak tvrdí mno-
ho jeho hlasatelů z různých sekt? 

To je holý nesmysl, neboť tak, jako svět nezanikl v roce 1000 nějakým 
božím trestním soudem, tak nezanikne ani v roce 2000 a stejně tak ani 
v roce 3000 atd. 

Hlasatelé konce světa byli již v dávných dobách a právě tak ustrašení 
věřící stoupenci těchto šarlatánů. K tomu patří také křesťanská církev se 
svou Biblí, která vyhrožuje koncem světa a posledním soudem atd., tak-
že není divu, že mnoho křesťanských sekt a jejich vůdců neustále hrozí 
údajnými nadcházejícími konci světa. Obzvláště oblíbenými obdobími pro 
takováto proroctví o konci světa všelijakých potřeštěnců a jejich věřících 
jsou vždy změny tisíciletí a změny staletí, kdy právě dochází ke změně 
času z jednoho tisíciletí nebo století na druhé. 

Kdyby mělo někdy skutečně dojít k tomu, že by Země v nějakém tako-
vém období zanikla nebo byla zničena, třeba gigantickým meteoritem 
nebo kometou z kosmu, pak by to nebylo nic více a nic méně než kos-
mická spojitost, která zajisté nemá žádným způsobem co dělat s pom-
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Někdy mi bylo povoleno vzít s sebou lidi, avšak ti potom museli čekat 
ve vzdálenosti minimálně 500 metrů od místa kontaktu; zato ale často 
viděli přílet nebo odlet paprskových lodí nebo dokonce mohli vidět letové 
demonstrace či demonstrace spalování energie. 

V pozdější době, když jsme již bydleli v Semjase-Silver-Star-Center, 
jsem byl už jen zřídka posílán kvůli kontaktu do lesů, nýbrž jsem byl 
zpravidla jednoduše teleportován/přenesen do paprskové lodi, přičemž 
se to tu a tam přihodilo i tak, že jsem byl teleportován ze středu skupiny 
lidí. To mohou různí lidé dosvědčit stejně jako mohou dosvědčit 
i skutečnost, že různí členové skupiny viděli vícekrát při různých příleži-
tostech paprskové lodě nebo jejich demonstrace anebo dokonce 
mimozemšťany samotné. 

V posledních letech, a sice od roku 1982 – poté, co jsem utrpěl těžké 
zhroucení, které poškodilo celé mé zdraví a ze kterého jsem se jen 
s krajní námahou jakž takž znovu zotavil, a v následujících letech 
až do roku 1989 jsem byl blíže smrti než životu – mě pak Pleja-
den/Plejaren navštěvovali přímo tím, že se teleportovali do mé kanceláře 
nebo rovnou ke mně, když jsem byl někde venku sám. 

5) Jak dlouho trvá Plejaden/Plejaren kosmický let 
z jejich domovských světů na Zemi a jak vůbec doká-
žou zdolat tuto astronomickou vzdálenost kolem 500 
světelných let? 

Na začátku kontaktů trval přílet z časoprostorové struktury té dimenze, 
jež se nachází na druhé straně Plejaden viditelných ze Země, kolem 
sedmi hodin. Časem se doba příletu zredukovala na 7 minut, protože se 
technika dále vyvinula. Nejnovější podoba možnosti cestování vypadá 
tak, že lze každou libovolnou vzdálenost v celém Vesmíru použitím 
transmiterů překlenout absolutně bezčasově a skutečně bez jakékoliv 
časové ztráty. 

Během počáteční doby používali Plejaden/Plejaren ještě paprskové, ta-
chyonové a antihmotové pohony, z nichž dva posledně jmenované do-
sahovaly mnohanásobné nadsvětelné rychlosti, díky níž bylo možné 
v krátké době překonat obrovské vzdálenosti. Tyto techniky jsou i nadále 
zachovány vedle nejnovější možnosti cestování s transmitery, díky nimž 
lze prakticky na metr přesně naprogramovat cílové souřadnice a cíl může 
být dosažen bez ztráty času. 
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6) Proč mimozemšťané nepřistanou zcela veřejně, např. 
před palácem OSN v Ženevě nebo před Bílým domem 
ve Washingtonu? 

Důvody pro to jsou rozličné. Vlastní důležitost má ale důvod, který je 
zakotven v direktivě, že se Plejaden/Plejaren nesmějí žádným způso-
bem vměšovat do záležitostí lidstev na jakýchkoliv planetách a nesmějí 
se nechat poznat, pokud dotyčné lidstvo na jednu stranu samo v dobré 
míře neovládá kosmický let a na druhou stranu ještě po etické a huma-
nistické stránce nedosáhlo normy závazné mírumilovnosti, lidskosti 
a kosmické sounáležitosti s veškerým životem. Takže se mimozemšťa-
né z Plejaden/Plejaren nesmějí otevřeně a volně ukazovat a pohybovat. 

7) Proč má zrovna »Billy« Eduard Albert Meier kontakty 
s Plejaden/Plejaren a jinak nikdo? 

Důvod k tomu se nachází v tisíce let staré minulosti, kdy moje forma 
ducha existovala v lidech, kteří se zavázali k určité misi, a sice z vlastního 
rozhodnutí. Tato mise se stala pro celkové vědomí, které je přece schop-
no reinkarnace, společně s formou ducha dlouhodobým úkolem přes 
mnoho reinkarnací a tisíciletí, a sice až do dnešní doby. Přitom se celkové 
vědomí, které pochází z vyšších úrovní, přizpůsobilo nižším formám vě-
domí existujícím na Zemi, přičemž si však zachovalo schopnost zůstat 
přizpůsobeno také vyšším formám vědomí. A když tedy dnes, v Novém 
Věku, mohu udržovat kontakty s Plejaden/Plejaren, tak právě pouze 
proto, že moje forma celkového vědomí je schopna přizpůsobit se těmto 
ve vědomí a duchu vysoce vyvinutým mimozemšťanům. A to je možné 
pouze pro mě, aniž by tuto schopnost měli ještě nějací další lidé na Zemi, 
v důsledku čehož je pro jiné obyvatele Země také absolutně nemožné 
udržovat s Plejaden/Plejaren jakékoliv kontakty. 

Moje forma ducha zůstala v běhu všech těch tisíců, resp. mnoha tisíců 
a milionů let přirozeně stále táž, kdežto celkové vědomí schopné reinkar-
nace se změnilo tak, jak je to právě dané a normální nezadržitelnou 
evolucí. Takže se tedy při každé reinkarnaci narodilo nové vědomí a tím 
tedy i nová osobnost, která už s předchozí osobností nemohla mít nic 
společného a to ani nikdy mít nebude. To však znamená, že je mylné 
domnívat se, že člověk s jednou určitou osobností může být ve dvou 
různých životech jednou a touž osobou. Jen a pouze forma ducha zůstá-
vá tatáž, kdežto osobnost vědomí se evolutivně mění, což ale nezna-
mená, že se eventuálně nemohou objevovat zpětné vzpomínky na osob-
nosti z dřívějších životů. 
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dobách proto, aby bylo možné člověka udržet poníženě v otroctví, aby 
nereptal a oddaně a pokorně se poddal útisku. 

14) Co by měl člověk říci všem těm lidem, kteří věří v ně-
jakého Boha nebo přímo v několik bohů anebo 
na svaté, anděly strážné atd.? 

Naše Učení pravdy není zacíleno na to, aby zničilo náboženství a sekty 
nebo jakoukoliv víru člověka, a proto u nás také platí pravidlo být tole-
rantní a nemisionařit. Nikdy tedy z naší strany nepřistupujeme k pří-
slušníkům náboženství a sekt, abychom je obrátili na naše učení. Naše 
devíza zní, že každý se má stát šťastným s tím, co zastupuje svou vírou 
nebo svým věděním. Věří-li tedy člověk v nějakého Boha nebo na anděla 
strážného atd., pak se nepokoušíme mu tuto víru brát. Zapojíme se  
pouze tehdy, když za námi lidé sami přijdou a zeptají se na naše učení 
a naše vědění. Jedině tímto způsobem poskytujeme informace. 

I když nemisionaříme, zůstává nicméně naším úkolem rozšiřovat pravdu 
ohledně náboženství a sekt, což však děláme výhradně jen v našich spi-
sech, které jsou poskytovány, resp. prodávány zájemcům. Tito zájemci 
k nám opět přicházejí ze svobodné vůle, a sice aniž bychom na ně vyvíje-
li nějaký misionářský nátlak; a samozřejmě jim pak na jejich otázky 
podáváme též všechny požadované, účelné odpovědi a vysvětlení atd. Ty 
pak vedou přirozeně k tomu – jak značí naše učení –, že člověk nikdy 
nemá věřit, nýbrž má poznávat a vidět pravdu. 

Všem zájemcům musí být vysvětleno, že víra dělá člověka závislým, 
ba chorobně závislým a často vede k fanatizmu, v důsledku čehož je svo-
boda myšlenek nejenom omezena, nýbrž přímo znemožněna a zničena. 
Chce-li být ale člověk skutečně svobodný, pak musí také disponovat svou 
vlastní myšlenkovou svobodou, díky níž může úplně o všem sám rozho-
dovat, aniž by musel mít strach, že nad ním visí a může na něj dopad-
nout Damoklův meč nějakého údajně láskyplného, avšak ve skutečnosti 
trestajícího a tedy pomstychtivého Boha. Člověk musí být natolik svo-
bodný, aby mohl všechna svá rozhodnutí činit v absolutně vlastní zod-
povědnosti a aby mohl stejným způsobem realizovat i veškeré své jed-
nání, aniž by nejprve musel nějakého Boha, duchovního strážce nebo 
Ježíše Krista atd. žádat o povolení nebo se jej otázat, zda je nějaká věc 
dobrá nebo zlá, protože tyto imaginární postavy pro to údajně stanovují 
normy a nesou za to odpovědnost. 

Pravda je taková, že člověk musí v každém případě a neustále sám nést 
zodpovědnost, a sice za všechno své myšlení, cítění, smýšlení, usilování 
a jednání. V důsledku toho musí také neustále sám rozhodovat o dobrém 
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žádnou reklamu a ani se nesnaží o finanční či jiné světské výdělky. Vše-
chna ta nespočetná média, jež vystupují na veřejnosti a vytvářejí zisk 
a profit seancemi, semináři a knihami jakož i přednáškami a show atd., 
je tedy možné vyloučit v otázce pravosti jejich schopností. Ohledně 
channelingu je třeba říci totéž, co již padlo u zmíněných médií. Další ko-
mentář je proto nadbytečný krom toho, že musí být ještě vysvětleno, 
že u skutečných médií se nevyskytují žádné náboženské aspekty, jako je 
tomu u velmi mnoha falešných médií a channelerů, kteří zhusta překypu-
jí nábožensko-sektářskými záležitostmi, floskulemi, varováními, poža-
davky k pokoře a hrozbami atd., což jednoznačně dokládá jejich nábo-
žensko-sektářskou závislost, kterou již nelze přehlédnout. 

13) Mnoho lidí věří, že jsou vedeni a chráněni andělem 
strážným, duchovním vůdcem, Bohem nebo jinou vyš-
ší mocí, svatým nebo Ježíšem Kristem atd. – Existuje 
něco takového? 

Ne, to neexistuje v žádném případě, neboť za všechno své myšlení, cítě-
ní, pociťování a jednání atd. je neustále a v každém případě zodpovědný 
pouze sám člověk. Jenom náboženství a sekty všeho druhu tvrdí, že osud 
člověka údajně řídí Bůh, svatý, anděl strážný nebo Ježíš Kristus 
a že za něj tito také nesou zodpovědnost. To ale skutečně neodpovídá 
ničemu jinému než nábožensko-sektářskému bludu, který vůdci nábo-
ženství a sekt pilně rozdmýchávají, aby lidi strhnuli pod svůj vliv a uvá-
zali je na sebe, čímž je mohou finančně jaksepatří obrat a vykořistit. 
Skutečně ale neexistuje žádný Bůh Stvořitel, jak ho proklamují nábožen-
ství a sekty, neboť vpravdě existuje pouze Tvoření, které – jakožto Uni-
verzální vědomí – stvořilo celý Vesmír a veškeré věci, které se v něm 
nacházejí, a sice včetně všech forem života, k nimž patří také člověk.  
A toto Tvoření neklade na člověka žádné požadavky a nenese ani žádnou 
zodpovědnost za jakékoliv věci, které člověk myslí nebo dělá. 

Závěr je tedy ten, že člověk je v každém ohledu za úplně všechno sám 
zodpovědný a tuto zodpovědnost a všechny následky musí také neustále 
sám nést a zakusit nehledě na to, co si myslí nebo jaké činy a jednání 
vykonává a provádí. To ale také značí, že člověk je absolutně nezávislý 
na vyšších mocích a není žádným takovýmto mocím žádným způsobem 
podřízen, takže nad ním žádná vyšší moc nemůže vykonávat ochranu, 
ani duchovní vůdce, ani Ježíš Kristus, ani žádný Bůh, svatý, anděl strážný 
nebo jiné archetypy atd. Ty všechny dohromady jsou jen slátaninou ná-
boženství a sekt, které byly vynalezeny a vytvořeny za tím účelem, aby 
člověka odvrátili od pravdivé pravdy a namluvili mu, že není samostatný, 
nýbrž právě závislý na vyšších mocích. A to se událo již v nejdávnějších 
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8) Vlastníš dalece nejrozsáhlejší a zároveň nejlepší foto-
grafický a filmový materiál co se týče mimozemských 
létajících těles, jejich letových manévrů, stop po přis-
tání atd., který je na Zemi absolutně jedinečný. Jak jsi 
s jednou rukou dokázal pořídit tyto záznamy? 

Za to mohu vděčit jen Plejaden/Plejaren, neboť mi byli při obstarávání 
veškerého materiálu v každém ohledu nápomocní. Posílali mě vždy 
na nejrůznější místa, kde speciálně jen pro mě prováděli demonstrační 
lety, abych je mohl zaznamenat, a to tak, že jsem mohl – zčásti za pře-
sných pokynů pilotek a pilotů paprskových lodí – svým fotoaparátem 
a filmovou kamerou libovolně pořizovat snímky a filmy. Takže jsem byl 
pověřen pořídit určitý filmový a fotografický materiál, přičemž mi mimo-
zemští přátelé pomáhali. Jinak jsem – totiž právě bez dovolení – nemohl 
pořizovat žádné fotky ani filmy, neboť mi to nebylo povoleno. Pokud bych 
se o to ale přesto pokusil, mohl jsem si být jist, že by byl můj film zničen. 

9) Proč jsi byl mimozemšťany pověřen pořídit filmy 
a fotky jejich paprskových lodí a jejich letových ma-
névrů? 

Odůvodnění bylo to, že jsem měl vytvořit nejprůkaznější a na celém 
světě nejlepší fotografický a filmový materiál mimozemských létajících 
strojů, které pozemšťané všeobecně nazývají UFO. Účelem tohoto mate-
riálu mělo být vyvolání celosvětové UFO kontroverze, aby se pozemské 
lidstvo konečně vyburcovalo ve věcech mimozemského života, přičemž 
také úřady a vojáci měli být v logickém důsledku donuceni prozradit 
ohledně UFO své tajné poznatky a výzkumy a zpřístupnit je občanům. 
Zároveň mělo být v určitých zemích odhaleno a vysvětleno také lživé 
dementování ohledně zřícených UFO či ohledně zabavení zřícených UFO 
a jejich posádek. Tato kontroverze – a tím si byli Plejaden/Plejaren jisti – 
mohla skutečně proběhnout a splnit svůj účel jen tehdy, když rozšířím 
pořízený filmový a fotografický materiál po celém světě, čímž může také 
automaticky vzniknout celosvětový spor mezi příznivci a odpůrci mého 
materiálu, mých výpovědí a kontaktních rozhovorů. To se pak také sku-
tečně stalo, přičemž moji protivníci nemohli zabránit tomu, že se obje-
vovalo stále více příznivců mého příběhu a kontaktů a že jich bylo tím 
více, čím více se mě pokoušeli označit za švindlíře a podvodníka. Tím se 
stalo přesně to, co Plejaden/Plejaren předpověděli, totiž že čím víc mně 
budou nadávat a pomlouvat, tím stále více lidí rozpozná pravdivost mého 
příběhu. 
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10) Co všechno ještě patří k tvému důkaznímu materiálu? 

Dostal jsem od Plejaden/Plejaren nejrůznější vzorky kovů v nejrůznějších 
stadiích výroby. Tyto vzorky byly prozkoumány v Americe a metalurg, 
který je zkoumal, zjistil, že kovy musely být vyrobeny studeným výrob-
ním postupem, jenž je na Zemi ještě nemožný a mohl by být snad 
možný nejdříve cca za 150 let. Později jsem ještě obdržel různé krystaly 
a umělé látky, slitiny mědi, niklu a stříbra a rovněž čisté stříbro, které 
však pocházelo z našeho sesterského Vesmíru, Vesmíru DAL. 

Další důkazní materiál jsem mohl pořídit pomocí nahrávek bzučivých 
šumů, které nemohly být napodobeny ve vědeckých laboratořích ani 
tuctem syntezátorů. Dále jsem směl vyfotografovat laserovou pistoli 
a také s ní prostřelit díru do odumírající jabloně, která pak náhle zázrač-
ně začala opět kvést a od té doby nese rok co rok plody, čemuž tak 
předtím už nebylo. 

Jako důkaz nesmíme opomenout ani různé svědky, kteří při kontaktech 
často směli přijít až do blízkosti kontaktních míst, mohli též zažít různé 
demonstrace paprskových lodí či je dokonce sami filmovat či fotografovat 
anebo je částečně mohli dokonce sami z dálky vidět. 

Za důkazy je určitě možné považovat také velmi mnoho předpovědí mi-
mozemšťanů, jež se týkaly dění na Zemi, a to jak v politickém, tak 
ve vojenském a lidském ohledu, přičemž však byly s děsivou přesností 
a s poskytnutím nejpřesnějších údajů předpovězeny také přírodní kata-
strofy atd., což bylo všechno písemně zaznamenáno a rozšířeno po ce-
lém světě. 

11) Navzdory všem těmto důkazům se ti předhazuje, 
že jsi místo kosmických lodí fotografoval pouze malé 
modely atd. – Hovoří se také o dvojitém osvitu a ji-
ných manipulacích. Co říkáš na takováto tvrzení? 

Že jsou ve své směšnosti nepřekonatelná. Existuje dostatek svědků, kteří 
paprskové lodě či dokonce mimozemšťany samotné viděli nebo fotogra-
fovali, a ti také mohou dosvědčit, že jsem nikdy nevyráběl modely ani je 
nebral s sebou, když jsme společně jeli k místům kontaktu atd. Něco 
takového bych nikdy nemohl dělat ani tajně, protože by to moje žena 
nikdy nepřipustila. Takže se nepotřebuji bránit a závistivé hlouposti po-
mlouvačů se mohu jen smát. Další komentář je tedy zbytečný. 
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možné je naleznout na jejich speciální frekvenci. Přitom je dokonce mož-
né, že s impulzy a informacemi atd., jež jsou uložené v Akasha kronice, 
může být vedena určitá komunikace v logickém sledu. Dále je takováto 
komunikace též možná s uloženými formami celkového vědomí v prosto-
ru onoho světa, avšak na to je nutno nahlížet jako na absolutní vzácnost, 
přičemž to také nemá nic společného s tím, že by se dalo hovořit s mrt-
vými. 

Forma celkového vědomí, která je schopna reinkarnace, a sice stále jen 
společně se s ní spojenou formou ducha, je tedy v oblasti onoho světa 
za určitých okolností schopna udržovat kontakty s žijícími osobami, což 
je však skutečně nesmírně vzácné a nesouvisí to s »promlouvači s mrt-
vými«, kteří se nazývají médii. 

Věci, které se vyskytují u médií, jež údajně umějí hovořit s mrtvými, 
spočívají tedy na jednu stranu v napojení se a stahování informací z úlož-
ních bank, resp. z Akasha kroniky. Na druhou stranu je to ale tak – a to 
je nejčastější forma výskytu –, že určití lidé, kteří bývají zpravidla nazý-
váni právě médii, vstoupí ve stavu transu do spojení s formami pod-
vědomí různých žijících pozemšťanů a mohou s nimi komunikovat. Tyto 
formy podvědomí jsou přitom částmi pozemského lidského kolektivu 
celkového podvědomí a dokážou pak také podávat informace o tom, 
že po smrti dále existuje život, protože ony samotné, tedy právě tyto 
formy podvědomí, přece disponují tímto věděním a znají reinkarnaci atd. 
Z toho ale také vyplývá, že tyto formy podvědomí mohou vydávat jen ty 
vědomosti, které jsou jim známé, což však často může být víc, než je 
člověk s to vědět ve svém bdělém vědomí. A tyto formy podvědomí, 
které jsou rovněž ve spojení s úložními bankami, pak mohou mít velmi 
dobře povahu osobnosti a poskytovat informace, které jsou uložené jen 
v úložních bankách a pro člověka jsou tajemstvím. 

12) K tématu kontakty s oním světem patří také pojmy 
channeling a médium – co si o tom myslet? 

Médiem je nazýván člověk, který je obzvláště uzpůsoben ke spojení 
s nadsmyslnou oblastí. Takováto skutečná média jsou ale velmi vzácná 
a není jich zdaleka tak mnoho, jak se předpokládá, protože na Zemi se 
objevuje bezpočet lidí, kteří tvrdí, že jsou prý skutečnými médii. Pravdou 
však je, že velká spousta těchto tvrzení spočívá pouze na lžích, švindlu 
a podvodu anebo na patologickém sebeklamu, schizofrenii či klamných 
představách nejrůznějších podob. Podle důvěryhodných údajů vyšších 
rovin ducha existuje na Zemi zrovinka 16 skutečných médií, která se 
svými schopnostmi však nevystupují na veřejnosti a také si tím nedělají 
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žije v touze po pomstě, jež neustále a v každém případě vyžaduje trest 
a odpykání. Oproti tomu Tvoření žádné takovéto chování nezná. Tvoření 
nezná žádnou odplatu, trest a odpykání jako člověk, a proto také v tomto 
ohledu nestvořilo žádný zákon. 

10) Existují lidé, kteří tvrdí, že byli mrtví a viděli onen 
svět. Souhlasí to, že to tak je? 

V tomto smyslu to nesouhlasí. Uvedení lidé nebyli vpravdě mrtví, nýbrž 
pouze klinicky mrtví, což znamená, že již nebylo možné prokázat žádnou 
srdeční a mozkovou aktivitu. To ale je, jak již bylo řečeno, pouze klinická 
smrt, při které forma ducha ještě neopustila tělo, nýbrž v něm ještě dále 
setrvává. A tudíž ve fyzickém těle nadále setrvává i celkové vědomí, 
i když se zdá, že životní funkce v každé podobě ustaly. A protože celkové 
vědomí a forma ducha ještě setrvávají v těle – což může podle případu 
trvat ještě vteřiny, minuty nebo hodiny a za určitých okolností dokonce 
roky a desetiletí, jako např. při šokovém zmrazení atd. – tak také pracuje 
i vědomí. To se však děje už jen ve formě agonie, a proto již nelze za-
znamenat žádnou mozkovou činnost, která ale skutečně probíhá. Přitom 
se pak objevují obrazy, které odpovídají myšlení a fantazii dotyčného 
člověka, které ale utváří také pozemský celkový kolektiv. A v tomto sta-
vu hluboké agonie je pro dotyčné lidi také často možné vyslat své 
vědomí, v důsledku čehož se mohou najednou vidět zvnějšku a jak se 
vznášejí nad sebou atd. Světlo, temnota a milovaní lidé přitom hrají vel-
mi často důležitou roli, jako např. že lidé v agonii jsou vedeni světelnými 
postavami atd. temnými kanály atd. do světla, odkud se už nechtějí vrá-
tit zpět atd. 

11) Může člověk navázat kontakt s oním světem, a tedy 
se zemřelými? 

Ne, to není zpravidla možné. Jestliže však někdo tvrdí přesto něco jiného 
a vyskytnou se takovéto věci, pak to neodpovídá pravdě, nýbrž velkému 
mámení a sebeklamu nebo pak událostem, které buď patří do oblasti 
úložních rovin, nebo jsou jednoduše šarlatánstvím či podvodem. Vezme-
me-li nyní v úvahu události, které příslušejí úložním rovinám, tzv. Akasha 
kronice, pak se má věc takto: v Akasha kronice, v úložních bankách po-
zemského nadprostoru, se ukládají veškeré myšlenky, hovory, city a os-
tatní hnutí, jakož i veškeré pohyby a impulzy atd. každého člověka. To 
vše mohou lidé opět vyvolat, pokud dokážou myšlenkově ve vědomí 
anebo technicky vytvořit frekvence, které jsou identické s uloženými 
informacemi. Tímto způsobem je tedy pak možné stáhnout z úložních 
bank informace, jež příslušejí jak ještě žijícím lidem, tak i zemřelým a je 
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12) Jak se bráníš štvavým kampaním, které spouštějí 
osoby jako Američan Kal Korff, jednotliví zástupci 
MUFON nebo další? 

Znám pravdu ohledně svých kontaktů a to mi úplně stačí jako obrana, 
kdybych se o nějakou snažil. Jelikož mé kontakty s Plejaden/Plejaren 
odpovídají skutečné pravdě, neshledávám nutným se bránit, ani se ja-
kýmkoliv způsobem ospravedlňovat. Polopomatenci a zcela pomatení, 
jako např. jistí příslušníci MUFON nebo pomlouvač Kal Korff – kteří se 
mnou na jednu stranu ještě nikdy nepromluvili ani jedno jediné slovo 
či se mnou nikdy nebyli osobně v písemném styku a kteří jsou na druhou 
stranu jen ubozí, pomatení závistivci a rozumbradové, již stojí rádi 
ve světle veřejnosti – mě nerozčilují. Právě naopak; tak nějak jsem jim 
přes jejich lži a pomluvy ještě vděčný, protože svým negativním konáním 
přivedou mnoho lidí k tomu, aby se ohlásili u nás ve Středisku a dotázali 
se na skutečnou pravdu, v důsledku čehož se pak začínají zasazovat 
o pravdivost mých kontaktů s mimozemšťany. Všichni tito lidé pak zpra-
vidla požadují informace o všech těch, kteří mě osočují, nadávají mi 
do podvodníků nebo mě podvádějí, a proto písemně zaznamenávám 
intriky těchto zlomyslníků a pořizuji letáky, v nichž vysvětluji stav věcí 
a uvádím jej na pravou míru, abych tyto letáky potom poskytl všem těm, 
kteří se o to zajímají. To ale nepovažuji za ospravedlňování nebo za ob-
ranu, nýbrž pouze za účelnou důležitou informaci. 

13) Ohledně mimozemšťanů však na Zemi skutečně exis-
tuje ohromné množství kontaktérských podvodníků, 
přičemž jsou mezi nimi i tzv. média a channeleři. Mů-
žeme se dovědět tvé mínění, potažmo mínění Ple-
jaden/Plejaren v této nemilé věci? 

Ohledně domnělých kontaktů s Plejaden/Plejaren je všechno švindl, lež 
a podvod, neboť skutečně není na Zemi ani jeden jediný člověk kromě 
mě, který by byl schopen s nimi udržovat kontakt, a sice ani ve fyzickém, 
ani v telepatickém či pocitovém ohledu. Ten, kdo tvrdí něco jiného, pro-
padl lži, švindlu a taktéž podvodu – to je skutečnost, kterou Ple-
jaden/Plejaren stále znovu vehementně potvrzovali během celého obdo-
bí, kdy jsem s nimi udržoval kontakty. Ovšem pravda, dříve existovalo 
pět osob, které měly s Plejaden/Plejaren vědomé impulzní kontakty, 
avšak tyto osoby již všechny zemřely. 

Ani s jinými mimozemšťany neexistují ze strany pozemšťanů žádné 
osobní kontakty, takže jakákoliv jiná tvrzení jsou také jen lži, švindl 
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a podvod; a je zcela jedno, jak se ty dámy a pánové – kteří tvrdí, že udr-
žují kontakty s mimozemšťany nebo s duchovními či světelnými bytostmi 
atd. – jmenují a jaké mají tituly. To platí také pro média a channelery, 
kteří zpravidla nejsou nic jiného než zcela vědomí lháři, švindlíři 
a podvodníci anebo lidé trpící bludy, schizofrenici a psychopaté. 

Odmítnout se oproti tomu nedají určité vyšetřovací kontakty, při nichž se 
určití mimozemšťané zmocní pozemšťanů, aby je prozkoumali a stu-
dovali, tedy právě vyšetřili. To však nemá nic společného s tím nesmy-
slem, že mimozemšťané způsobují pozemským ženám těhotenství 
a provozují s nimi sex atd. Tento nesmysl se hystericky šíří obzvláště 
v Americe, a to často spolu s bludným tvrzením, že mimozemšťané ma-
sakrují farmářům zvířata atd. 

Mimozemská létající tělesa a dokonce jejich přistání jsou často pozorová-
na a také filmována či fotografována, avšak záležitosti tohoto druhu 
nemohou být označeny jako kontakty, to musí být jasné. Kontakty sku-
tečného druhu jsou pak jen ty, při nichž probíhá ústní nebo telepatická 
komunikace mezi mimozemšťany atd. a člověkem na Zemi. Toho však 
není žádný další člověk na Zemi kromě mě dosud schopen. Uvažme jen, 
že všichni ti lháři a lhářky, švindlíři a švindlířky, jakož i podvodníci a pod-
vodnice, kteří tvrdí, že mají telepatické kontakty s bytostmi na Plejaden, 
by museli čekat tisíc let na odpověď, kdyby tam mohli vyslat telepatické 
poselství. Podíváme-li se důkladněji, tak jsou Plejaden, které vidíme 
ze Země, vzdálené zhruba 420 světelných let, takže tam a zpátky činí 
vzdálenost 840 světelných let. A protože se telepatické myšlenky, jak 
známo, pohybují pouze jednoduchou rychlostí světla, tak by potřebovaly 
ze Země k Plejaden, jež můžeme vidět, okolo 420 let. A kdyby byla 
na absolutně neobyvatelných Plejaden – na nichž skutečně nesídlí ani 
fyzické, ani duchovní, ani světelné bytosti – nějaká životní forma jakého-
koliv druhu, která by mohla odpovědět, tak by bylo opět zapotřebí kolem 
420 let, než by tato odpověď dorazila k Zemi. Kdo už se ale na Zemi 
dožije 840 let? Tak se tedy všichni domnělí kontaktéři, média a channe-
leři, kteří tvrdí, že mají telepatické kontakty atd. s bytostmi z velmi vzdá-
lených souhvězdí a planet, sami usvědčují ze lži, švindlu a podvodu. A ti 
všichni dohromady skutečně nemají žádnou schopnost udržovat takovéto 
kontakty, protože nemají ani tušení, jak by mohli svými telepatickými 
myšlenkami překlenout tyto ohromné vzdálenosti. Avšak tajemství této 
možnosti zde nechci ventilovat, neboť jinak by všechny tyto prolhané, 
švindlířské a podvodnické postavy najednou tvrdily, že tuto schopnost 
mají. 
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9) V souvislosti s tématem znovuzrození je zmiňován též 
pojem karma. Co si o tom myslet? 

Karma je právě tak bludné učení jako v křesťanském světě náboženský 
pojem odpykání. Podle učení karmy má člověk ve svém příštím životě 
prakticky nést zatížení svého dřívějšího života. Byl-li tedy člověk ve svém 
dřívějším životě dobrý nebo zlý, pak se podle toho bude formovat také 
jeho pozdější život v příští reinkarnaci. Přesně řečeno má být člověk 
ve svém příštím životě odměněn nebo potrestán za své činy v předcho-
zím životě. Jinými slovy karma znamená formu znovuzrození člověka se 
zřetelem na jednání v předchozím životě, z něhož vzniká současný osud. 
Prostě a jednoduše řečeno karma znamená, že současný osud člověka je 
určován jeho jednáním v dřívějším životě. 

U odpykání ve smyslu křesťanského učení všechno směřuje k potrestání 
nebo odměnění po smrti, resp. prostřednictvím posledního soudu. Jedno-
duše řečeno: kdo je plně věřící a řídí se pravidly a předpisy křesťanského 
náboženství nebo jeho sekt a je pokorný, ten přijde do nebe – kdo s tím 
ale jedná v rozporu, ten přijde do pekla nebo do věčného očistce stejně 
jako do věčného zatracení, aniž by měl jakoukoliv šanci uznat a odstranit 
své chyby. 

Skutečná pravda vypadá však jinak, než jak vykládá učení karmy a učení 
o hříchu a odpykání: aby se člověk vyvíjel a stával se více vědoucím 
a moudřejším, tak nemá žádnou jinou možnost, než dělat chyby. Chy-
bami však zpravidla utrpí újmu a potrestá se tak sám, chce-li to tak 
člověk říci. Touto újmou, jež mu vznikla, však již vykonává odpykání 
a snaží se onu chybu a újmu opět odstranit, v důsledku čehož již tutéž 
chybu stejným způsobem znovu nespáchá. Vyvodí si z toho ponaučení 
a stane se více vědoucím. To je ten nejjednodušší princip příčiny a ná-
sledku. A právě tím se člověk vyvíjí a stoupá výše ve svém vědění, ro-
zumění a dovednostech atd. Takto dosahuje vyšší úrovně vědomí, která 
se také prostřednictvím jeho celkového vědomí přenáší do příštího života 
a tedy do příští reinkarnace, takže člověk může v příštím životě profitovat 
z plodů svého pokroku a z úrovně svého vědomí ve svém dřívějším živo-
tě, aniž by musel být z dřívějšího života zatížen jakýmikoliv břemeny. 
Nový život totiž není vybudován na jakýchkoliv břemenech z dřívějšího 
života, neboť tato břemena byla v dřívějším životě úplně zvládnuta, ať už 
v dobrém nebo ve zlém. Proto by bylo nejenom nespravedlivé, nýbrž 
dokonce odporující tvořivým zákonům, pokud by se věci starého života 
přenášely do života nového. Že by tomu tak ale přesto mohlo být, což 
přece zcela absurdně učí náboženství, je holý nesmysl, který odpovídá 
ryze nelogickému lidskému myšlení, smýšlení a usilování, protože člověk 
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8) Souhlasí to, že člověk nežije jenom jednou? 

To je správně. Člověk je vřazen do zákona reinkarnace, tedy znovuzro-
zení. Tato skutečnost se vztahuje též na veškeré další formy života, které 
disponují evoluce schopným vědomím a evoluce schopnou formou ducha. 
Pro člověka proto platí, že když zemře, pak jeho forma ducha opouští 
fyzické tělo v oblasti tohoto světa a přechází do duchovní oblasti onoho 
světa, kde setrvává a učí se tak dlouho, než se opět může reinkarnovat 
do nějakého materiálního těla. 

Účel reinkarnace a mnoha životů je ten, že se forma ducha člověka, kte-
rá je přece tvořivé povahy, může vyvíjet společně s celkovým vědomím, 
a to až k bodu, kdy jednou bude moci vstoupit do Tvoření a sjednotit se 
s ním, následkem čehož také Tvoření samotné prodělá evoluci. 

Stálá reinkarnace slouží tedy evoluci ducha v člověku stejně jako celko-
vému vědomí, z něhož se vždy vytváří osobnost a tedy právě vlastní 
vědomí. A aby se mohl duch ve svém vědění, ve své moudrosti a ha-
rmonii atd. vypracovat natolik vysoko, aby jednou dosáhl relativní 
a nejvyšší možné dokonalosti, k tomu je zapotřebí mnoha životů a tedy 
reinkarnací, resp. znovuzrození. Neboť by bylo absolutně nemožné vyvi-
nout ducha, resp. formu ducha jen v jednom jediném životě do takové 
výše, že by se stal relativně dokonalým. K tomu jsou nezbytné nespočet-
né životy a reinkarnace, které se počítají na miliony. Jenom za účelem, 
aby se člověk mohl osvobodit od lidského fyzického těla a vstoupit 
do čistě netělesného světa ducha, potřebuje mezi 60–80 miliardami let, 
tedy šestkrát až sedmkrát více, než kolik podle tvrzení pozemských věd-
ců údajně činí stáří Vesmíru. 

A jasná musí být ještě jedna věc: absolutně bludné a falešné jsou názory 
a učení, které tvrdí a vykládají, že se prý člověk ve svém znovuzrození 
může reinkarnavat např. jako zvíře. Lidé se budou rodit neustále jako 
lidé, neboť to podmiňuje onen evoluce schopný dílec tvořivého ducha 
v nich. Člověk se tedy nemůže nikdy znovuzrodit jako nějaké zvíře nebo 
cokoliv jiného, nýbrž jen a pouze jako člověk, a to zpravidla též jen podle 
své rasy – přitom se v tomto ohledu přirozeně mohou vyskytnout »posu-
nutí«, avšak k těm dochází jen ve zvláštních případech, jež by nás ale 
zavedly příliš daleko, kdyby se zde měly vysvětlovat. 

Ve stejné souvislosti se ani zvířata nikdy nemohou znovuzrodit jako lidé, 
neboť jejich forma ducha na to není zaměřena a není určena k tomu, aby 
se vyvíjela ve formě vědění a moudrosti, jako je tomu v případě formy 
ducha člověka, resp. ducha člověka. 
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14) Jak jsi přišel ke jménu Billy? 

Bylo to v roce 1964 v Teheránu v Persii, která se dnes nazývá Írán. Se-
známil jsem se tam s jednou mladou ženou z Los Angeles v USA. 
Jmenovala se Judy Reed. Protože jsem byl oblečen jako kovboj (toto 
oblečení pro mě bylo velmi účelné), přirovnala mě k tehdejšímu Jamesi 
Butleru Hickokovi, tedy k Divokému Billovi Hickokovi a od té doby mě 
nazývala Billy. To jméno na mně zůstalo viset, ať jsem šel kamkoliv. 
A tak to zůstalo až do dnešního dne. 

15) Kdy a kde jsi měl svoji první meditaci? 

Bylo to v polovině čtyřicátých let v blízkosti mé rodné obce Bülach, a sice 
ve Sfaths kosmické lodi a pod jeho vedením. 

16) Pokud jde o seznámení s novými lidmi, jsi opatrný 
muž. Proč vedeš takový styl života v ústraní vzhledem 
k charakteru důležité mise, která musí být vynesena 
do světa? 

I když se to stále znovu tvrdí, určitě ne ze strachu před různými pokusy 
o vraždu, které na mě byly již 13krát spáchány. Důvody, proč se držím 
zpátky, jsou různé. Na jednu stranu nejsem žádný guru a žádný vůdce 
sekty, a proto se také nemusím veřejně prezentovat, abych získával 
stoupence nebo abych se stavěl do pozice svatého, kterým v žádném 
případě nejsem. Na druhou stranu se také nechci nechat vynášet do ne-
be, neboť nejsem ani něco speciálního, ani někdo, koho by těšilo nechat 
se obdivovat a pozorovat. Nejsem žádný exponát zoologické zahrady. 

Nezáleží mi ani na tom nechávat se zpovídat novináři, neboť ti jsou celí 
pryč zpravidla jen ze senzací, přičemž pravdu i neomezeně překroutí 
a zfalšují a provozují tedy sprostou mazalskou novinařinu, která je vzdá-
lená veškeré pravdě – anebo mají tendenci všechno strhnout do špíny, 
rovněž pomocí lží a překrucováním skutečností. 

Za účelem rozšiřování Učení pravdy není zapotřebí ani guru, ani sekta. A 
není zapotřebí ani žádný svatý, ani člověk, který ve velkém vystupuje 
na veřejnosti. Touha ukazovat se na veřejnosti a velikášství jsou zrovna 
tak nevhodné, jako bažení po image a podobně. Zcela na místě je ale 
skromnost a takový styl rozšiřování učení, který nemá za cíl shromažďo-
vání přívrženců a věřících, nýbrž je uzpůsobený tak, že se cítí osloveni 
jen ti lidé, kteří skutečně hledají pravdu a kteří jsou také ochotni učit se 
z vlastní iniciativy a z vlastní vůle, aniž by nad nimi mával žezlem nějaký 
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guru nebo šéf sekty. A to vyžaduje, aby také každý z těchto lidí nesl 
v každém ohledu plnou odpovědnost sám za sebe, za svoje konání, jed-
nání a život, a to při plném vědomí, aniž by za tím vězela nějaká ná-
boženská nebo dokonce sektářská víra, která požaduje, aby člověk jen 
věřil a nikoliv aby samostatně myslel, nalézal a rozhodoval.  

Důležitost rozšiřování a naplnění mise tedy vyžaduje, aby byl každý člo-
věk svobodný a aby v této svobodě také sám o všem samostatně roz-
hodoval a rovněž tímto způsobem jednal, aniž by v popředí stál nějaký 
guru, mistr nebo sektářský šéf atd., který se veřejně prezentuje, dává 
rozkazy a nařizuje. Člověk musí být svobodný v každém ohledu a tímto 
způsobem je také pořád a v každém případě sám zodpovědný za všech-
ny věci života, aniž by do toho mohl fušovat imaginární Bůh nebo jed-
noduše nějaký guru, kněz či sektářský vůdce. Jen tak člověk zůstane 
nebo se stane samostatným a bude schopen sám zvládnout svůj život 
tím, že ponese vlastní zodpovědnost. Kdybych však vystupoval a pre-
zentoval se na veřejnosti, tak bych lidem tuto zodpovědnost odebral, 
neboť člověk má zvláštní tendenci ihned někoho vyzdvihovat, když ten 
dotyčný má v nějaké podobě určitou důležitost a pokud vystupuje 
na veřejnosti nehledě na to, jakým způsobem. 

17) Jak se mise vyvíjela v posledních dvaceti letech? 

Obdivuhodně dobře. Navzdory mnoha počátečním těžkostem, které ne-
zřídka byly finančního rázu, se vše vyvinulo velmi dobře. Díky tomu se 
naše pracovní pole působnosti rozšířilo již bezmála na celý svět, přičemž 
máme skupiny a členy na všech kontinentech a dokonce udržujeme kon-
takty s původními obyvateli. 

K našemu úspěchu velice přispěli naši nepřátelé zde ve Švýcarsku, jakož 
i v Německu a v Americe, kteří se pokoušeli nadávat mi do lhářů, švindlí-
řů a podvodníků, a to zčásti za pomoci velkých kampaní, které zahrnuly 
několik zemí. Svým negativním konáním dosáhli ale vždy pravého opaku 
toho, co zamýšleli, neboť díky jejich čmáranicím, lžím a pomluvám se 
vždy vytvořil příliv zájmu o naši věc, v jehož důsledku jsme vždy získali 
mnoho nových členů a přátel. A tomu přece ani nikdy nemohlo být jinak, 
neboť jedno staré přísloví říká, že pravda vždycky zvítězí. A tak je tomu 
právě i v tomto případě: pravda vyjde na světlo, zatímco pomlouvači o ni 
přijdou. 
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nakonec další sloučeniny aminokyselin, ze kterých byly tvořeny ještě 
vyšší formy života, totiž právě fauna, zvířecí, animální formy. Ty se také 
neustále vyvíjely dál a byly rovněž vřazeny do procesu vzniku a zániku 
stejně jako rostliny. Rodily se a umíraly a z jejich ostatků a jejich proměn 
vznikaly opětné změny aminokyselin atd., které nakonec vedly k homi-
nidním formám života, k linii člověka. Ta však ještě nebyla od úplného 
počátku čistě lidské rasy, nýbrž to byla ještě forma, ze které se mohly 
vyvinout různé linie, což se pak také skutečně událo. Ta prvotně homi-
nidní forma života se štěpila do různých druhů, ze kterých se pak také 
vyvinuly různé hominidní formy života a tedy vlastní rody. Ta základní 
linie byla ale zprvu lidská, avšak evolucí se změnila takovým způsobem, 
že se objevily základní rozdílnosti. Zatímco formy života, jež zůstaly čistě 
zvířecí, se dále vyvíjely ve svých druzích, hominidní formy života lidského 
ražení se štěpily, a to tak, že se jedna linie nadále vyvíjela přirozeně 
obvyklým způsobem jako rod člověk, kdežto jiné části se odštěpily do da-
lších druhů, z nichž vznikaly opičí bytosti v mnohačetných formách. 
Nicméně rozdílnosti se objevovaly také u čistých pralidí, takže se při teh-
dejším stupni vývoje již může hovořit o různých lidských rasách. To je 
skutečnost, která si protiřečí s učením Darwina, neboť člověk nepochází  
z opice, nýbrž opice pochází z člověka, právě tak říkajíc jako odvětvený 
produkt lidského pravývoje. 

7) Jak starý je dnešní pozemský člověk? 

Pokud se tato otázka vztahuje na původního, skutečného pozemského 
člověka, pak je jeho staří více než 4,5 milionů let. – Vztahuje-li se však 
otázka na ty pozemšťany, kteří přišli na tento svět z hlubin Vesmíru, pak 
spočívá jejich stáří mezi 6 a 12 miliardami let. Tito lidé na Zemi jsou tzv. 
»přicestovalí z dalekých hlubin Vesmíru«, a jejich domovské světy ležely 
vzdáleny v jedné daleké cizí galaxii, která již dávno zanikla, zmizela 
a prošla cestou pomíjivosti. Ti »přicestovalí z dalekých hlubin Vesmíru«, 
již osídlili Zemi a smísili se s lidmi původně narozenými na Zemi, pochá-
zeli z největší části z Henokovy linie. Henok byl zakladatel těchto národů, 
které přišly do naší Mléčné dráhy z oné vzdálené galaxie a usadily se 
v oblastech souhvězdí Siria, dříve než pak odtamtud po dlouhé době 
musely uprchnout a přišly jako pronásledovaní do systému SOL, kde se 
usadily na Marsu stejně jako na Phaetonu a na Zemi. 
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i člověku. A proto tedy každý člověk rozhoduje sám, zda chce následovat 
tvořivě-přírodní zákony a přikázání takovým způsobem, že mu přinesou 
užitek a pokrok, nebo zda se chce proti nim proviňovat a utrpět škodu. 
To také značí, že Tvoření nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv jed-
nání člověka, nýbrž že člověk je za úplně všechno neustále zodpovědný 
sám nehledě na to, co si myslí, cítí a vymýšlí, a nehledě na to, co dělá 
a podniká. 

5) Co je např. zcela konkrétně takový tvořivě-přírodní 
zákon a přikázání? 

Jeden z nejdůležitějších zákonů je např. ten, že chyby, kterých se člověk 
dopouští, nemají být odsuzované, protože pouze děláním chyb se člověk 
může vyvíjet. To tedy značí, že člověk se musí dopouštět chyb, jestliže se 
chce něčemu naučit. Udělá-li proto člověk nějakou chybu, pak ji dříve 
nebo později pozná a v důsledku toho o tom zapřemýšlí a chybu odstra-
ní. Tak se zpravidla stane více vědoucím a neučiní tuto chybu znovu, 
přinejmenším ne ve stejné podobě. Tím tedy dosáhne pokroku. Z toho 
také ale vyplývá, že člověk musí o všech věcech důkladně přemýšlet, aby 
rozpoznal chyby a získal tak nové výsledky, které povedou k úspěchu 
a pokroku. A právě toto myšlení, jež je zaměřené na dosažení úspěchu 
a pokroku, je jeden další důležitý tvořivě-přírodní zákon, bez jehož napl-
nění není možná žádná evoluce. 

Zákon je tedy pevně stanovené a neodvolatelné pravidlo, které musí být 
naplněno a dodržováno, pokud nemá v nějaké podobě vzniknout újma. 
Přikázání je oproti tomu na rozdíl od zákona pouze doporučení, které 
ukazuje určitý směr, kterým se má něco udělat nebo neudělat, v důsled-
ku čehož se jako výsledek objeví něco dobrého nebo zlého, resp. 
pozitivního nebo negativního. Tvořivě-přírodní přikázání jsou tak např. 
následující doporučení: 

»Nemáš zabíjet ve zvrhlosti« 
»Nemáš porušovat pouto s Tvořením« 
»Nemáš loupit a vyvlastňovat« 
»Nemáš proklínat pravdu« atd., atp. 

6) Jak vznikl člověk na Zemi? Pochází skutečně z opice? 

Čistě pozemský člověk, který zde byl vytvořen, je produkt planetární 
evoluce Země. Nejprve vznikaly nejprimitivnější formy flóry, lišejníky 
atd., z nichž se vylučovaly látky, které se přeměňovaly na amino-
kyseliny; ty vešly do nových spojení, z nichž opět vznikaly vyšší formy 
rostlin atd. a ubíraly se tedy cestou evoluce. Z těchto rostlin vznikaly 

Copyright © FIGU -  http://cz.figu.org 
 

13  

18) Bylo to přibližně před dvaceti lety, kdy jsi založil    
FIGU, »Svobodné zájmové společenství v oblasti hra-
ničních a duchovních věd a ufologických studií«. Jaké 
cíle a úkoly má toto společenství? 

Cílem FIGU je celosvětové rozšiřování pravdy tvořivě-přírodních zákonů 
a přikázání a jim uzpůsobeného způsobu života, který má člověk vést, 
aby vytvořil a prožíval lásku, harmonii a lidskost, jakož i účelnou evoluci. 

Úkoly, které jsou spojeny s učením tvořivě-přírodní pravdy, se dělí 
na mnoho forem, jako např. boj proti přelidnění, boj proti mučení a tre-
stu smrti, boj proti diskriminaci žen, boj proti zneužívání dětí, ochrana 
zvířat, ochrana přírody a pomoc lidem trpícím nouzí atd., přičemž pomá-
háme také tím, že poskytujeme potraviny, oblečení, léky, potřeby pro 
domácnost, nářadí atp. 

Do oblasti úkolů spadá také funkce poradenství pro život, které je přiro-
zeně bezplatné, neboť jsme neziskové společenství, přesně vzato sta-
tutární spolek, který nedosahuje žádných výdělků. K naším úkolům patří 
kromě rozšiřování pravdy o tvořivě-přírodních zákonech a přikázáních 
také rozšiřování Učení ducha, které pojednává jak o oblastech hraničních 
a duchovních věd, tak o mnoha tématech ohledně života, evoluce, vědě-
ní, učení, psychiky, ducha, forem nevědomí, podvědomí i vědomí atd., 
atp. 

Také zhotovování spisů a knih je jedním z úkolů FIGU, přičemž knihy 
jsou prodávány za cenu vlastních nákladů a mnoho menších spisů se 
vydává zdarma, takže z toho tedy nemáme žádné zisky a jsme skutečně 
nevýděleční. 

Úkoly jsou tedy velmi rozličné a také časově velmi náročné, přičemž 
všichni členové pracují zcela dobrovolně a bez finanční odměny, a sice 
během volna, které ještě zbývá po každodenním zaměstnání. 

19) Jakého typu jsou lidé ve FIGU? 

Členové FIGU jsou lidé s nejrůznějšími charaktery. Rozličná jsou také 
povolání, která sahají od obyčejného dělníka až po lidi mnoha profesních 
směrů. Dají se tu najít jak učni a školáci, tak také povolání zemědělce, 
zahradnice, referentky, učitele-rektora, zdravotní sestry, kuchaře, po-
mocného dělníka, úředníka či učitelky ve školce a litografa atd. 
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20) Řada lidí tvrdí, že FIGU je prý také jen sekta jako 
mnoho jiných. Dále se říká, že je prý Billy Meier guru. 
Souhlasí to? 

Přirozeně ne, neboť my nejsme ani náboženské, sektářské, ani politické, 
vojenské nebo světské společenství, které by se odvolávalo na nějakou 
totalitní, jedině platnou pravdu. Nejsme v žádném směru dokonalí nebo 
dokonale vědoucí, a tudíž ani nemůžeme rozšiřovat žádné dokonalé uče-
ní, takže zůstává ještě mnoho otázek otevřených. Můžeme tedy roz-
šiřovat jen nám známou pravdu tvořivě-přírodních zákonů a přikázání, za 
jejíž správností si stojíme, a můžeme říci, že se jedná o jedinou a ryzí 
pravdu, kterou může také každý jednotlivý člověk odůvodnit, zakusit 
a zažít v sobě samotném, v celé přírodě a okolním světě, pokud je ocho-
ten tuto pravdu hledat a najít. A v tomto ohledu není žádná jiná pravda 
než ta, která je skutečně daná. A jenom tuto pravdu zastupujeme. Takže 
také nikdo není nucen a ani jen nabádán něčemu věřit nebo přijmout 
něco, co si sám v sobě neodůvodnil a nepoznal jako skutečnou pravdu, 
a sice ve vlastní režii a absolutně na vlastní zodpovědnost, aniž by z naší 
strany existoval nějaký tlak nebo nucení něčemu věřit nebo něco při-
jmout. 

U nás neexistuje ani žádný guru, mistr nebo šéf sekty atp., který by stál 
nad jinými členy skupiny, resp. spolku, nýbrž tu je v mé osobě pouze 
vedoucí, který všechno vede, aniž by ovšem zastával nějaké zvláštní 
postavení. Takže tedy nejsem žádný guru, nýbrž rovněž jen normální 
člen spolku, respektive skupiny stejně jako každý jiný – se stejnými prá-
vy a povinnostmi. Nemám tedy v našem společenství funkci nebo 
svatozář mistra či jiného guru, i když to tak rádi tvrdí lidé stojící mimo 
spolek, kteří nemají žádný vhled do naší skupiny, nýbrž jenom z do-
slechu zastávají kdejaké hrůzostrašné pohádky a podle toho si vytvářejí 
chybné a hloupé mínění. 

21) Jak máme rozumět tomu, když je ve spisech uvedeno, 
že jsi pravý prorok Nového Věku? 

Toto označení jsem si nedal já sám, nýbrž mi jej dali mimozemšťané 
z Plejaden/Plejaren. Toto označení ale neznamená, že jsem člověk 
s nějakými zvláštními pravomocemi atp. Skutečně jsem jen člověk jako 
každý jiný, pokud např. odhlédneme od toho, že jsem schopen kontrolo-
vat a neutralizovat své vibrace tak, že mohu udržovat fyzické a tele-
patické kontakty s vysoce vyspělými Plejaden/Plejaren, a že disponuji 
některými schopnostmi, které jiní lidé na Zemi nemají, což mě ale nedělá 
ničím zvláštním. 
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má nic společného, ani v tom úplně nejmenším, s lidmi vytvořeným Bo-
hem Stvořitelem, který v porovnání s Tvořením, silou Tvoření, doved-
nostmi Tvoření a energií Tvoření mizí jakožto pojem pro absolutní nic 
do propasti bezmezné směšnosti. 

4) Jakou roli hraje Tvoření pro náš lidský a všechen 
ostatní život? 

Tvoření má velký význam pro lidi a všechen ostatní život, protože každá 
forma života v sobě nese maličký dílec Tvoření, kterým je život teprve 
vůbec oživován. Bez tohoto maličkého dílce ducha Tvoření by nemohla žít 
ani jedna jediná forma života, neboť tento duch Tvoření je ta vlastní, 
základní energie života. Ta je ale opět závislá na celkové energii samot-
ného Tvoření, jež rozšiřuje celým Univerzem jemnou formu energie, tzv. 
kosmickou energii života, kterou přijímají maličké dílce ducha Tvoření 
a žijí z ní. Na tuto kosmickou energii života je tedy možné nahlížet takří-
kajíc jako na tvořivou potravu, ze které žijí všechny dílce ducha Tvoření 
všech forem života. V této podobě je tedy každá forma života závislá 
na Tvoření, avšak přesto ze Tvoření nevycházejí žádné předpisy, jako 
např. jak má člověk utvářet, vést a žít svůj život. Tvoření stanovuje 
svými zákony a přikázáními pouze cíl evoluce a všechny s tím související 
rámcové podmínky, přičemž cílem je to, aby člověk prodělával evoluci 
a aby se tedy po stránce ducha a vědomí vysoce vyvinul až ke své mož-
né relativní dokonalosti. To proto, aby jednou v budoucnu sám vešel 
do Tvoření a stal se s ním jednotou, v důsledku čehož i Tvoření samotné 
prodělá evoluci. 

Tvoření žádné formě života nic nepředepisuje, takže každá může žít 
a chovat se podle vlastního uvážení. Avšak jsou dány zákony a přikázání, 
směrnice, které uvádějí, že z určitého způsobu života vzniká určitý ná-
sledek, zcela podle zákona kauzality, takže každá jednotlivá příčina 
přináší zcela určitý následek. A podle toho je tvořivě-přírodně dáno, 
že každá forma života může žít tak, jak sama chce, že o tom rozhoduje 
sama a že se tak či onak začlení do zákonů a přikázání. Z toho tedy vy-
plývá, že z toho, jakým způsobem forma života vede, utváří a žije svůj 
život, vzniká docela určitý následek, za který dotyčná forma života, 
a speciálně člověk, nese sám v každém ohledu zodpovědnost. 

Tvořivě-přírodní zákony a přikázání jsou vystavěné na faktorech pozitiv-
ních a negativních, a tudíž je také všechno v celém Univerzu uspořádáno 
v této podobě. A protože Tvoření samotné, které lze nazývat také Příro-
da, nijak nepředepisuje, jak se má utvářet, vést a žít nějaký život, tak je 
to ponecháno vlastní odpovědnosti samotných forem života, a tedy 
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2) Existuje přesto Bůh Stvořitel? 

Ne, v tomto smyslu neexistuje žádný Bůh. Velký třesk nevznikl silou 
nebo mocí nějakého Boha, nýbrž jen a pouze duchovně a materiálně 
fyzikálními a chemickými procesy, které vyvolalo a řídilo mladé Univer-
zální vědomí, resp. Tvoření. 

Pojem Bůh také nemá absolutně žádným způsobem nic společného se 
stvořením světa nebo Univerza, souhvězdí, galaxií atd., neboť označení 
Bůh – které existuje už od nepaměti a miliardy let v dálkách Vesmíru – 
neztělesňuje nic jiného než titul pro člověka. Tento titul zněl původně 
Ischwisch, což po přeložení do našich řečí znamená Bůh. Ischwisch, resp. 
Bůh ale neznačí jakožto pojem nic jiného než »král moudrosti«, čistě 
lidský titul, který byl přiřknut lidem, již byli velmi vědoucí a moudří a měli 
v každém ohledu velké dovednosti. Tento pojem ale na Zemi lidé pře-
kroutili a zfalšovali jeho význam, a to obzvláště původní náboženství a ti, 
kteří věděli, jak z toho vydobýt profit. Následkem toho byl bůh jakožto 
»král moudrosti« odstraněn a přetvořen na Boha Stvořitele, který údajně 
stvořil Zemi, Slunce a Kosmos atd. Mnozí lidé o sobě dokonce tvrdili, 
že oni sami jsou Bohem Stvořitelem, jako např. Jehova a mnoho dalších, 
a proto byli uctíváni a zbožňováni svými věřícími. Když se jedno setkalo 
s druhým, původní smysl pojmu Bůh se již brzy zapomněl a v důsledku 
toho mohli údajní Bohové Stvořitelé zahájit své vítězné tažení do říše 
náboženství, sekt a lidské víry. 

3) Co je Tvoření? Co si člověk má pod tímto pojmem 
představit? 

Tvoření je vlastně celé Univerzum, Univerzální vědomí, největší pro člo-
věka myslitelná síla a energie vůbec. A Tvoření je také celková energie 
a vědomí všech existujících forem života bez výjimky. Ve své pravlastní 
formě je to nejčistší energie ducha, přičemž však ve svých vnějších for-
mách vykazuje bezpočet různých forem energie, a sice až do podoby 
hrubohmotné materie. Tato všezahrnující energie všech rovin a oblastí 
zvaná Tvoření ztělesňuje jak duchovní BYTÍ, tak materiální existenci. 

Tvoření je jakožto Univerzum ta nejvyšší forma energie a nejvyšší aktivní 
a evoluce schopné vědomí, jaké si dovedeme představit, a jeho zákony 
a přikázání mají neohraničenou platnost v celém Univerzu ve všech rovi-
nách existence a ve všech rovinách ducha atd. a nevykazují žádné 
chyby. 

Tvoření je ta nejmocnější síla a nejmocnější energie této univerzálně 
tvořivé existence, s níž se nedá srovnávat nic lidského. A především ne-
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Označení prorok ani není nic povýšeného a je to jen slovo, které bohužel 
mnoho lidí špatně chápe. Vpravdě se ohledně tohoto pojmenování jedná 
pouze o jiný výraz pro zvěstovatele, tedy pro člověka, který ohlašuje ně-
jaké věci, jako např. právě proroctví, resp. zvěstování atd., jejichž obsah 
buď sám vypracuje nebo převezme z jiných pramenů. A když je řečeno, 
že jsem pravý prorok Nového Věku, potom se to vztahuje na to, že jsem 
zvěstovatel, respektive ten zvěstovatel, který byl ohlášen již před mnoha 
tisíciletími, a sice již před více jak 13 000 lety. To souvisí s mojí reinkar-
nační linií, do níž je již od věků vřazena moje forma ducha a moje 
celkové vědomí, které jakožto jiné osobnosti plnily v různých dřívějších 
dobách misi proroka. V konečném důsledku této mise jsem v Novém 
Věku vystoupil jakožto nová, předpovězená i předurčená osobnost 
ve funkci hlasatele nebo právě proroka Nového Věku, avšak přesto 
nejsem nic více a nic méně než úplně normální člověk jako každý jiný. 
Na tom nemění nic ani skutečnost, že jsem prostředníkem mezi Pleja-
den/Plejaren, jakož i vysokými formami ducha a pozemšťany. 

22) Na závěr ještě jedna trochu indiskrétní otázka. Jak se 
vlastně cítíš u lidí zde na Zemi, třebaže tvá původní 
vlast ležela v daleko vyšších oblastech? 

Původní vlast leží již miliardy let v minulosti, nicméně se s ní cítím být 
stále spojen, přičemž nemohu zatajit, že po ní často toužím. Avšak pře-
sto jsem doma zde na Zemi a mám tu mnoho milých přátel po celém 
světě. To ovšem přesto nemění nic na tom, že se často cítím krajně 
osamělý, což ovšem není kvůli mým přátelům, nýbrž právě kvůli světu 
ducha a vědomí pozemšťanů obecně, jenž tvoří velkou diskrepanci 
ke světu, který byl mojí původní vlastí a který mojí vlastí ve skutečnosti 
stále ještě je. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

překlad: Dana Rašínová, korektury: Jan Bayer, Ondřej Štěpánovský 
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Symbol Učení ducha: Učení ducha 

 

Učení ducha 
 

1) Jak vzniklo naše Univerzum a náš svět? 

Univerzum vzniklo Velkým třeskem, který vycházel z maličké kuličky 
energie bleší velikosti, jež však byla ohromně zhuštěná. Tato energie 
byla nejprve čistě duchovní povahy, která se vytvořila sama ze sebe, 
avšak byla vyvozena z energetické idey Pra-Univerza. Univerzum je také 
nazýváno Tvoření nebo Univerzální vědomí atd., přičemž existuje 1049 
různých forem Tvoření. Nejnižší forma Tvoření se nazývá Tvoření- 
-Univerzum, následující vyšší forma se nazývá Pra-Tvoření nebo Pra- 
-Univerzum a další vyšší forma Centrální Tvoření, resp. Centrální Univer-
zum atd., atp. Nejvyšší forma Tvoření ze všech je pak ta 1049, která se 
nazývá Absolutní Absolutno. To byla nejprvotnější forma Tvoření vůbec, 
která vytvořila sebe samotnou z absolutní nicoty prostřednictvím primár-
ního Velkého třesku, načež pak procházela evolucí kupředu přes 1049 
různých hlavních forem Tvoření, aby se stala Absolutním Absolutnem. 
Absolutní Absolutno pluje jakožto nejvyšší forma Tvoření v prostoru nico-
ty a nekonečně se rozšiřuje a dále vyvíjí, a sice díky moudrosti všech 
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Tvoření, jež do něho vcházejí a jež se musejí vypracovat k Absolutnímu 
Absolutnu. 

Ani jedna jediná forma Tvoření není absolutně dokonalá, takže ani Abso-
lutní Absolutno. Všechny formy Tvoření mohou, jako všechen život 
vůbec, dosáhnout jen relativní dokonalosti v průběhu své evoluce 
a v průběhu svého neustálého vznikání a zanikání a opětovného vznikání, 
jako je tomu v případě všeho života. 

My žijeme v Tvoření-Univerzu a tedy v Materiálním Univerzu, které je 
vůbec nejnižší formou Tvoření, resp. formou Univerza. A toto Univer-
zum, toto Tvoření, resp. toto Univerzální vědomí, nebo jakkoliv tomu 
člověk chce říkat, se tedy musí vypracovávat stále výš. Musí se vyví-
jet, aby se jednou v budoucnu mohlo stát jednotou s Absolutním 
Absolutnem přes proměnu 1049 forem Tvoření. Tento proces vývoje 
však trvá z lidského pohledu nepředstavitelně dlouho a než se samo 
naše Tvoření, naše Univerzum, promění do následující vyšší formy 
Tvoření, do Pra-Tvoření, do Pra-Univerza, potrvá to více než 85 trilio-
nů let (85 000 000 000 000 000 000 let – pozn. překl.). Dosáhne-li 
Univerzální vědomí, tedy Tvoření, stádia Pra-Univerza, resp. Pra- 
-Tvoření, pak vytváří jako Prauniverzální vědomí vlastní kreací ideu 
nového Jednoduchého Tvoření, tedy Materiálního Univerza, jak jej 
známe my. Tato idea sestává z nejčistší duchovní energie, která v so-
bě uschovává vše, aby se tvořila ze sebe samotné a pro sebe. Jako 
pouhá kulička energie bleší velikosti v sobě generuje nové, mocné 
energie, které jsou vysoce zhuštěné, až dojde k ohromné explozi, te-
dy právě k Velkému třesku. Energie Velkého třesku se nejprve po zlo-
mky vteřiny ženou v expanzi 107 000 násobnou rychlostí světla a po-
tlačují jiná Univerza, aby si tak vytvořily vlastní místo mezi všemi 
těmi nespočetnými, již existujícími Univerzy, resp. formami Tvoření 
v nekonečném počtu. A tímto procesem se vytváří též sedm pásů 
Tvoření, resp. pásů Univerza, z nichž jeden tvoří pás materie, to vidi-
telné materiální Univerzum, v němž se právě utváří hrubohmotná ma-
terie a tedy plyny a prach, z nichž dále vznikají meteority, slunce, 
komety, planety, mlhoviny a galaxie atd.; to probíhá nashromážděním 
a zhuštěním materie, čímž vznikla také naše Země. Vznik Univerza 
a planety Země, stejně jako cizích světů, souhvězdí a galaxií atd. je 
tedy tvořivě-přírodní energetický proces, který nemá naprosto nic 
společného s nějakým Bohem Stvořitelem, nýbrž jen a pouze s du-
chovně fyzikálními a materiálně fyzikálními zákony a pochody, které 
jsou v každé formě založeny na fyzice a chemii a mohou být také  
v tomto smyslu vysvětleny. 

   


