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1. Úvod 

 

1.1 Začátek 

V roce 1982 přicestoval tým badatelů pod vedením por. plk. Wendelle Stevense1 

do Švýcarska, aby podrobněji prozkoumal případ »Billy Meier«. Wendelle Stevens vedl se 

švýcarským kontaktérem mnoho dlouhých rozhovorů, vyzpovídal desítky očitých svědků 

a prohlédl si domnělá místa přistání plejadisch-plejarische létajících disků. Na základě 

Stevensových výzkumů analyzovaly ještě téhož roku různé instituce v USA Meierův 

obrazový materiál, vzorky kovů a zvuky údajných kosmických lodí,2 přičemž bez výjimky 

dospěly k pozitivním závěrům ve prospěch rodáka z curyšské vrchoviny. Stevens uvedl 

čtyři důvody, proč je Meierův kontaktní příběh v historii fenoménů UFO dosud jedinečný 

a proč se od všech ostatních UFO případů zásadně odlišuje.3 Zaprvé bylo v jeho 

zaznamenaných kontaktech více zápisů, informací a detailněji vylíčených svědeckých 

událostí než v jakémkoli jiném zdokumentovaném případu UFO. Zadruhé zde bylo 

k dispozici více fotografií než v jakémkoli jiném případu, přičemž mnoho z nich patřilo 

k nejlepším snímkům všech dob. Zatřetí bylo nastoleno více fyzikálních důkazů 

prozkoumaných známými experty než ve všech ostatních případech. Začtvrté tento 

kontakt trval již dlouho4 a očividně stále ještě pokračoval. Byly tedy Meierovy kontakty 

největším švindlem všech dob, anebo – jak tvrdí jeho souputníci – tou nejdůležitější 

událostí v dějinách lidstva?5 

 

1.2 Stav výzkumu 

Výsledky analýz fotografií, kovů a zvuků (bzučení paprskové lodi, pozn.) zveřejnil 

                                                 
1 Wendelle Stevens, který vedl vyšetřování případu Billy Meier, se zabýval UFO již od doby, co roku 1948 

vedl u amerických vzdušných sil pátrací projekt zaměřený na „neznámé létající objekty“. Po této 
zkušenosti byl o pravosti fenoménu UFO přesvědčen. O několik málo let později přišel poprvé do styku s 
„kontaktéry“ a od té doby se po zbytek svého života důkladně věnoval každému příběhu, o němž se 
doslechl. Když roku 1963 odešel do důchodu, začal sbírat všechny zprávy, fotografie a dokumenty, které 
mohl najít. Když ho Lou Zinsstag, basilejská ufoložka, koncem 70. let upozornila na případ Billyho Meiera, 
vlastnil s více než 3000 fotografiemi UFO ze všech pěti kontinentů největší UFO-archiv světa a v 
ufologických kruzích byl známý vyšetřovatel případu. Viz HESEMANN M., Geheimsache U.F.O., str. 415. 
Krom toho viz DEARDORFF J., A Refutation of Bruce Maccabee’s 1989 Debunking Attempt 
http://www.tjresearch.info/BillyYes.htm (21. 03. 2014).  

2 Meier nazývá kosmické lodě „paprskové lodě“. 
3 Viz STEVENS W., UFO: Contact from the Pleiades, str. 4. 
4 Pokud kontakty skutečně probíhají a pokud začaly v roce 1942, pak do dnešího dne (2010) trvají již 68 let. 
5 Michael Horn, oficiální mediální zástupce Billyho Meiera v USA, označuje navíc kontakty jako    
  nejvíce potlačovaný příběh lidstva. 
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Wendelle Stevens ve své první výzkumné zprávě.6 Po těchto dlouholetých výzkumech 

během sedmdesátých a osmdesátých let nastalo kolem Meierova případu ticho. Navzdory 

několika silným argumentům7 a početným svědkům8 zastává dnes ufologie a především 

MUFON9 téměř jednohlasné stanovisko, že Meier je podvodník, kterého odhalil10 

nejpozději Kal Korff.11 Mnozí experti, kteří Meierův důkazní materiál dříve označovali 

za pravý a nemohli zjistit žádné náznaky zfalšování, se mezitím stáhli z debaty.12 

Od těchto expertů se neobjevily žádné vědecké publikace. Velmi sporným se stal případ 

kvůli okolnosti, že další výzkum fyzikálního důkazního materiálů již není možný, jelikož 

zmizel. Texty Billyho Meiera, konkrétně kontaktními zprávami a FIGU,13 se podrobně 

zabýval religionista Gernot Meier.14 Mimoto zkoumal profesor fyziky James Deardorff přes 

dvacet let Meierem vydaný Talmud Jmmanuel.15 Deardorff v této záležitosti založil 

internetovou stránku prezentující výsledky výzkumů.16 Na této stránce můžeme nalézt 

i několik jeho vlastních článků k obzvláště kontroverzním Meierovým fotografiím a videím 

UFO, jakož i pojednání o Korffových analýzách Meierova případu.17  

                                                 
6  Viz STEVENS W., UFO: ContactFrom The Pleiades. A Preliminary Investigation Report, 

MOOSBRUGGER G., …und sie fliegen doch!, KINDER G., Light Years, HESEMANN M., Geheimsache 
U.F.O. a MEIER B., Photobuch. Některé komentáře vědců k analýzám důkazního materiálu viz přílohu.  

7   Za více než třicet let nebyl např. ani mezi Meierovými dříve blízkými lidmi nebo „vystoupivšími ze 
skupiny“ objeven žádný, kdo by mu pomáhal při falzifikacích nebo byl schopen dokázat podvod. 

8   S ředitelem školy a diplomatkou OSN neměl Meier jen početné, ale podle svých souputníků 
i důvěryhodné svědky. Porovnej s příští podkapitolou. 

9  Das Mutual UFO Network (MUFON) je nezisková organizace v USA, která si dala za úkol vědecký 
výzkum fenoménu UFO. Ze všech recenzí jejího časopisu „Journal For Scientific Exploration“ byl Meier 
zmíněn pouze v jediné v souvislosti s „úspěšným odhalením Meierova kultu“ ze strany Kala Korffa. Viz 
recenze PFLOCK K. T., str. 5., 

  http://www.scientificexploration.org/journal/reviews/ (26 12. 2013). 
10  Podle Michaela Horna nyní stále více příslušníků MUFONu a někdejších Meierových skeptiků mění 

názor. Viz HORN M., Unexpected Development 
http://www.prweb.com/releases/2010/10/prweb4695194.htm (21. 03. 2014)  
a také HORN M, UFO Skeptics Throw In The Towel 
http://www.theyfly.com/newsflash94/UFO_Skeptics_Throw_in_the_Towel.htm (26. 12. 2013). 

11  „Spaceships of The Pleiades“ Kala Korffa platí na ufologické scéně za standardní dílo. Jelikož je 
Korff v knihách o UFO, pokud jde o Meiera, jednohlasně citován, následuje k němu komentář v příloze. 

12  Někteří vědci však své šetření nafilmovali (s Marcelem Vogelem existuje pětihodinové video). Krom 
toho si Gary Kinder (který byl dříve právní zástupce), nechal výpovědi vědců o jejich analýzách očividně 
písemně potvrdit (viz přílohu). 

13  FIGU je zkratka pro „Svobodné zájmové společenství pro hraniční a duchovní vědy a ufologická 
studia“. Jedná se o ustanovený neziskový spolek, který Meier založil v roce 1975, viz http://cz.figu.org/figu 
(21. 03. 2014, přesm. linku SG-ČR).  

14  Viz MEIER Gernot., „Und die Götter landen immer wieder…“, Disertace. 
15  MEIER B., Talmud Jmmanuel. K prozkoumání tohoto díla viz DEARDORFF J, 

http://www.tjresearch.info/ (21. 03. 2014)  
16  Viz DEARDORFF J., www.tjresearch.info (21. 03. 2014).  
17  Viz DEARDORFF J., A Refutation of False Claims and Distortions by Korff a také DEARDORFF J., 

http://www.tjresearch.info/Links_for_PR.htm (21. 03. 2014). 
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1.3 Důkazní materiál 

Meier je schopen – jak uvědějí zastánci případu – předložit řadu spolehlivých, vědeckých 

analýz svého důkazního materiálu,18 který rozširoval od roku 1975. V letech 1975 a 1976 

(správně je: 1975 až 1982, oprava SG-ČR) předložil veřejnosti přes 1200 barevných 

fotografií a osm 8milimetrových filmů19 (tehdy neexistovaly ani počítače, ani fotoshop). 

Většina snímků byla pořízena přes den poměrně zblízka a za nejlepších světelných 

podmínek a je naprosto ostrá. Fotografie měly často na pozadí krajinu, stromy a hory, 

v popředí pak cesty a louky, které sloužily jako referenční bod a prozrazovaly polohu 

UFO. Na jedné z fotografií se podle Stevense na paprskové lodi odrážela polní cesta, což 

umožňovalo určit její vzdálenost od objektivu i velikost.20 Wendellu Stevensovi se 

za účelem analýz podařilo sestavit americkou21 výzkumnou skupinu s uznávanými 

experty.22 Ti, zčásti před běžícími kamerami, nezkoumali jen fotografie a filmy, ale 

i Meierův obsáhlý fyzikální důkazní materiál.23 Za účelem prověření autenticity několika 

fotografií a 8milimetrových filmů se Stevensovi dokonce podařilo získat Michaela Malina.24 

Ten své analýzy komentoval v interview s Gary Kinderem následovně: 

 

»Přiblížil jsem okrajové zóny objektu a krajiny a navzájem je porovnal. Okraje 

                                                 
18  Podrobnější shrnutí Meierova důkazního materiálu viz HESEMANN, Geheimsache U.F.O., str. 413-

428. 
19  Viz HESEMANN M., Geheimsache U.F.O., str. 413. Chce-li si člověk udělat názor na Meierovy 

fotografie, lze doporučit nahlédnout do jeho knihy Photobuch (viz přílohu). 
20  Viz HESEMANN M., Geheimsache U.F.O., str. 416. 
21  Krátce nato nechal Nippon TV, japonský tým badatelů, fotografický a filmový materiál prověřit, aniž 

by mohl konstatovat manipulaci s filmem. Výzkumy byly zachyceny na film, takže v 70. a 80. letech vzniklo 
o analýzách důkazního materiálu několik filmů (viz přílohu). 

22  K několika expertům, kteři zkoumali důkazy, viz HORN M., Scientific Expert’s Comments on Meier’s 
Evidence, http://theyfly.com/Scientific_Experts.html (21. 03. 2014).  

S Brit und Lee Eldersovými, kteří W. Stevense jako skeptici doprovázeli do Švýcarska do Schmidrüti, bydlel 
navíc na Meierově pozemku několik měsíců zkušený tým detektivů, aniž by kdy shledal něco podezřelého. 
Viz filmy v příloze. 

23  Meier předal badatelskému týmu různé kovové, minerální a krystalové vzorky, které dle svého 
tvrzení spolu s fotografiemi a filmy obdržel od Plejaren, aby dokázal pravost svých kontaktů.  

24  K Malinovi viz http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Malin (21. 03. 2014): „Michael C. Malin (narozen 
roku 1950) je americký astronom, vědec zkoumající vesmír a výkonný ředitel firmy Malin SpaceScience 
Systems. Jeho kamery byly významnými vědeckými nástroji při zkoumání Marsu. Malin navrhl a řídil 
kameru obíhající kolem Marsu (jako součást větší kosmické lodi Mars Global Surveyor), která v rozmezí 
více než 9 let vyfotografovala přes 212 000 snímků Marsu ve vysokém rozlišení. K Malinovi viz též 
KINDER, G., An Open Letter To The UFO Community, citát: „Dr. Michael Malin je docent planetárních věd 
na univerzitě ve státě Arizona; jeho doktorská práce zahrnovala počítačové analýzy snímků vesmírné lodi 
odeslaných zpět z Marsu. Po čtyři roky působil v Laboratoři proudového pohonu (JPL, Jet Propulsion 
Laboratory) a pracoval s lidmi zabývajícími se speciálními efekty u LucasFilm. Na arizonské univerzitě 
pracuje pod četnými vládními granty a jím nedávno vymyšlený projekt byl právě schválen pro budoucí start 
raketoplánu”. Pro další údaje o Malinovi viz http://www.msss.com/biographies/malin/ (21. 03. 2014). 
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vykazovaly všechny znaky, které bychom od vzdáleného, velkého objektu 

mohli očekávat. Pokud jsem byl schopen vidět, mohu řici, že ta věc nebyl 

žádný fotografický švindl; samozřejmě to i nadále může být 7metrový model, 

který byl na čtyřech tenkých vláknech držen ve vzduchu helikoptérou. Co by 

však někoho k takovémuto úsilí mohlo motivovat? ...«25  

Malin dále podotýká: »I find the photographs themselves credible, they're good 

photographs. They appear to represent a real phenomena. The story that some 

farmer in Switzerland is on a first name basis with dozens of aliens who come 

to visit him ... I find that incredible. But I find the photographs more credible. 

They're reasonable evidence of something. What that something is I don't 

know.«26  

 

Překlad: »Fotografie samotné považuji za věrohodné, jsou to dobré fotografie. 

Zdá se, že představují skutečný jev. Příběh, že se nějaký farmář ve Švýcarsku 

kamarádí s mnoha mimozemšťany, kteří jej přišli navštívit … To považuji 

za nevěrohodné. Za důvěryhodnější však považuji fotografie. Jsou racionálním 

důkazem čehosi. Co ono „cosi“ je, to nevím.«  

 

Dále v okolí zjevně existovala řada očitých svědků,27 z nichž se některým podařilo pořídit 

vlastní fotografie a filmové záznamy paprskových lodí.28 Meier a pět dalších svědků byli 

zřejmě ochotni podrobit se testu na detektoru lži, přičemž každý z nich údajně na sto 

procent obstál.29 Jelikož tato práce klade důraz na kontaktní zprávy, bude se analýzám 

fyzikálního důkazního materiálu věnovat podrobněji až v příloze.30  

 

                                                 
25  MALIN M., viz HESEMANN M., Geheimsache U.F.O., str. 421, výňatek z KINDER, G., Lightyears.  
26  MALIN M., viz: KINDER G., An Open Letter To The UFO Community. 
27  Přehled některých svědků viz DEARDORFF J., http://www.tjresearch.info/witness.htm  

(21. 03. 2014). Obsáhlejší seznam zhruba 65 svědků Meierova případu, o jejichž výpovědích se lze dočíst 
v níže uvedené literatuře či na internetu, viz DEARDORFF J, 
http://www.tjresearch.info/witness-list.htm (21. 03. 2014).  
Dále existuje kniha se zprávami svědků, viz MEIER B., Zeugenbuch. Celkový počet zdokumentovaných 
svědků činí k roku 2013 cca 120 osob (poznámka SG-ČR).  

28  Viz STEVENS W., UFO: Contactfrom the Pleiades, str. 132.  
29  Viz MOOSBRUGGER G., …und sie fliegen doch!, str. 275. 
30  V příloze jsou, jak bylo již řečeno, citováni někteří vědci, kteří prozkoumali různé vzorky a filmový 

materiál.  
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2. Postup a teze 

V této práci by měly být na základě zdrojové analýzy prozkoumány Meierovy kontaktní 

zprávy při současném porovnání výsledků se sekundární literaturou. Meierovi zastánci 

jsou toho názoru, že kontaktní zprávy obsahují výpovědi, které dokumentovaly budoucí 

odhalení nebo jinak řečeno poskytly početné vědecké popisy a vysvětlení pozemských 

i nepozemských otázek dříve, než na ně odpověděla věda. Podle zastánců to lze mezitím 

dokázat na základě kontaktních zpráv, jelikož některé novější objevy Meierova vysvětlení 

potvrdily. Následující práce by měla prověřit, zdali Meier skutečně publikoval 

přírodovědné informace již před vědeckými objevy a jejich uveřejněním a zda byly tyto 

informace pouze všeobecné povahy anebo Meier skutečně jako první uveřejnil exaktní 

»předpovědi«.31 V následující práci šlo tedy nakonec o tuto otázku: Je Billy Meier prorok32 

– tedy někdo, kdo předpověděl budoucnost –, nebo nikoliv? Můžeme nalézt několik 

internetových stránek, které se obsahu kontaktů věnovaly a jež některé z jeho předpovědí 

zdokumentovaly.33 Analýza zdrojů tedy nejprve vycházela z porovnání různých 

internetových stránek o Billym Meierovi a následného prověření, zdali dotyčné přepisy 

kontaktů odpovídaly kontaktním zprávám vydaným v tištěné formě. Jelikož lze nalézt 

dobře upotřebitelné a obsáhlé internetové stránky, byly v této práci kromě kontaktních 

zpráv a sekundární literatury rovněž intenzivně využívány.  

 

3. »Billyho« příběh:  

 

3.1 Průběh kontaktů 

O samotné osobě Billyho Meiera34 či jeho početných cestách neexistuje vůbec tolik 

                                                 
31  V následujícím textu jsou takovéto potvrzené výpovědi pro jednoduchost označovány již jen jako 

„předpovědi“. Meier však pod pojmem předpověď nerozumí totéž. Viz MEIER B., Prophetien und 
Voraussagen, str. 4 či doslov. 

32  Z výrazu „prorok“ nevyplývá pro Meiera podle FIGU žádný náboženský nárok. Meier se proti 
takovémuto titulování v několika kontaktních zprávách skutečně vehementě bránil. Viz FIGU,  
http://cz.figu.org/billy-meier-ani-guru-ani-velky-mistr (21. 03. 2014, přesm. linku SG-ČR).  

33  Nejvíce materiálu o těchto „předpovědích“, jak se zdá, shromáždil a zpřístpnil Michael Horn na své 
webové stránce www.theyfly.com (21. 03. 2014). Nejobsáhlejší webová stránka o Meierových kontaktních 
zprávách, kterou jsem nalezl, byla od MOORE J., www.futureofmankind.co.uk (21. 03. 2014); to je wiki o 
Meierovi, kde jsou online dostupné početné kontakty přeložené do angličtiny (vedle německého originálu).   

34  Údaje o původu jeho přízviska „Billy“ viz FIGU: 
http://cz.figu.org/odkud%20pochazi%20jmeno%20billy (21. 03. 2014, přesm. linku SG-ČR), Citát: 
„Přízvisko Billy dala Eduardu Albertu Meierovi Američanka jménem Judy Reed v Teheránu (Írán), protože 
jí svým černým kloboukem a opaskem s revolverem připomínal »Billyho Kida«. To se přihodilo na jedné z 
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literatury, kolik bychom se mohli domnívat. Poté, co zveřejnil své UFO-fotografie, bylo sice 

o něm natočeno několik filmů, v nichž bych dotazován na svá »setkání třetího druhu«, ale 

krom toho nedával takřka žádná interview a v televizi se nikdy neobjevil.35 Kdo je tento 

muž, na něhož bylo mezi lety 1964 až 2003 podle Michaela Horna spácháno ne méně než 

21 pokusů o vraždu?36 V následujícím textu bude představen průběh jím prezentovaných 

kontaktů s mimozemšťany Sfath, Asket a Semjase. Citát FIGU:  

»Eduard Albert Meier se narodil 3. února 1937 v Bülachu ve Švýcarsku jako druhé ze 
sedmi dětí. Jeho otec byl švec z povolání. Dne 2. června 1942, ve věku 5 let, pozoroval 
Eduard společně se svým otcem poprvé UFO v podobě velkého stříbrného »disku«. Na 
podzim roku 1942 následoval první telepatický kontakt zahájený mimozemšťanem – pro 
malého Eduarda Meiera to byl zážitek, jenž mu zprvu naháněl strach. V listopadu téhož 
roku proběhla první exkurze v mimozemském létajícím stroji, který pilotoval SFATH. 
Tento velmi starý muž z hvězdného systému Plejaden/Plejaren zasvěcoval chlapce od 3. 
února 1944 do 3. února 1953 do velmi mnoha vědomostí – po stránce ducha a vědomí 
i po stránce přírody –, a to jednak telepatickou cestou, jednak tváří v tvář. 

Od 3. února 1953 po dobu následujících 11 let příslušelo vyučování Eduarda ASKET, 
mimozemské ženě z Vesmíru DAL. Společně s Asket a pod jejím vedením podnikl Eduard 
daleké cesty na naší Zemi, během nichž se prohloubila a rozšířila jeho výuka. Asket mu 
mimo jiné odhalila i tajemství pyramid v Gíze, které si spolu prohlédli přímo na místě. 
Asket umožnila Eduardu Meierovi dokonce i cestu zpět v čase do období Jmmanuela 
(alias Ježíše Krista), kdy s ním mohl osobně hovořit a směl obdržet důležitá učení. 
Ve věku 27 let bylo školení Eduarda, který byl tehdy již dlouho na cestách a musel toho 
hodně přestát, prozatím uzavřeno. Toto školení jej připravovalo na jeho pozdější úkol 
coby prostředníka, proroka a učitele. Dne 3. srpna 1965 přišel při autobusové nehodě 
v Iskenderunu v Turecku o levou ruku. Dne 25. prosince 1965 se Eduard Meier seznámil 
v Soluni v Řecku se svou budoucí ženou, s níž se o dva měsíce později oženil. Od února 
1967 do června 1969 spolu cestovali a žili mj. v Turecku, Pákistánu a Indii. 20. 9. 1967 
se ve Kvétě (Pákistán) narodila jejich dcera Gilgamesha a později, po návratu 
do Švýcarska, ještě oba jejich synové, Atlantis-Sokrates (9. 8. 1970) a Methusalem 
(31. 10. 1973). 

Dne 28. ledna 1975 se potom uskutečnil první kontakt se SEMJASE (= vnučka od Sfath), 
ženou ze souhvězdí Plejaden/Plejaren. Toto setkání znamenalo oficiální zahájení »mise« 
Billyho a FIGU. Mezi 28. lednem 1975 a létem 1996 měl Billy Meier – vedle mnoha 
neoficiálních kontaktů – přibližně 250 oficiálních kontaktů s mimozemšťany Semjase, 
Ptaah, Quetzal, Asket, Nera, Taljda, Menara, Pleija a dalšími. Většina těchto oficiálních 
rozhovorů byla doslovně uveřejněna v takzvaných Semjase-kontaktních zprávách 
(pomocí přímého telepaticko-aparaturního zprostředkování příjemci Eduardu Meierovi). 
Tyto kontakty probíhají i nadále, i když už jen příležitostně.«37 

 

                                                                                                                                                                 
Billyho mnoha dlouhých cest Orientem (koncem 50. let a začátkem 60. let).“ 

35  Bližší životopisné informace, rozhovory a filmy o Meierovi viz přílohu. 
36  Tyto útoky byly zdokumentovány, Meier měl vícekrát svědky: Třináct zdokumentovaných útoků 

mezi lety 1976 až 1990 viz MOOSBRUGGER G., …und sie fliegen doch!, str. 322–331.  
37 FIGU, http://cz.figu.org/kratky%20zivotopis (21. 03. 2014, přesm. linku SG-ČR). 
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3.2 Plejaden/Plejaren 

Ačkoliv Meier v kontaktních zprávách popisoval vývoj techniky a vědomí Plejaren jako 

mnohem vyspělejší než naše, nepopisoval je jako nadlidi, zachránce či anděly, ale jako 

normální lidi, kteří se (zřídkakdy) rovněž dopouštějí chyb. Meier většinou v kontaktních 

zprávách pokládal mimozemšťanům množství otázek a mohl průběh hovorů, což byly 

věšinou dialogy, ovlivnit.38 Meier v některých knihách velmi detailně líčíl jejich civilizaci.39  

 

4. Zdroj: Kontaktní zprávy 

V případě takzvaných plejadisch-plejarische kontaktních zpráv40 – nebo Semjase-

kontaktních zpráv, jak byla nazývána první edice – se podle Meiera jedná o doslovnou 

reprodukci osobních i telepatických kontaktů, jež probíhaly a údajně stále ještě probíhají41 

mezi ním a několika mimozemskými astronauty. Rozhovory nebyly nahrávány, Meierovi 

byly prý v následné době dotyčným mimozemským partnerem v rozhovoru ještě jednou 

telepaticky sděleny, takže je pak mohl simultánně sepsat.42 Takzvané »oficiální 

kontakty«43 začaly 28. ledna 1975 Meierovým setkáním s plejarische astronautkou 

Semjase a měly trvat až do léta roku 1996.44 Od roku 1975 byly kontakty zveřejňovány 

nejprve v »Semjase-kontaktních zprávách«, které jsou zčásti stále ještě přítomné 

ve Švýcarské zemské knihovně.45 Od roku 2002 vyšla druhá edice kontaktních zpráv, 

                                                 
38 Častá témata kontaktních zpráv viz FIGU  http://cz.figu.org/uvod-do-kontaktu (24. 12. 2013, přesm. 

linku SG-ČR); shrnutí poselství Plejaren viz přílohu. 
39  Viz MEIER B., Aus den Tiefen des Weltraums…; Témata: Původ, jména, forma vlády, obytné 

budovy, strava, rostliny, domácí zvířata, jazyk, písmo, číselná soustava, vozidla, resp. létající stroje, 
metody práce, umělci, umění a malba, hudba, uzavření manželství, sexualita, pohřbívání mrtvých, výkon 
trestu, nemoci. Viz také FIGU http://cz.figu.org/plejaren 24. 12. 2013, přesm. linku SG-ČR). 

40 Všech deset svazků kontaktních zpráv druhé edice se nachází ve Švýcarské zemské knihovně. Z 
první edice chybějí kontakty 145–158 a 197–231, jakož i všechny následující kontakty.  

41 Do pondělí, 31. července 2006, proběhlo podle FIGU počínaje rokem 1975 830 osobních a 1019 
telepatických kontaktů s mimozemšťany z Plejaden/Plejaren a členy jejich federace. Ze 431 kontaktů 
existují kontaktní zprávy. Aktuální čísla viz FIGU, http://cz.figu.org/kontaktni-zpravy (24. 12. 2013, přesm. 
linku SG-ČR).  

42 Pro bližší informace viz MEIER B., Omfalon Murado, str. 7 a další.  
43 Úplně první kontakty měly proběhnout již v roce 1942, když bylo Meierovi pět let. Viz MEIER B., 

Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy z bloku 1, str. 29, třetí odst. odshora (http://cz.figu.org/vydani-nove-
knihy-figu-v-cr, 24. 12. 2013, přidání linku SG-ČR). Takzvané „oficiální kontakty“, jejichž rozhovory Meier 
zaznamenal, měly probíhat v curyšském Tösstalu. Zde byly očividně pořízeny i barevné fotografie UFO a 
8milimetrové filmy. 

44 „Kontaktní statistika“ viz FIGU, http://cz.figu.org/kontaktni-statistika (24. 12. 2013, přesm. linku SG-
ČR). 

45 Z prvně publikovaných Semjase-kontaktních zpráv byly ve Švýcarské zemské knihovně nalezeny 
jen kontakty 1–144 a 159–232. Z druhé edice bylo možné nalézt všechny. Celkem existovalo z první edice 
na konci roku 2009 22 zhotovených bloků kontaktních zpráv o rozsahu vždy 200 stran DIN A4. Z druhé 
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do níž – alespoň podle výňatků ze zdrojů, které jsem prověřil – nebylo nic přidáno ani z ní 

odstraněno, odhlédneme-li od toho, že v novém vydání byly k tématům hovorů přičleněny 

odpovídající novinové zprávy.46 Tyto zprávy byly však většinou mladšího data než datum 

zveřejnění kontaktní zprávy, takže pro zdrojovou analýzu nemohly být využity. 

V následujícím textu byla použita hlavně druhá edice kontaktních zpráv, protože byla 

na rozdíl od edice první plně dostupná ve Švýcarské zemské knihovně.  

 

5. Analýza zdrojů: Kontaktní zprávy a novinové články  

 

5.1 Obsah 

Plejaren Meierovi v kontaktních zprávách odpověděli na početné otázky k nejrůznějším 

tématům; hovory se často točily kolem aktuálního světového dění nebo kolem událostí 

v minulosti, popř. budoucnosti. Dále bylo poskytnuto mnoho vysvětlení přírodovědných 

problémů, na něž se v následujícícm textu zaměříme. Meier přitom tematizoval 

nejrůznější vědecké oblasti, přičemž by vedlo příliš daleko je zde vypočítávat. Níže budou 

předloženy některé výňatky z kontaktních zpráv, jejichž základní výpovědi věda skutečně 

potvrdila – dodatečně.47  

 

5.2 Hlavní téma a prezentace 

Hlavní téma analýzy zdrojů se zaměřuje na pátý blok kontaktních zpráv nové edice. Má 

být zdůrazněno, že i v jiných Meierových knihách a sekundární literatuře lze nalézt úžasné 

předpovědi. Například byly uvedeny dvě další planety náležející k našemu slunečnímu 

systému, které krouží až za Plutem; jedna z nich byla mezitím jak známo objevena48 Aby 

byl v nyní následující hlavní části usnadněn přehled, byly základní výpovědi v kontaktních 

zprávách a pod nimi připojených výňatcích z novinových článků vytištěny tučně.49 Z téhož 

                                                                                                                                                                 
edice existovalo 9 (mezitím 10) velkých vázaných knih o rozsahu vždy cca 500 stran (DIN A4). Přesné 
informace viz http://cz.figu.org/vynatek-z-c-60 (26. 12. 2013, přidání linku SG-ČR).   

46 Viz např. MEIER B., Kontaktberichte Block 5, str. 441.  
47 To bylo v tomto rozsahu možné jen na základě odkazů na Hornově internetové stránce 

www.theyfly.com (21. 03. 2014). Rešerše novinových článků pochází od Mahigitama. Viz HORN M. a 
MAHIGITAM, Will Humanity Wake Up…In Time?, 
http://theyfly.com/WILL_HUMANITY_WAKE_UP.html (21. 03. 2014).   

48 Viz STEVENS W., UFO…Contact from the Pleiades, str. 89 
49 Budiž poukázáno na fakt, že za účelem interpretace zdrojů byl relevantní vždy celý odstavec 

dotyčné kontaktní zprávy, tedy všechny od počátku oznámené věty, nejen věty citované.  
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důvodu byly citáty z kontaktních zpráv – na rozdíl od novinových výňatků – rozlišeny 

kurzivou. Další komentář k výňatkům ze zdrojů je tedy nadbytečný a bude uveden až 

v interpretaci.  

Kontaktní zpráva 66, zveřejněno v roce 2003 

Str. 375, věty 207-208: »Billy: (…) Když jsme tuto hroudu (Merkur, pozn.) minulý rok 

obletěli, vysvětlila jsi mi přece, že se stále ještě více smršťuje. Proč se to děje? / Semjase: 

Kovové jádro planety má natolik velkou specifickou hmotu, že se její vnější povrch, tedy 

vnější vrstvy, neustále smršťují dovnitř, načež se vnější vrstvy stávají extrémně 

kompaktními.« 

 http://www.newscientist.com/article/dn14255-mercury-the-incredible-shrinking-planet.html 

(26.12.2013): „... Now, pictures of Mercury's surface taken with NASA's Messenger spacecraft confirm that 

the crust appears to have buckled. In fact, the planet seems to have shrunk more than previously 

thought - and may still be shrinking. The new result comes from an analysis of pictures snapped when the 

spacecraft whipped past the planet on 14 January and photographed a previously unseen 20% of the surface. 

...“ Zdroj: New Scientist, 3.7.2008. 

 Překlad: (...) „Nyní snímky povrchu Merkuru, vyfotografované vesmírnou sondou NASA Messenger, 

potvrzují, že se kůra planety zřejmě propadla dovnitř. Planeta se ve skutečnosti scvrknula více, než se 

dříve myslelo – a možná v tom bude pokračovat i nadále. Tento nový výsledek pochází z analýzy obrázků, 

které sonda 14. ledna nasnímala při průletu kolem planety, při němž vyfotografovala dříve nespatřených 20 % 

povrchu. (…)“ Zdroj: New Scientist, 3. 7. 2008. 

 

Kontaktní zpráva 202, zveřejněno v roce 2004 

Str. 149, věta 16: »(…) Jak řekl Sfath, byl (Adolf Hitler, pozn.) také žid, což ale po dobu 

svého života zapíral.« 

 http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/world-war-2/7961211/Hitler-had-Jewish-and-African-roots-

DNA-tests-show.html (26.12.2013):„Adolf Hitler is likely to have had Jewish and African roots, DNA tests 

have shown. (...)“ Zdroj: Telegraph 24. 8. 2010. 

 Překlad: „Adolf Hitler má pravděpdoobně židovské a africké kořeny, ukázaly to testy DNA. (…)” Zdroj: 

Telegraph, 24. 8. 2010. 
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Kontaktní zpráva 204, zveřejněno v roce 2004 

Str. 156, věty 18–20: »Tímto způsobem vznikající obezita nemá nic společného s obezitou, 

která má čistě genetickou příčinu. / Billy: Aha, potom existuje také geneticky podmíněná 

obezita? O tom podle mých vědomostí naše lékařská věda nic neví. / Quetzal: To je správně, 

neboť tento fakt bude rozpoznán až kolem konce tohoto tisíciletí, což platí i o jiných 

záležitostech, které jsou určovány geny. To jsou např. strach, sexuální posedlost, 

lačnost po vyplavení adrenalinu, posedlost extrémními sporty všeho druhu, posedlost 

spojená s nadšením a fanatismem ohledně sportovních a jiných výkonů jiných lidí 

atd.« 

 http://discovermagazine.com/2006/apr/next-one (26. 12. 2013): “… A group of researchers based in the 

U.S. and Germany pinned down what may be the first gene that is commonly connected with obesity in 

humans. …The discovery in no way ends the search for obesity genes. BU's Michael Christman, the senior 

author on the paper, estimates that there are about 8 other genes that significantly affect someone's chances of 

being obese.” Zdroj: Discover Magazine, 24. 4. 2006. 

 Překlad: „(…) Skupina badatelů působících v USA a Německu zjistila, jaký může být první gen, který je 

obvykle spojován s obezitou u člověka. (…) Tento objev pátrání po genech způsobujících obezitu nikterak 

neukončuje. Michael Christman z bostonské univerzity, korespondenční autor, odhaduje, že existuje asi 8 

dalších genů, které významně ovlivňují pravděpodobnost člověka stát se obézním.” Zdroj: Discover 

Magazine, 24. 4. 2006. 

 http://www.livescience.com/health/051117_fear_factor.html (22.11.2010): “The researchers identified a 

gene in mice that controls reactions to impending danger by firing certain neurons in the brain. Mice 

that don't have the gene, called stathmin, simply don't react to situations that should scare the rodent pants off 

them. Human brains are known to work similarly in the age-old fight-or-flight response to things that raise 

neck hairs. ...” Zdroj: Live Science, 17. 11. 2005.  

 Překlad: „Výzkumníci identifikovali gen v myších, který kontroluje reakce blížícího se nebezpečí pálením 

určitých neuronů v mozku. Myši, které nemají gen zvaný stathmin, jednoduše nereagují na situace, které by 

hlodavce měly vyděsit. O lidském mozku je známo, že v nebezpečných situacích pracuje podobně v 

prastarém reakčním schématu boj nebo útěk. (…)” Zdroj: Live Science, 17. 11. 2005. 

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-387798/Being-sex-addict-genes.html (26. 12. 2013): „… 

They have found that people with a certain genetic make-up have a much stronger sex drive than others. 

…“ Aus: Daily Mail, 26.5.2006.  

 Překlad: „(…) Zjistili, že lidé s určitým genetickým charakterem mají mnohem silnější sexuální pud než 
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ostatní. (…)” Zdroj: Daily Mail, 17. 11. 2005. 

 http://www.prlog.org/10022584-sports-gene-found-in-men.html (27. 12. 2013): „Scientists at Princeton 

have discovered a new male gene that predisposes some men to have an avid interest in sports. The "sports" 

gene occurs most commonly in younger men, 18-39. The new gene discovery may explain why many men are 

sports fanatics and why they forego many activities, such as shopping trips, lawn mowing and house repair, 

in favor of watching sports events on TV. …“ Zdroj: PRLog, 2. 7. 2007. 

 Překlad: „Vědci z Princetonu objevili nový mužský gen, který některé muže predisponuje k dychtivému 

zájmu o sport. ,Sportovní' geny se nejčastěji vyskytují u mladších mužů ve věku od 18 do 39 let. Objev 

nového genu může vysvětlit, proč jsou mnozí muži sportovní fanatici a proč se ve prospěch sledování 

sportovních událostí v televizi zříkají mnoha aktivit, jako jsou výlety za nakupováním, sekání trávy či opravy 

domu.“ (…) Zdroj: PRLog, 2. 7. 2007. 

 

Kontaktní zpráva 208, zveřejněno v roce 2004 

Str. 172, věta 3: »Quetzal: I to je správně. / Billy: Pak jedna otázka ohledně agresivity. Ptaah 

mi vysvětlil, že takzvaný mozkový mediátor serotonin brání agresivitě. Čím větší je 

v mozku člověka množství serotoninu, tím méně je člověk agresivní. Pochopil jsem to 

správně?« 

 http://www.dana.org/news/Brainwork/detail.aspx?id=13182 (27. 12. 2013): “… Now, researchers at 

Cambridge University and UCLA have found that serotonin also plays a critical role in regulating emotions 

such as impulsive aggression during social decision making. …” Zdroj: The Dana Foundation, 2. 9. 2008. 

 Překlad: „(...) Výzkumníci na univerzitě Cambridge a californské univerzitě v Los Angeles nyní zjistili, že 

serotonin hraje klíčovou roli i při regulaci emocí, jako je impulzivní agrese při činění sociálních rozhodnutí. 

(…)“ Zdroj: The Dana Foundation, 2. 9. 2008. 

 

Kontaktní zpráva 213, zveřejněno v roce 2004 

Str. 221, věty 153 a 154: »(…) Billy: Ty jako lékař, co víš o rakovině prsu – co ji způsobuje? 

/ Quetzal: 154. Tato choroba je zpravidla genetické povahy.« 

 http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/6261309/Breast-cancer-gene-discovery-most-

important-for-20-years.html (27. 12. 2013): „Scientists have found a faulty gene linked to half of all breast 

cancers which experts have hailed as the most important discovery in the disease since the 1970s. ...“ 



 
 

15 

Zdroj: The Telegraph, 5. 10. 2009. 

 Překlad: „Vědci objevili vadný gen spojený s polovinou všech typů rakoviny prsu. To experti oslavovali 

jako nejdůležitější objev ve výzkumu této choroby od 70. let. (…)“ Zdroj: The Telegraph, 5. 10. 2009. 

 

Kontaktní zpráva 214, zveřejněno v roce 2004 

Str. 251, věta 190: »Quetzal: Účastníci expedice (takzvané Franklinovy expedice, 1845–1848, 

pozn.) zemřeli bez výjimky v důsledku otravy olovem, způsobené konzervami. Plechové 

konzervy obsahovaly silné koncentrace olova, které otrávily jídlo, která pak lidí snědli – 

následkem toho se smrtelně otrávili.« 

 http://www.physorg.com/news180115596.html  (27. 12. 2013): “Lead levels that are "off the scale" have been 

confirmed after tests were done this morning on the lid of a soup can dating back more than 150 years. The 

findings reopen the mystery surrounding the cause of death of Sir John Franklin and his doomed crew as they 

searched for the Northwest Passage. �…�” Zdroj: Physorg, 15. 12. 2009. 

 Překlad: „Hladiny olova ,dalece přesahující normu' byly potvrzeny po testech z dnešního rána na víčku od 

polévkové konzervy, která se datuje na stáří více než 150 let. Objev znovu otvírá tajemství obklopující případ 

úmrtí sira Johna Franklina a jeho k záhubě odsouzené posádky, když společně hledali Severozápadní průjezd. 

(…)“ Zdroj: Physorg, 15. 12. 2009. 

Kontaktní zpráva 215, zveřejněno v roce 2004 

Str. 263, věty 127–129: »Quetzal: Mamuta sice v největší míře vyhubili lidé, avšak 

definitivně vymřel v důsledku klimatických změn. / Billy: Mamut přece zmizel před zhruba 

10 000 lety. / Quetzal: To je jen zčásti správně, neboť poslední z těchto zvířat žila ještě před 

3500 lety, a sice na jednom ostrově na severu dnešního Sovětského svazu. Je ale správně, že 

asi před 10 000 lety byli mamuti vinou člověka velmi silně zredukováni, jelikož se na ně dělaly 

hony. (…)« 

 http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11000635 (27. 12. 2013): „The woolly mammoth was 

once commonplace across many parts of Europe. It retreated to northern Siberia about 14,000 years ago, 

where it finally died out approximately 4,000 years ago. The reasons for its extinction are unclear and have 

been a matter of heated scientific debate. … Now, according to Professor Brian Huntley of Durham 

University, that debate has been settled. "What our results have suggested is that the changing climate, 

through the effect it had on vegetation, was the key thing that caused the reduction in the population and 

ultimate extinction of mammoths ...“ Zdroj: BBC News, 17. 8. 2010. 
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 Překlad: „Chlupatý mamut byl kdysi běžným živočichem v mnoha částech Evropy. Před asi 14 000 lety 

ustoupil na severní Sibiř, kde nakonec přibližně před 4000 lety vymřel. Příčiny jeho vyhynutí jsou nejasné a 

byly tématem vášnivé vědecké debaty. (…) Podle profesora Briana Huntleyho z Durhamské univerzity se v 

současnosti debata usadila. Naše výsledky naznačily, že klíčový faktor způsobivší redukci populace a 

definitivní vymření mamuta bylo měnící se klima, resp. jeho tehdejší vliv na vegetaci.'“ Zdroj: BBC News, 

17. 8. 2010. 

Kontaktní zpráva 216, zveřejněno v roce 2004 

Str. 287, věta 129: »Quetzal: Může se jednat i o vlohy pro migrénu v důsledku všelijakých 

zdravotních potíží nebo genově podmíněné dědičnosti, čímž jsou pak vyvolávány zmíněné 

stresové situace.« 

 http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5heu--xM2DGGGMVoz9SvyRgYvEnGg?hl=en 

(27. 12. 2013, změna linku SG-ČR): “Gene detectives on Sunday announced they have found the first 

inherited link to common types of migraine, a finding that boosts hopes for new drugs to curb this painful and 

costly disorder. Scientists from 40 medical centres pored over the genetic profiles of more than 50,000 people, 

comparing those who suffered badly from migraines with others who were otherwise healthy. ...“ Zdroj: AFP, 

29. 8. 2010. 

 Překlad: „Genoví detektivové v neděli oznámili, že nalezli první dědičné propojení s běžnými typy migrény. 

Tento nález stupňuje naděje na výrobu nových léčiv k potlačení této bolestivé a nákladné choroby. Vědci ze 

40 lékařských center prověřili genetické profily více než 50 000 lidí s tím, že ty, kteří byli zle postihováni 

migrénami, porovnali s ostatními, kteří byli oproti tomu zdraví. (…)“ Zdroj: AFP, 29. 8. 2010. 

Str. 295, věta 227: »Quetzal: (…) kromě antibiotik páchají ohromné škody i všemožné 

pozemskými lidmi produkované jedy všeho druhu, jakož i mycí prostředky, mýdla, 

šampóny, herbicidy, insekticidy a hnojiva, nepočítám-li radioaktivní záření a bojové látky 

všeho druhu. Tyto prostředky ničí zdraví člověka a zvířat, jakož i ryb, rostlin, hmyzu, červů 

a ptáků.« 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100407110819.htm (27. 12. 2013): “Scientists are reporting 

evidence that certain ingredients in shampoo, detergents and other household cleaning agents may be a source 

of precursor materials for formation of a suspected cancer-causing contaminant in water supplies that receive 

water from sewage treatment plants. …” Zdroj: Science Daily, 8. 4. 2010. 

 Překlad: „Vědci informují o důkazu, že určité přísady v šampónech, mycích prostředcích a jiných čisticích 

prostředcích používaných v domácnosti mohou být příčinou rakovinotvorného znečištění vodních zdrojů, 

přijímajících vodu z čistíren odpadních vod. (…)“ Zdroj: Science Daily, 8. 4. 2010. 
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 http://www.foxnews.com/story/2009/03/16/study-some-baby-shampoos-contain-cancer-causing-chemicals/ 

(27. 12. 2013. oprava linku SG-ČR): “A new study from a nonprofit group finds that some baby shampoos, 

bubble bath and lotions contain cancer-causing chemicals. The report, from the Campaign for Safe Cosmetics, 

is called "No More Toxic Tub" and found that many products claiming to be "gentle" and "pure" enough for 

babies contain harmful chemicals such as formaldehyde and 1,4-dioxane. Formaldehyde and 1,4-dioxane are 

known carcinogens. ...“ Zdroj: Fox News, 16. 3. 2009. 

 Překlad: „Nová studie neziskové skupiny zjišťuje, že některé dětské šampóny, bublinkové lázně a vodičky 

obsahují rakovinotvorné chemikálie. Zpráva z Kampaně pro zdravou kosmetiku s názvem ,Již žádné toxické 

koupele' shledala, že mnoho produktů, o nichž se tvrdí, že jsou dostatečně ,jemné' a ,čisté' pro děti, obsahují 

závadné chemikálie, jako jsou formaldehydy a 1,4-dioxany. Tyto dvě látky jsou známé karcinogeny. (…)“ 

Zdroj: Fow News, 16. 3. 2009. 

Str. 293–295, věty 206–226: »Quetzal: 206. Na straně druhé budou však lidé ve všech 

možných druzích masa a jiných potravinách stále více zahrnování také antibiotiky, vinou 

čehož se nejrůznější bakteriální kmeny stanou vůči antibiotikům rezistentní. (…) 210. 

Především v nemocnicích se budou čím dál častěji objevovat multirezistentní zárodky, 

resp. bakterie, proti nimž bude stěží ještě existovat nějaká možnost obrany, anebo nebude 

existovat vůbec. 211. V nanejvýš nebezpečné podobě bude v tomto ohledu vynikat 

především bakterie Staphylococcus Aureus, jako speciální multirezistentní nemocniční 

zárodek, označený zkratkou MRSA. (…)« 

 http://www.msnbc.msn.com/id/34614380/ns/health-infectious_diseases (27. 12. 2013): “Animals routinely fed 

antibiotics harbor virulent germs that jump to people ...“. Zdroj: MSNBC, 20. 12. 2009. 

 Překlad: „Zvířata pravidelně krmená antibiotiky v sobě chovají prudce jedovaté mikroby, které přecházejí na 

člověka. (…)“ Zdroj: MSNBC, 20. 12. 2009. 

 http://www.reuters.com/article/idUSTRE64H6RE20100518 (27. 12. 2013): “Patients whose doctors over-

prescribe antibiotics may develop drug resistance that lasts up to a year, putting them and the population at 

risk when more serious treatment is needed, scientists said on Wednesday. … Medical experts say overuse of 

antibiotics in Europe, the United States and other wealthy regions is building widespread resistance in and 

threatening vital medical treatments from hip replacements and cancer therapies, to intensive care. Hay said 

his study showed how individual resistance was building up, and how that then translated into community- or 

population-wide problems. ...“ Zdroj: Reuters, 18. 5. 2010. 

 Překlad: „Pacienti, jejichž doktoři jim předepisují nadměrné množství antibiotik mohou vyvinout až rok 

trvající rezistenci vůči lékům. Tato okolnost představuje nebezpečí jak pro ně, tak pro populaci, bylo-li by 

zapotřebí závažnějšího ošetření, uvedli ve středu vědci. (…) Lékařští experti tvrdí, že nadužívání antibiotik v 
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Evropě, Spojených státech a jiných bohatých oblastech způsobuje širokou rezistenci a ohrožuje lékařská 

ošetření od náhrady kyčelního kloubu, přes léčbu rakoviny až po intenzivní péči. Pan Hay uvádí, že jeho 

studie ukázala, jakým způsobem si jednotlivec vytváří rezistenci a jaký to má následně vztah k problémům ve 

společenství lidí či celé populaci. (…)“ Zdroj: Reuters, 18. 5. 2010. 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091031222347.htm (27. 12. 2013): “A strain of MRSA that 

causes bloodstream infections is five times more lethal than other strains and has shown to have some 

resistance to the potent antibiotic drug vancomycin used to treat MRSA, according to a Henry Ford Hospital 

study. …” Zdroj: Science Daily, 3. 11. 2009. 

 Překlad: „Podle studie nemocnice Henryho Forda je kmen MRSA, způsobující infekce krevního oběhu, 

pětkrát smrtelnější než jiné kmeny a prokázal určitou rezistenci vůči silnému antibiotiku vancomycinu, jež se 

k léčení MRSA užívá. (…)“ Zdroj: Science Daily, 3. 11. 2009.  

 http://www.sciencedaily.com/releases/2006/06/060621083410.htm (27. 12. 2013): “The heavy use of 

antibiotics in the rearing of fish could be detrimental to the health of the fish, but also that of animals and 

humans, a recent report says. This practice encourages bacterial resistance and could lead to the evolution of 

resistant strains of bacteria in animals and humans as well as the fish themselves. …” Zdroj: Science Daily, 

21. 6. 2006. 

 Překlad: „Hojné používání antibiotik při chovu ryb by mohlo být škodlivé pro jejich zdraví, ale též pro zdraví 

zvířat a lidí, jak uvádí nedávná studie. Tyto praktiky zvýhodňují rezistenci bakterií a mohou vést k vývoji 

rezistentních bakteriálních kmenů u zvířat, lidí i samotných ryb. (…)“ Zdroj: Science Daily, 21. 6. 2006. 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2005/07/050705010900.htm (27. 12. 2013): “Doctors have become 

increasingly concerned by the problem of "super-bugs" - bacteria that have become resistant to standard 

antibiotics. … But for some antibiotics, an even more important factor contributing to such emergence, argues 

a team of researchers in the open access international medical journal PLoS Medicine, is the use of antibiotics 

in agriculture.” Zdroj: Science Daily, 5. 7. 2005. 

 Překlad: „Lékaři jsou stále více znepokojeni problémem ,superbakterií', které se staly rezistentními vůči 

standardním antibiotikům. (…) Ohledně některých antibiotik je – jak argumentuje tým badatelů v otevřeném 

mezinárodním lékařském časopisu PLoS Medicine – dokonce důležitějším faktorem přispívajícím k tomuto 

výskytu užívání antibiotik v zemědělství. Zdroj: Science Daily, 5. 7. 2005. 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2008/05/080507084013.htm (27. 12. 2013): A common weedkiller in 

the U.S., already suspected of causing sexual abnormalities in frogs and fish, has now been found to alter 

hormonal signaling in human cells, scientists from the University of California San Francisco (UCSF) report. 

(…) It was banned in Europe after studies linked the chemical to endocrine disruptions in fish and 

amphibians. …” Zdroj: Science Daily, 8. 5. 2008. 
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 Překlad: „Běžný herbicid v USA, již podezřelý ze vzniku pohlavních abnormalit u žab a ryb, byl nyní 

identifikován jako původce změn hormonálních signálů v lidských buňkách. To vyplývá ze zprávy vědců 

kalifornské univerzity v San Franciscu (UCSF). (…) V Evropě byl tento herbicid zakázán poté, co studie 

prokázaly spojení mezi touto chemikálií a endokrinními poruchami u ryb a obojživelníků. (…) Zdroj: Science 

Daily, 8. 5. 2008. 

Str. 289/290, věty 171-172: „Quetzal: 171: (…) se objeví závažné zdravotní komplikace, 

které se mohou vyskytnout jednak nepravidelnou životozprávou a jednak změněnými 

světelnými poměry, a tedy v důsledku nevhodného umělého osvětlení. 172. (…) stejně 

jako i zlé deprese. (...)“ 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091021101812.htm (28. 12. 2013): “Too much light at 

night can lead to symptoms of depression, according to a new study in mice …” Zdroj: Science Daily, 

9. 10. 2009. 

 Překlad: „Příliš světla v noci může vést k příznakům deprese, jak vyplývá z nové studie provedené 

na myších. (…)“ Zdroj: Science Daily, 9. 10. 2009. 

 

Kontaktní zpráva 219, zveřejněno v roce 2004 

Str. 367, věta 96: »Quetzal: To ani mi neznáme, nicméně odhadujeme, že v hlubinách 

pozemských moří existuje ještě asi 12 miliónů neobjevených rodů a druhů živočichů. (...)« 

 http://www.telegraph.co.uk/technology/5309790/What-lurks-in-the-depths-of-the-ocean.html (28. 12. 

2013): “The Census for Marine Life, a global network of researchers in more than 80 nations, estimates that 

about 230,000 species of marine animals have been described, and that there could be a total of between 

500,000 and 10 million species in the sea. …” Zdroj: The Telegraph, 11. 5. 2009. 

 Překlad: „The Census for Marine Life (,Sčítání mořského života'), globální síť výzkumníků ve více než 80 

zemích, odhaduje, že bylo doposud popsáno kolem 230 000 druhů mořských živočichů, zatímco celkový 

počet by se mohl pohybovat mezi 500 000 až 10 milióny mořských druhů. (…)” Zdroj: The Telegraph, 11. 5. 

2009. 

Str. 365, věta 92: »Billy: (…) A jak se to má s bouřemi na Marsu? Budou pak také 

zkoumány a bude také objeveno, že tam nahoře jsou něco jako blesky? (…)« 

 http://www.physorg.com/news164468762.html (28. 12. 2013): “For the first time, direct evidence of lightning 

has been detected on Mars, say University of Michigan researchers who found signs of electrical discharges 
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during dust storms on the Red Planet …” Zdroj: Physorg, 17. 6. 2009.  

 Překlad: „Na Marsu byl poprvé zjištěn přímý důkaz blesků; uvádí to badatelé z michiganské univerzity, kteří v 

průběhu prašných bouří na Rudé planetě konstatovali znaky elektrických výbojů. (…)“ Zdroj: Physorg, 17. 6. 

2009. 

Str. 373, věty 148/149: »Quetzal: Jedná se (v případě neurodermitidy, pozn.) o alergii 

s velmi širokým spektrem možných příčin. Nemoc může propuknout jak z příčin 

genetických, tak v důsledku jiných vnitřních či vnějších vlivů. Ohledně vnějších vlivů je nutno 

uvést především tyto body: (...)« 

 http://www.medicalnewstoday.com/articles/39974.php (28. 13. 2013): “Experts on genetic skin disorders 

at the University of Dundee, with collaborators in Dublin, Glasgow, Seattle and Copenhagen, have 

discovered the gene that causes dry, scaly skin and predisposes individuals to atopic dermatitis (eczema). 

…” Zdroj: Medical News Today, 22. 3. 2006.  

 Překlad: „Odborníci na geneticky podmíněné kožní choroby na univerzitě v Dundee, objevili se 

spolupracovníky v Dublinu, Glasgow, Seattlu a Kodani gen způsobující suchou, šupinatou pleť 

a predisponující jednotlivce k atopické dermatitidě (ekzém). (...)“ Zdroj: Medical News Today, 22. 3. 2006. 

 

Kontaktní zpráva 220, zveřejněno v roce 2004 

Str. 386 a další, věty 62–75: »Billy (…) Teď bych se tě ale chtěl dotázat, proč se poměr 

hustoty Měsíce na přivrácené a odvrácené straně tak významně liší? Domnívám se, že to 

přece musí mít svou určitou příčinu. (…) Quetzal: 63. To celé vychází z hmotnosti 

a gravitační síly Země. (…) 70. V případě Měsíce to navíc bylo tak, že v době, kdy jej Země 

přitáhla do svého pouta, byl až do hlubokých vrstev roztavený a po své dráze kolem planety 

začal putovat jako žhnoucí koule. 71. Kapalnou hmotu Měsíce přitom zemská přitažlivost 

natolik ovlivnila a přeskupila, že vlivem únikové rychlosti (rychlost, jakou musí mít těleso 

na překonání zemské přitažlivosti, pozn. SG-ČR) nastalo na odvrácené straně silné zhuštění. 

72. Rotace kolem Země se v průběhu času stabilizovala a celé magmatické moře vychladlo 

a ztuhlo. (...)« 

 http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11730754 (28.12.2013): „The Earth may have played a 

major role in shaping the lunar surface, according to a new research study by US researchers. The team 

members say our planet's gravitational pull distorted the shape of the Moon in ancient times. This led to 

‚bulging’ at the equator and could explain why the far side is more elevated than the near side of the Moon 
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even today. ... Over four billion years ago, soon after the Moon's formation and before it had solidified to its 

core, its crust floated on a sea of magma. It was during this time that the Earth was able to tug on that floating 

crust, distorting it, much like the Moon tugs on the Earth's oceans today creating the tides. ...“ Zdroj: BBC 

News Science & Environment, 12. 11. 2010. 

 Překlad: „Země možný hrála klíčovou roli při tvarování povrchu Měsíce; uvádí to nová výzkumná studie 

amerických badatelů. Členové týmu tvrdí, že v dávných dobách deformovala tvar Měsíce gravitační síla naší 

planety. To vedlo k vypoulení na rovníku a mohlo by to vysvětlit i okolnost, proč je odvrácená strana Měsíce 

do dnešních dnů výše položená než ona přivrácená. (…) Před více než 4 miliardami let – brzy po zformování 

Měsíce a ještě dříve než ztuhlo jeho jádro – plavala jeho kůra na moři magmatu. V této době mohla Země 

působit na jeho plovoucí kůru a deformovat ji podobně jako Měsíc působí na zemské oceány a vytváří tak 

příliv a odliv. (…) Zdroj: BBC News Science & Environment, 12. 11. 2010. 

 

Kontaktní zpráva 221, zveřejněno v roce 2004 

Str. 401 a další, věty 66/67: »Billy: (…) Naši pozemští vědci stále tvrdí, že ti velcí draví 

dinosauři – tedy právě velký tyranosaurus rex – byli samotáři a jako takoví prý lovili. (…) 

pokud tyto potvory skutečně lovili ony obří bíložravce, což se silně domnívám, pak to jistě 

nemohli dělat jako samotáři, protože by proti těm obřím zvířatům neměli šanci. Podle mého 

chápání to tedy mohlo být jen tak, že tito draví dinosauři zajisté lovili ve smečkách. (…)/ 

Quetzal: To, co jsi viděl na své velké cestě, probíhalo v pravěku stejným způsobem i na 

Zemi.“ 

 http://www.newscientist.com/article/dn9007-giant-dinopredators-may-have-hunted-in-packs.html (28. 

12. 2013): „Giant predatory dinosaurs may have hunted in packs to bring down the biggest plant-eating 

prey. ... The discoverer, Rodolfo Coria of Museo Carmen Funes in Neuquen, Argentina, has named the new 

species Mapusaurus roseae. ... A single Mapusaurus might have bagged a juvenile, but you would need a 

pack of them to take down an adult Argentinasaurus, says Tom Holtz at the University of Maryland in 

College Park, US. ...“ Zdroj: New Scientist, 18. 4. 2008. 

 Překlad: „Obří draví dinosauři možná lovili ve smečkách, aby skolili ty největší býložravce. (…) Objevitel, 

Rodolfo Coria z Muzea Carmen Funes v Neuquenu, Argentině, pojmenoval nový druh Mapusaurus roseae. 

(…) Samotný Mapusaurus by si možná poradil s mládětem, nicméně ,ke skolení dospělého Argentinosaura by 

potřeboval smečku', uvádí Tom Holtz z univerzity v Marylandu, College Park, USA. (…) Zdroj: New 

Scientist, 18. 4. 2008. 
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Kontaktní zpráva 222, zveřejněno v roce 2004 

Str. 405 a další, věta 17: »(…) Billy: Ptaah mi při mé velké cestě vysvětlil, že Leonardo byl 

nemanželský potomek vzešlý ze spojení svého otce Piera da Vinci s jednou hezkou otrokyní 

z orientu, (…) / Quetzal: 18. Tvá vzpomínka je správná. (...)« 

 http://www.sahio.com/was-da-vincis-mother-a-slave/ (28. 12. 2013): “Leonardo Da Vinci, regarded by 

many as the greatest genius of the Renaissance, was the son of a humble slave girl and had at least 21 half-

siblings, according to compelling new evidence unveiled in Florence, Italy, on Wednesday. …” Link 

původně odkazoval na zdroj: Discovery News, 9. 4. 2008.  

 Překlad: „Leonardo Da Vinci, mnohými považován za největšího génia renesance, byl syn prosté otrokyně a 

měl přinejmenším 21 nevlastních sourozenců. Vyplývá to z nových přesvědčivých důkazů odhalených ve 

středu v italské Florencii. (…)” Zdroj: Discovery News, 9. 4. 2008. 

Str. 409, věta 40: »Billy: Při tom (při stavbě pyramid, pozn.) byli budovateli dřívější 

Egypťané, přičemž největší část pracovníků byli do jisté míry svobodní lidé a řemeslníci, 

zatímco mnoho jiných – kteří byli v malém počtu otroky z cizích zemí – muselo svou tvrdou 

práci vykonávat spolu s malým počtem domácích otroků. Většina pracovníků však byli 

svobodní Egypťané. (...)« 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8451538.stm (28. 12. 2013): “Tombs discovered near Egypt's 

great pyramids reinforce the theory they were built by free workers rather than slaves. …” Zdroj: BBC 

News, 11. 1. 2010.  

 Překlad: „Hrobky objevené v Egyptě poblíž velkých pyramid podporují teorii o tom, že pyramidy byly 

vystavěny svobodnými dělníky spíše než otroky. (…)” Zdroj: BBC News, 11. 1. 2010. 

 

Kontaktní zpráva 223, zveřejněno v roce 2004 

V dalším textu jde o různé příčiny rostoucí impotence, přirozené prostředky proti 

srdečnímu infarktu, jakož i nárůst hmotnosti a rakovinu vlivem sladidel. Viz MEIER B, 

kontaktní zprávy blok 5, str. 420 a další, věty 32–50. 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2007/03/070302082259.htm (28. 12. 2013): “Exposure to hot 

baths or hot tubs can lead to male infertility, but the effects can sometimes be reversible, according to a new 

study led by a University of California, San Francisco urologist. …” Zdroj: Science Daily, 7. 3. 2007.  
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 Překlad: „Horké koupele či lázně mohou u mužů způsobovat neplodnost, ale účinek lze v některých 

případech zvrátit. Vyplývá to z nové studie vedené urologem z kalifornské univerzity v San Francisku (...)“ 

Zdroj: Science Daily, 7. 3. 2007. 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7405566.stm (28. 12. 2010): “Juices made from apples or purple grapes 

- and the fruit themselves - protect against developing clogged arteries, a study suggests. …” Zdroj: BBC 

News, 16.5.2008.  

 Překlad: „Studie naznačuje, že džusy z jablek či růžových grepů – i samotné ovoce – chrání proti ucpávání 

cév. (…)“ Zdroj: BBC News, 16. 5. 2008. 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080210183902.htm (28. 12. 2013): “Researchers have 

laboratory evidence that the widespread use of no-calorie sweeteners may actually make it harder for people 

to control their intake and body weight. …”. Zdroj: Science Daily, 8. 2. 2008. 

 Překlad: „Výzkumníci mají laboratorní důkaz, že časté užívání nekalorických sladidel může lidem ztěžovat 

kontrolu po stránce příjmu potravy a jejich hmotnosti. (...)“ Zdroj: Science Daily, 8. 2. 2008. 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2006/02/060213093019.htm (28. 12. 2013): “A statistically 

significant increase in the incidence of malignant tumors, lymphomas and leukemias in rats exposed to 

varying doses of aspartame appears to link the artificial sweetener to a high carcinogenicity rate. …” 

Zdroj: Science Daily, 6.2.2006.  

 Překlad: „Statisticky významný nárůst výskytu zhoubných nádorů, lymfomů a leukémie u krys vystavených 

měnícím se dávkám aspartamu naznačuje spojitost mezi umělými sladidly a vysokou karcinogenitou. (...)“ 

Zdroj: Science Daily, 6. 2. 2006. 

Str. 423. věta 66: „Quetzal: 66. Své zuby ošetřujeme zvukovými vlnami. (...)” 

 http://www.abc.net.au/science/articles/2009/08/24/2665129.htm (28. 12. 2013): “Soundwaves could 

soon be used to identify the early stages of decay, a process that often relies on the use of painful and 

damaging probes, say Australian researchers. … Wang and colleagues are developing a less invasive new 

technique to measure mineral content of teeth, using sound waves generated by laser pulses. …” Zdroj: ABC 

Science, 24. 8. 2009. 

 Překlad: „Zvukové vlny by brzy mohly být využity k identifikaci raných stadií zubního kazu. Tento proces 

dnes často spoléhá na použití bolestivých a škodlivých zubních sond, podotýkají australští badatelé. (…) 

Wang se svými kolegy vyvíjí méně invazivní novou techniku k měření obsahu minerálů v zubech založenou 

na zvukových vlnách generovaných laserovými pulsy. (…) Zdroj: ABC Science, 24. 8. 2009. 
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Kontaktní zpráva 226, zveřejněno v roce 2004 

Str. 452, věty 7–10: »Quetzal: (…) Také jakékoliv umělé světlo uvolňuje záření, které 

poškozuje zdraví, což tedy může vyvolat nejrůznější nemoci, jako např. nejrůznější druhy 

rakoviny. Avšak také všemožné nervové choroby a buněčné změny. (…)« 

 http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/june2006/breast_cancer1.html (28. 12. 2012): “Sleeping with the 

light on or staying up late could be a cause of breast cancer, authoritative new research suggests. …” Link 

původně odkazoval na zdroj: The Independent, 18. 6. 2006. 

 Překlad: „Spaní při zapnutém světle či zůstávání dlouho vzhůru by mohla být příčina rakoviny prsu, plyne 

explicitně z nového výzkumu. (…) Zdroj: The Independent, 18. 6. 2006. 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090203135015.htm (28. 12. 2013): “A new study at the 

University of Haifa discovered that worldwide, countries with the highest levels of artificial light at night also 

have the highest rates of prostate cancer. …” Zdroj: Science Daily, 9. 2. 2009. 

 Překlad: „Nová studie z univerzity v Haifě odhalila, že země na celém světě, vykazující v noci nejvyšší 

úrovně umělého světla, mají rovněž nejvyšší počet případů rakoviny prostaty. (…) Zdroj: Science Daily, 

9. 2. 2009. 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100412095542.htm (28. 12. 2013): “Just one pulse of 

artificial light at night disrupts circadian cell division … Zdroj: Science Daily, 10. 4. 2010. 

 Překlad: „Jen jediný ,puls' umělého světla v noci přerušuje každodenní cyklické dělení buněk. (…) Zdroj: 

Science Daily, 10. 4. 2010. 

 

Kontaktní zpráva 228, zveřejněno v roce 2004 

Str. 471, věta 63: »Billy: Jednou jsi, jestli si dobře vzpomínám, zmínil, že potraviny, alkohol, 

léky a drogy, které člověk požívá, rovněž mění jeho geny.« 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4441564.stm (28. 12. 2013): “What we eat may influence our health by 

changing specific genes, researchers believe. …” Zdroj: BBC News, 17. 11. 2005. 

 Překlad: „To, co jíme, může ovlivňovat naše zdraví změnou specifických genů, věří badatelé. (…) Zdroj: 

BBC News, 17. 11. 2005. 



 
 

25 

Kontaktní zpráva 238, zveřejněno v roce 2005 

Str. 397, věta 588: »Ptaah: Jeho (Ötzi, pozn.) smrt tehdy proběhla tak, že se v důsledku 

epileptického záchvatu zřítil a přitom se zezadu těžce zranil jedním ze svých vlastních 

šípů, právě když vypukla pravěká ledová bouře.« 

 http://ngm.nationalgeographic.com/2007/07/iceman/hall-text/1 (28. 12. 2013): “Scientists have poked, 

prodded, and x-rayed the 5,000-year-old mummy found in the Alps. They now think he was murdered. … 

This new medical evidence suggests that an attacker, positioned behind and below his victim, fired a single 

arrow that struck the Iceman's left shoulder blade—precisely the area at which prehistoric hunters aimed to 

bring down game with one shot. The arrow went clean through the bone and pierced the artery. ...” Zdroj: 

National Geographic, červenec 2007. 

 Překlad: „Vědci důkladně prozkoumali a zrentgenovali 5000 let starou mumii nalezenou v Alpách. Nyní se 

domnívají, že byl dotyčný zavražděn. (…) Tento nový lékařský důkaz naznačuje, že útočník, stojící dole za 

zády oběti, vystřelil jediný šíp, jenž zasáhl levou lopatku ledového muže – právě do oblasti, kam prehistoričtí 

lovci mířili, aby jednou ranou skolili zvěř. Šíp hladce prošel kostí a prorazil tepnu. (…)” Zdroj: National 

Geographic, červenec 2007. 

 

6. Interpretace 
 

6.1.1 Poznámky ke Gernotu Meierovi 

Disertační práce Gernota Meiera vycházela především z toho popsat FIGU jako nové 

náboženské hnutí nebo jako sektu. Kontaktní zprávy sloužily podle jeho názoru v prvé 

řadě legitimaci mise Billyho Meiera, podobně jako náboženský spis. V této souvislosti 

poukázal na jejich větné číslování, které mu silně připomínalo bibli.50 V kontaktních 

zprávách Semjase Meierovi na různých místech zdůraznila, že Plejaren považují 

svobodnou vůli člověka za nadřazenou. Podle ní by bylo nejhorší, kdyby z jejich kontaktů 

vzešlo nové náboženství nebo by se vše překroutilo v kult, v němž by se buď na Plejaren 

nahlíželo jako na bohy a bohyně anebo by se z Meiera stal světoznámý guru.51 Gernot 

Meier nenašel v kontaktních zprávách žádné pravé předpovědi.52 Přitom musel kontaktní 

                                                 
50  MEIER G., “Und die Götter landen immer wider…”, str. 185. Pro mou analýzu zdrojů však toto 
číslování bylo velmi užitečné a umožnilo mi určitá místa v textu rychle znovu najít. 

51  Na rozdíl od jiných „kontaktérů“ jako Claude Vorilhon se Billy Meier nikdy neobjevil v televizi 
a očividně se nepokoušel tímto způsobem získat pro sebe masy. 

52  MEIER G., “Und die Götter landen immer wieder…”, str. 221.  
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zprávy dobře prostudovat, jelikož odkazoval na několik případů,53 v nichž směly být 

jednotlivé předpovědi podle kontaktních rozhovorů (tj. podle Plejaren, pozn.) uveřejněny 

až po jejich uskutečnění.54 To však byla – v protikladu k líčení Gernota Meiera – výjimka. 

Okolnost, že nenašel žádné pravé proroctví, bychom teoreticky mohli vysvětlit tak, že 

v tehdejší době ještě o Meierových kontaktech neexistovaly webové stránky nebo dosud 

nebyly tak rozsáhlé jako dnes – to se však jeví jako nepravděpodobné. Není mi jasné, jak 

mohl během svých výzkumů o „nových náboženských hnutích na internetu“ nenarazit 

na Michaela Horna, který již před více než dvaceti lety začal o Meierovo důkazním 

materiálu referovat a psát články o jeho splněných proroctvích.55 Tváří v tvář mnoha 

chybám56 obsažených v disertaci Gernota Meiera nezbývá než doufat, že na tyto chyby 

bude brzy podrobně poukázáno, dříve než budou jeho početné mylné teze bez nezbytné 

kritiky rozváděny dále.  

 

6.1.2 Přijetí kontaktních zpráv ufologií 

Ve většině knih o UFO Meier zmíněn nebyl. Ufologie, především MUFON, jej navzdory již 

zmíněným názorům expertů zásadně ignorovala nebo označovala za podvodníka, jak se 

brzy dalo zjistit z příslušné literatury. Luc Bürgin označil Meiera jako „profitáře UFO-scény: 

Je to samozvaný prorok, který své údajné kontakty s mimozemšťany vyhlašuje 

za záležitost víry, využil je k finančnímu zisku57 a podrývá tak hodnověrnost fenoménu.“58 

                                                 
53  MEIER G., “Und die Götter landen immer wieder…”, str. 222.  
54  Anebo nekriticky rozvíjel teze svého univerzitního profesora Gregora Ahna, který mu disertaci 

zadával.  
55  Michaela Horna Gernot Meier ve své disertaci nikde nezmínil. Totéž platí pro Wendelle Stevense, 

Guido Moosbruggera, Garyho Kindera und Gene Andradeho. „Spaceships of the Pleiades“ Kala Korffa 
však oproti tomu do bibliografie své krajně jednostranné disertace začlenil.  

56  Několik příkladů chyb v práci MEIERA G., „Und die Götter landen immer wieder…“: V textech 
Billyho Meiera nikdy nebyla řeč o zániku světa (viz MEIER G., str. 180/186/232). Dále Billy Meier 
nepřipisoval „Jmmanuelovi“ (alias Ježíši Kristu), že nesplnil svůj úkol správně, ale uvedl, že jeho Učení 
bylo následně zfalšováno farizeji a znalci písma. Dále si Billy Meier nenárokuje, že je posledním prorokem, 
jak to prezentoval Gernot Meier (viz MEIER G., str. 229), tvrdí však, že je jediný, kdo je v kontaktu s 
Plejaren. Gernot Meier nakonec zdůraznil důležitost interview exmanželky Billyho Meiera Kalliope 
Meierové s Lücem Bürginem, jelikož je to pravděpodobně jediná zpráva z přímého okruhu FIGU (viz 
MEIER G., str. 168). Ani to není pravda, neboť existuje stanovisko jejich syna Methusalema Meiera, na 
nějž neupozornil (viz MEIER M., Ein offenes Wort von Methusalem Meier über Billy Eduard Albert Meier 
und die FIGU usw.), jakož i mnoho dalších zpráv (viz bibliografii).  

57 To rozporovala Lou Zinsstag, viz HESEMANN G., Geheimsache U.F.O., str. 416, Citát: „Meier je 
chudý jako kostelní myš. Žije ze 700 švýcarských franků renty měsíčně a nemá žádný zájem o to své 
zážitky zpeněžit. Mně prodal fotografie za dva franky za kus, téměř za cenu nákladů.“ Ceny knih Billyho 
Meiera se skutečně pohybují mezi dvaceti až padesáti franky, spisy tedy nejsou předražené. O Meierovi 
existuje článek v novinách „The Statesman“ z roku 1964, v němž Meier jednomu žurnalistovi referoval o 
svých kontaktech a ukázal mu asi osmdesát svých fotografií UFO. Žurnalista od něj chtěl několik fotek 
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Je nápadné, že pokud byl Billy Meier zmíněn v ufologické literatuře – což nastalo, jak bylo 

již řečeno, velmi zřídkakdy –, bylo mnoho okolností z jeho příběhu překrouceno.59 Tak se 

stále znovu můžeme dočíst, že Meier tvrdí, že je inkarnací proroka Muhammada nebo 

Ježíša Krista;60 to ale nesouhlasí.61 Krom toho napsal Kirstein, že v Hinterschmidrüti žije 

60 000 obyvatel a že až na několik přátel Meierovy výpovědi nikdo nedosvědčil. Faktem 

ale je, že – jak bylo zmíněno na začátku – existuje velmi mnoho svědků, kteří Meiera 

neznali, a že Schmidrüti sestává jen z několika stavení. Následně bylo s podivem, že 

ufologie – až na několik málo příznivců případu – Korffovy teze o modelech62 nikdy 

nekritizovala, nýbrž je jednomyslně citovala, a že Meierovy kontaktní zprávy – stejně jako 

Korff – zcela ignorovala, ačkoliv by je bylo možné vyhodnotit mnohem snadněji než 

fotografie a navíc se zdají být mnohem výmluvnější.63 V ufologické literatuře se nenašel 

žádný odkaz na to, že nějaká specifická kontaktní práva prokazatelně obsahovala chybné 

předpovědi, natož byla zfalšována.64 S tímto pozadím má prorocký obsah kontaktních 

zpráv o to větší hodnotu a musí být považován za ještě významnější důkazní prostředek 

kontaktů.   

 

6.2 Shrnutí 

Příkladů »potvrzených výpovědí« bylo nalezeno mnohem více, než lze uvést v této práci. 

To, co je uvedeno, představuje pouhý zlomek popisů, vybraný z pátého bloku kontaktních 

                                                                                                                                                                 
odkoupit, ale Meier nabídku odmítl (viz VENKATESH S., „The Flying Saucer Man Leaves Dehli“, kopie v 
příloze). Meier jak známo předložil své fotografie veřejnosti až o jedenáct let později. FIGU navíc nenabízí 
žádné semináře ani kurzy meditace. Členové spolku, kteří se zabývají Učením ducha, to činí ve svém 
volném čase a v rámci samostudia – bez pomoci nějakého učitele, mistra nebo gurua.  

58  BÜRGIN L., UFOs über der Schweiz, str. 125. Viz také KORFF, K., Spaceships of the Pleiades, 
strana 36.   

59 Jako další příklad, v němž bylo velmi mnoho věcí překrouceno, viz KORFF K., Spaceships of the 
Pleiades, str. 38. Prakticky každá věta na této straně je chybná.  

60  Podle Meiera bylo pravé jméno dotyčného člověka Jmmanuel. Viz MEIER, B., Talmud Jmmanuel. 
61 V záznamu na wikipedii o Billym Meierovi stojí, že se Meier ve svém díle „Die Wahrheit über die 

Plejaden“ označuje za inkarnaci Ježíše a Muhammada, avšak ve skutečnosti to neučinil ani zde, ani v 
jiném textu, který jsem četl. Viz http://de.wikipedia.org/wiki/Billy_Meier (17. 10. 2010).  

62 Dalšího komentáře Korffových analýz se lze na tomto místě s dobrým svědomím zříci. Jeho kniha 
„Spaceships of the Pleiades“ nebyla nikterak přesvědčivá, spíše obsahovala řadu překroucených 
skutečností. Meier např. ve svých spisech sebe ani Plejaren nikdy neprezentoval jako zachránce, jak Korff 
tvrdil v úvodu. Viz přílohu. 

63 Považuji ovšem za pravděpodobnější, že kontaktní zprávy byly již ohledně možných chyb 
prověřeny, pomyslíme-li na velký počet skeptiků a na vynaložené úsilí, s nímž byl přezkoumán důkazní 
materál. 

64 Mnou přečtená místa v textu obsahující přírodovědná vysvětlení mohla být vždy doložena nějakou 
studií. V některých případech by jistě bylo možné získat od nějakého odborníka opačný názor, ale mnohé 
výpovědi v kontaktních zprávách potvrzuje přinejmenším jedna vědecká studie. 
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zpráv. Jak se můžeme dočíst v příloze, byly výňatky ze zdrojů často velmi precizní 

a v nich obsažené základní výpovědi byly potvrzeny, resp. dokázány až po zveřejnění 

dané kontaktní zprávy.65 Meierovy texty si zřejmě zaslouží – jelikož jejich pravdivý obsah 

vědci stále znovu potvrzují – mnohem více pozornosti, než kolik se jim jí dostává nyní. 

Námitka, že Meier na podkladě různých již existujících teorií jednoduše správně hádal, 

mohla být tváří v tvář exaktnosti zdrojových textů a především kvůli absenci prokázaných 

chyb prakticky vyloučena. Zohledníme-li, že kontaktní zprávy obsahují stovky specifických 

popisů a vysvětlení, aniž by v nich byl kdy nalezen prokázaně chybný přírodovědný 

výklad, získává tento argument dodatečně na váze. V určitých případech by bylo patrně 

možné získat od jiného experta opačný názor. Ten by však – aby průkaznost Meierových 

kontaktních zpráv vyvrátil – musel své teze zdůvodnit a dokázat právě tak dobře jako 

vědci, kteří Meierovy výpovědi potvrdili. Ještě jednou: Fakt, že dosud žádný skeptik 

neudělal pokus tímto směrem, mluví pro Meiera. Mohlo by být také namítnuto, že obsah 

kontaktních zpráv a datum jejich zveřejnění byly zfalšovány. Avšak ani jeho nejostřejší 

kritici mu toto nikdy nevyčítali; právě naopak, zdálo se a zdá se, že se všichni kontaktním 

zprávám vyhnuli velkým obloukem. Dále proti tomu hovoří fakt, že – jak už bylo zmíněno – 

dokonce i sekundární literatura, která o Meierových kontaktech informovala nebo 

zahrnovala jejich překlady, obsahovala předpovědi.66 Z těchto důvodů zdrojové texty 

zřejmě skutečně dokumentují budoucnost. Zdá se tedy, že je Meier přece jen možná 

prorok – chápeme-li pod tímto pojmem někoho, kdo popisuje budoucnost – a nikoliv posel 

náboženského poselství. 

Při čtení kontaktních zpráv se stále znovu naskýtala otázka, zda tyto skutečně – jak 

konstatoval Gernot Meier – představují náboženský, anebo všeobecně vzdělávací spis. 

Kontakty, které obsahovaly spirituální poselství, o náboženství nesvědčily.67 Meier sebe 

ani Plejaren nikdy nepopisoval jako vševědoucí68 nebo jako zachránce lidstva.69 Meierovy 

spisy nebo spisy FIGU skutečně nijak nenasvědčovaly tomu, že se jedná o náboženské 

uskupení, jak to Gernot Meier chybně prezentoval. Naopak, čtenář byl neustále vybízen 

                                                 
65  Rok vydání kontaktních zpráv viz přílohu. 
66  Viz přílohu. 
67  V desátém kontaktu poskytuje Semjase první úvod do Učení ducha. 
68  To si člověk uvědomí nejpozději tehdy, co si přečte Meierovy odpovědi, které dává na diskusním 

fóru FIGU. Viz FIGU http://forum.figu.org/us/messages/12/1871.html?1185909080 (21. 03. 2014) 
69  Viz KORFF K., Spaceships of the Pleiades, str. 38. Meier právě tak ani nikdy nepředpověděl konec 

světa. 
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k tomu, aby zůstal nezávislý, ničemu nevěřil a všechna fakta bezvýhradně a důkladně 

prověřoval. K tomu můžeme uvést citát Billyho Meiera z jednoho z jeho nejnovějších 

textů: 

 
Musíš mít moc sám nad sebou, jakož i nad svým chováním, svými názory, vlastním 
postojem k životu, vědomím, myšlenkami a city, psychikou, jednáním, svobodou, 
mírem, opravdovou láskou a harmonií, aby nad nimi neměli moc ostatní a nevládli 
tak nad tebou.70 
 

Vskutku se ve všech mnou čtených spisech nenašel ani jediný text, který by se tímto 

principem neřídil anebo v němž by byl člověk vyzýván čemukoliv věřit. Autora, který 

čtenáře vyzývá k tomu, aby se ve všech věcech ptal na příčiny a pozadí, můžeme možná 

označit za kacíře, ale jistě ne za zakladatele náboženství. Na rozdíl od náboženských 

textů byl člověk v textech Meiera a FIGU neustále vyzýván k samostatnému a kritickému 

myšlení a varován před tím, aby nekriticky přijímal slova někoho jiného. Struktura FIGU 

podle všeho vykazuje vše jiné, jen ne totalitářské či obzvláště autoritativní rysy, což je 

v kontrastu s tím, co bylo stále znovu prezentováno. Meiera sice FIGU označuje za vůdce 

a vedoucího spolku a mimoto za proroka Nového Věku, avšak současně stále znovu 

zdůrazňuje, že z tohoto důvodu nepožívá žádný mimořádný status (odhlédneme-li 

od toho, že se může s Plejaren očividně setkávat pouze on, pozn.) Tvrzení, že je FIGU 

autoritářské uskupení, resp. sekta, není vůbec nikdy zdůvodněno; zřejmě je odvozováno 

pouze z faktu, že je Meier označován jako prorok a chce Zemi zvěstovat poselství.71   

Můžeme si být opravdu tak jisti, že neuvěřitelný příběh Billyho Meiera jednoduše nemůže 

být skutečností?72 Kdo vůbec přišel na šílenou myšlenku, že jsme jediní lidé ve Vesmíru 

a že dříve či později nevstoupíme do kontaktu s »mimozemšťany«? Většina lidí má 

s výrazem »prorok« problém pravděpodobně hlavně proto, že má silný náboženský náboj. 

Avšak co když je prorokem rozuměn někdo, kdo dokáže nějakým způsobem spočítat 

budoucnost nebo kdo je schopen lépe dohlédnout důsledky nějakého jednání, protože 

objevil nové zákony či pravidla? Co když budoucnost díky novým metodám a hlubšímu 

porozumění souvislostí mezi příčinou a následkem skutečně může být předpovězena, 

                                                 
70  MEIER Billy, Učení ducha. Co to je a co způsobuje, bružura SG-ČR, str. 36. bod 41 (viz dále 

http://cz.figu.org/uceni-ducha-co-je-co-zpusobuje 25. 12. 2013, přidání linku SG-ČR) 
71  Co je podle FIGU třeba rozumět pod pojmem prorok je vysvětleno níže v textu. 
72  Myšlenku, že v Novém Věku již nemohou existovat žádní praví proroci, zastupuje velmi 

vehementně církev. Viz anonymní dopis katolického faráře U. L. zde:  
http://cz.figu.org/vynatek-z-c-20 (česky, přidání linku FIGU SG-ČR 17.04.2014) 
http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2005/nr-20/brief (německy 21. 03. 2014) 
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poté co si člověk osvojil určité průběhy důkladněji než dnes? Nebo co když lze 

budoucnost skutečně vypočítat jako logickou konsekvenci pomocí výpočtů 

pravděpodobnosti, jejichž výsledky určité budoucí události s větší či menší přesností 

předpoví? (Ve smyslu čím vzdálenější je událost, tím obtížnější bude předpověď atd.; 

možná bychom též museli vědět více o naší vlastní minulosti a přítomnosti, pozn.) Pak by 

předpovědi nebo proroctví najednou s náboženstvími již neměly nic společného; prorok by 

nebyl žádný »svatý«, ale prostě jen někdo, kdo díky své technice, svým zkušenostem 

nebo své logicko-analytické schopnosti myslet rozumí účinkům myšlení a jednání lépe 

než jeho protějšek. 

Nebylo by přece jen možné, že ve Vesmíru – navzdory naší víře – existují další civilizace, 

které ve svém vývoji skutečně již natolik pokročily, že jsou schopny vypočítat budoucnost? 

Po tom, co jsem přečetl, se mi příběh Billyho Meiera sice stále ještě jeví velice fantasticky, 

ale nikoliv již tak románově jako zpočátku. Obsahuje sice i nadále mnoho aspektů, které 

lze jen velmi těžko pochopit, ale potvrzení jeho předpovědí mluví pro něj. Verze, že 

jednoruký „sedlák“ bez prostředků během pětatřiceti let vyrobil takovýto švindl73 (pro nic!), 

aniž by jej nějaký expert usvědčil, se mi jeví mnohem nepravděpodobnější než existence 

dalších civilizací ve Vesmíru.74  

To, co německého historika Michaela Hesemanna nakonec o Meierově důvěryhodnosti 

přesvědčilo, byli početní očití svědci, které Meier měl: Od základu čestní, usazení lidé, 

kteří k němu přišli s nedůvěrou a sami se stali svědky neuvěřitelného. V letech 1975 

a 1976 měl Meier očividně opakovaně možnost vzít s sebou při svých nočních výjezdech 

ke kontaktu někoho dalšího. Celkem existovalo padesát svědků, kteří mohli Meiera 

doprovodit, přičemž od více než třiceti z nich existují písemné výpovědi, zčásti stvrzené 

přísahou. Hesemann s některými z nich vedl interview – mezi nimi s rakouským ředitelem 

školy Guido Moosbruggerem a jeho ženou – a je přesvědčen, že říkají pravdu.75 Je-li však 

tento příběh skutečně pravdivý a Meier pravidelně komunikoval s bytostmi z jiného světa, 

pak se mohu jen připojit k Hesemannovi, který navrhl: »Poslouchejme, co říká! Všechno 

prověřujte a to dobré si ponechte…«76 

                                                 
73 Potvrzené předpovědi a důkazní materiál (viz poznámky v příloze). 
74 Ani Meierova exmanželka Kalliope Meier či její děti, které se dočasně postavily proti němu, nemohly 

dokázat, že je podvodník. 
75 K poslednímu odstavci shrnutí viz od HESEMANNa M., v knize MEIER, B., Die Wahrheit über die 

Plejaden, str. 10 a další. 
76 HESEMANN M., Die Wahrheit über die Plejaden, str. 11. 
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8.1 Kontrola porodnosti 

Zdroj: (5.1.2011) 

http://www.eigenverantwortung.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Ite

mid=13  

Úterý, 28. listopadu 2006, Günter Neugebauer 

 

Jeden z největších problémů naší doby je rostoucí 

přelidnění této planety. Stále ještě zastáváme chybný 

názor, že jde o problém třetího světa a nerozpoznali 

jsme skutečnost, že je to problém globální, a tedy 

i evropský. Také v evropských zemích máme co 

do činění s extrémním přelidněním. Právě 

v Německu často zaznívá argument: »Vymíráme«. 

Místo toho by se však mělo říkat: »Zdravě se scvrkáváme«. 

V populaci je rozdmýcháván strach, mj. v tom smyslu, že své důchody či jiné sociální 

dávky již nemáme jisté, a jako jediné východisko z této mizérie se nám nakukává, že 

jen nárůst obyvatelstva může pomoci. Budeme-li však takto i nadále pokračovat, 

nezměníme-li své myšlení a nebudeme-li hledat nová řešení, tak náš již beztak 

nemocný hospodářský a sociální systém zkolabuje. 

Řešení je přitom zcela jednoduché. Hlavním původcem mnoha globálních problémů 

jsou lidé, a to proto, že je jich příliš mnoho. Je absolutně zvrácené a nepřirozené, že 

statisíce lidí žijí v jednom městě, napěchováni ve věžácích a obytných silech. Lidé 
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jsou stále agresivnější a celý náš hospodářský a sociální systém zdá se kolabuje. 

Kriminalita roste, ale nikdo nepřijde na nápad chopit se problému u jeho kořene. Jde-li 

o téma přelidnění, zaměřuje se naše pozornost stále ještě na méně vyspělé země 

mimo Evropu. 

Kontrola porodnosti je jediná cesta, jak se můžeme pustit do globálních problémů 

s vidinou úspěchu a především jak můžeme zastavit bláznivé ničení zdrojů, aby 

i našim potomkům z této planety ještě něco zbylo. Musíme se zdravě scvrknout 

na snesitelný počet forem života, abychom působili proti zničení našeho domovského 

světa. 

Ačkoli v Evropě můžeme mít vše a plně se zabezpečit a náš materialismus je zdá se 

mírou všech věcí, přivodili jsme si již těžkou újmou. Výsledkem je klimatická 

katastrofa, znečištění životního prostředí, ničení zdrojů, budoucí stěhování národů 

atd. Naše všeobecná lhostejnost a dosavadní opatření k ochraně životního prostředí 

jsou naprosto nedostatečná. S tempem zničení ani zdaleka nedrží krok. 

Každá země by měla mít tolik lidských forem života, kolik je schopna uživit, aniž by 

destruktivním způsobem drancovala přírodu. Nemůže to být tak, že evropské země 

mají miliony lidí, kteří přispívají k tomu, že se ve zbylé části světa drancuje, aby sami 

mohli existovat – a to jen proto, že patří k národům, které disponují nezbytnými 

penězi. 

Kontrola porodnosti obsahuje mnoho faktorů, které musí obyvatelstvo rozpoznat, což 

znamená, že musí probíhat intenzivní osvětová práce a obyvatelstva se s tímto 

tématem musí konfronovat – a nakonec se musí na základě chápavosti a rozumu 

zavést státní kontrola. V případě této kontroly již nejde o osobní a často egoistické 

důvody, podle motta: „Mohu si dělat, co se mi zlíbí a mít kdykoliv tolik dětí, kolik chci.“ 

Jde totiž už jen o to, abychom zabezpečili, že budou současní i budoucí lidé rozeni 

do světa, který jim poskytne optimální podmínky k vývoji. 

Hustota obyvatelstva každé jednotlivé země je tedy odvozena od velikosti plochy 

úrodné půdy. Na této velikosti závisí odpovídající počet obyvatel. Země, v nichž se 

nacházejí převážně pouště a pustiny, nesmějí mít tedy rostoucí populaci a jejich 

obyvatelstvo se musí umět udržet na živu z vlastního popudu a nesmí být vykrmováno 

chybně pochopenou rozvojovou pomocí. Lidé musejí být motivováni ke svépomoci, 

namísto toho aby byli nuceni k trvalé závislosti zvenčí. Zohledníme-li světové plochy 



 
 

38 

úrodné půdy a požadavek, že existující zdroje nesmějí být destruovány jako doposud, 

dostáváme se k číslu cca 529 milionů lidských forem života, které může naše planeta 

bez problémů unést. Tento počet, 529 miliónů, stojí v protikladu k více než 

7 miliardám, které na Zemi již existují. (V roce 2014 už 8,5 miliardy pozn. FIGU-SG

ČR)  

Musí být vytvořen cyklus zastavení porodnosti, v němž se např. po 7 let nebudou 

smět plodit vůbec žádné děti a následujících 7 let opět ano, dokud se jednoho dne 

zdravě nescvrkneme na rozumný počet. Švýcarsko má dnes dobrých 7 milionů 

obyvatel (v roce 2014 přes 8 milionů obyvatel pozn. FIGU SG ČR), zatímco zdravý 

poměr mezi počtem obyvatel a úrodnou půdou by pro něj znamenal již jen 1 milion. 

To zní absurdně a nedosažitelně, avšak když jednotlivé země s kontrolou porodnosti 

a s nimi spojenými hospodářsko-politickými restrukturalizacemi začnou – a to 

konsekventně a nikoli v chybně pochopené typicky kompromisní a nedůsledné 

podobě –, pak budeme mít možnost, že globální problémy omezíme a jednoho dne 

i vyřešíme. Lidé na Zemi jsou žel čím dál tím více zchoulostivělí a jdou stále cestou 

nejmenšího odporu – tato cesta je však iluzorní, neboť problémy neřeší, nýbrž jen 

odsouvá.  

Je nepochopitelné, že žádná země, žádný národ, žádná politická instituce, ale ani 

OSN nerozpoznávají, že vše, co dosud k řešení problému přelidnění podnikly, 

ze slepé uličky nepovede. Právě naopak, přemýšlí se o tom, jak jednoho dne budeme 

moci uživit 12–15 miliard lidí. Naše chybějící vědomí zodpovědnosti a víra, že 

můžeme přelstít zákony přírody a podřídit si je, tedy naše lidské velikášství, nám 

připraví velmi bolestivou budoucnost. 

Kdybychom se orientovali podle přírody a jejích tvořivých zákonů a přikázání, 

zaměřili se na ni a současně poznávali její zákonitosti, pak bychom se mnohých chyb 

již nemuseli dopouštět. V živočišné říši vytvořila příroda jedinečné biologické 

mechanismy ke kontrole porodnosti, které navíc fungují bez krveprolévání. Jelikož tyto 

mechanismy působí, tak za přirozených podmínek v přírodě k přelidnění ani 

nedochází. Žádný živočich by nezplodil takový počet příslušníků svého vlastního 

druhu, aby se sám oloupil o potravinovou základnu. (Pokud se však i přesto 

přemnoží, pak následuje regulace pomocí přirozených »nepřátel« nebo chorob atd.) 

Jen člověk ve svém zaslepení věří, že opět stojí nade vším a domnívá se, že může 
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přírodních zákonů nedbat a drancovat přírodu, namísto aby se od ní učil a její zákony 

začlenil do svého života. 

Samozřejmě hrají roli i zvrhlá kultovní náboženství a sekty, jimž se – abychom výše 

zmíněná opatření prosadili – musíme bránit logikou, chápavostí a rozumem, neboť 

náboženství v posledních staletích na naší lidské schopnosti používat rozum 

napáchala velkou škodu.  

Lidé se žel odnaučili vidět problémy a záležitosti života tak, jak jsou. Neustále si 

vytvářejí vlastní obraz toho, jak má co být. Právě z tohoto způsobu myšlení a jednání 

vznikají všechny problémy, které celý náš život negativně ovlivňují. 

Pokud bychom svou schopnost myslících forem života skutečně používali a nesli 

zodpovědnost, kterou za tuto planetu a zdejší formy života máme, pak by vznikla 

velká šance, že vše obrátíme k lepšímu. Nyní jsme však zchoulostivělí a necháme se 

vodit za ručičku a vést neschopnými, nezodpovědnými, bezostyšnými a mocí 

posedlími lidovými vůdci a kněžoury, namísto abychom vše vzali do vlastních rukou 

a ukázali jim, že jejich čas vypršel. Je naší lidskou povinností vést svůj život 

na základě vlastní zodpovědnosti a problémům se postavit čelem, abychom je vyřešili 

a vyrostli na nich. To platí i pro zdánlivě neřešitelný problém celosvětové kontroly 

porodnosti.“ 

 

8.2 Doslov 

 

8.1.1 Kontakty třetího druhu 

»Jakkoliv je potvrzení vědeckých informací, publikovaných poprvé prostým 

„farmářem“ 20 let před hlavními vědci, vskutku fenomenální, není pochyb 

o tom, že kontakt (trvající nepřetržitě 61 let) mezi člověkem a mimozemšťany je 

nejdůležitější událostí v dějinách lidstva. Skutečná otázka by mohla znít takto: 

Dokážeme dát svá ega a pocit vlastní důležitosti na okamžik stranou, jako to 

učinil Dr. Veverka, abychom se skutečně naučili něco nového?«77 

 

Co když lze budoucnost skutečně předvídat jako logickou konsekvenci na základě 

                                                 
77 HORN M., Astronomové potvrzují informace z UFO případu ohledně Jupiterových prstenců 

www.theyfly.com/PDF/HornRingsofJupiterProof.pdf (26. 13. 2013).  
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určitých zákonů o příčině a následku a jak proroctví, tak i proroci existovali už dávno před 

námi? Jak můžeme věci stále znovu kategoricky odmítat jen proto, že přesahují naši 

představivost nebo neodpovídají dané normě? Jak můžeme neustále tvrdit, že naše 

představy více či méně odpovídají skutečnosti jen proto, že jsme ještě nemohli dokázat 

opak? Neučinil tak někdo v případě Billyho? Co vlastně opravdu víme? Není to tak – 

budeme-li ještě pár let (případně stovek, tisíců či dokonce milionů let) existovat a dříve se 

sami nezničíme –, že ještě nezbytně dospějeme k ohromným vědomostem 

a dovednostem, pomyslíme-li na naše objevy posledních desetiletí? Copak se nezdá, že 

je momentální pokrok neomezený a že se neustále zrychluje, takže se tempo našeho 

vývoje bude pravděpodobně i v budoucnu (až do určitého bodu) ustavičně stupňovat? 

Odkud víme, že jsme tohoto bodu již dosáhli či kdy jej dosáhneme? Pokud jsme opravdu 

vstoupili do Nového Věku – Věku Vodnáře78 –, jenž je, jak píše Meier, charakterizován 

zvýhodněním a zrychlením vývoje, nemohlo by to být tak, že nás vlivem technického 

pokroku neočekávají jen výhody, ale i nové výzvy a nebezpečí? Kdo ví, možná je dokonce 

kosmickým přírodním zákonem, že civilizace, jež nežijí v souladu s Tvořením, nerozvíjí 

své vědomí a nezbaví se válečných výbojů, se dříve či později samy zahubí či vyhynou, 

jelikož je Vesmír (nebo Tvoření) nebude potřebovat.79 Představme si, že se nacházíme 

v roce 4000, tedy asi dva tisíce let v budoucnosti; příležitost Věku Vodnáře jsme využili 

ve svůj prospěch a po mnoha svízelích jsme se natolik vyvinuli, že jsme schopni 

mezihvězdného kosmického letu. Byli bychom pak ještě tak mocichtiví jako dnes 

a pokoušeli bychom se kolonizovat či zotročovat jiné planety? James Deardorff se touto 

otázkou intenzivně zabýval a došel k závěru, že válečné lidstvo by v dálkách Vesmíru bylo 

pravděpodobně dříve či později polapeno či vyhlazeno nějakou jinou (mocnější) 

                                                 
78  Úvod do tematiky Věku Vodnáře viz MOOSBRUGGER G., …und sie fliegen doch!, str. 21-33.     
    (Aktuality č. 5, strana 9-17 FIGU-SG-ČR, http://cz.figu.org/files/downloads/Aktuality%205.pdf 
     Doplněno 16. 03. 2014) 
79 Meier píše, že ani samotné Tvoření, z nějž vzniklo Universum, není dokonalé, takže ani v Universu 
neexistuje nic dokonalého, stejně jako ani žádný Bůh Stvořitel. Podle jeho mínění tkví smysl života v tom, že 
(v běhu mnoha reinkarnací) rozvíjíme své vědomí a někdy v budoucnosti (tj. po cca 3 miliardách let, viz 
BRAND B., Nokodemion, seine Folgepersönlichkeiten und die siebenfache Prophetenreihe auf der Erde, 
str. 10–11, úprava a dodatek SG-ČR) splyneme s Tvořením, abychom jej zdokonalili. Lidský duch, který 
oživuje naše tělo, je drobounký dílec Tvoření a jeho účelem je právě to, aby se Tvoření dále vyvíjelo. Úvod 
do Učení ducha, opět zmíněného níže v textu, poskytuje „mimozemšťanka“ Semjase v desátém kontaktu 
(Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy z bloku 1, str. 145–158, http://cz.figu.org/vydani-nove-knihy-figu-v-
cr, 25. 12. 2013, přidání linku SG-ČR).  
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civilizací.80 Z toho důvodu prý budou interstelárního kosmického letu schopny jen ty 

civilizace, které si vnitřně osvojily vysoké etické hodnoty, a nebudou tedy velmi vyspělé 

jen z pohledu vědeckotechnického, ale i po stránce vědomí. Jestliže je to tak, pak bychom 

si za dva tisíce let – pokud bychom ještě existovali – lépe uvědomovali svoji 

zodpovědnost, a na minulost, která byla kolonizací a válek plná, bychom vzpomínali jen 

s úděsem. Kdybychom na jednom ze svých výzkumných letů kosmem skutečně narazili 

na nějaké jiné lidstvo, které by se chystalo spáchat touž chybu, kterou jsme kdysi spáchali 

i my, či se možná dokonce chystalo samo sebe zničit, tak bychom se zajisté pokoušeli 

toho lidi uchránit. Cokoliv jiného by odporovalo lidskosti. Podle Meiera probíhají tyto věci 

přísně podle tvořivých zákonů a přikázání (nebo etiky mezihvězdného kosmického letu) – 

tedy nikdy vměšováním se do záležitostí cizí planety, ale pouze tím, že se prostřednictvím 

jednoho či několika kontaktovaných lidí rozšíří ty nejdůležitější pokyny / varování 

vyspělejší civilizace. Zpočátku by se jednalo o to, opatrně lidstvo připravit na skutečnost, 

že (naštěstí!) není ve Vesmíru samo. 

 

8.1.2 Chápavost a evoluce vědomí  

Naše největší nebezpečí je pravděpodobně náš vlastní nerozum a naše pýcha. Proč 

právě nyní potřebujeme proroka, který nás vytrhne z naší letargie a poukáže na naše 

problémy? Protože jsme na základě své techniky vstoupili do stadia, kdy se sami můžeme 

vyhladit. Vzpomeňme si: Eduard Meier měl být poprvé kontaktován během druhé světové 

války, několik let předtím, co byla poprvé použita jaderná bomba. Od roku 1951 zřejmě 

podle instrukcí mimozemšťanů opakovaně varoval všechny vlády a nejrůznější 

organizace před nějvětšími nebezpečími naší doby.81 Jedním z důležitých poselství bylo 

to, že se námi způsobené oteplení klimatu a drancování (= znásilňování) Země bude 

s dalším nárůstem pozemské populace neustále stupňovat a že z toho vzniklé dopady 

zastíní všechny předešlé přírodní katastrofy; nyní prý budou ve stále větším a horším 

měřítku následovat pevninská a podmořská zemětřesení, sopečné výbuchy, záplavy, 

                                                 
80 DEARDORFF, James W., Possible Extraterrestrial Strategy for Earth, Royal Astronomical Society, 
čtvrtletník, díl 27, březen 1986, str. 94–101 

81 V kontaktní zprávě 373 je řeč o tom, že tehdy ve věku 14 let (s pomocí svého učitele Gustava 
Lehmanna) sepsal dlouhý dopis zodpovědným osobám světa, 3000krát jej rozmnožil a rozeslal všem 
vládám Země, jakož i významným organizacím, novinám, časopisům a školám atd., aniž by však kdy 
obdržel odpověď či aniž by adresáti cokoliv podniknuli. 
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tornáda, tsunami, sucha, požáry atd. Příčina těchto dění prý tkví v našem přelidnění.82 

Oteplení klimatu bychom mohli zvrátit (nebo přinejmenším zredukovat) pouze drastickou 

redukcí počtu obyvatelstva podle již miliony let osvědčené regulované kontroly 

porodnosti.83 Ačkoliv se Meierovy předpovědi dosud na sto procent naplnily, 

nenásledovala na jeho ustavičně zasílané dopisy veškerým vládám a nejrůznějšími 

institucím, organizacím atd. žádná reakce.84 Předpovědi se však podle Plejaren 

stoprocentně naplní a nemohou již být odvráceny, jelikož byly zřejmě jednoznačně určeny 

výpočtem, nebo spatřeny pohledem do budoucnosti či cestou časem. Proroctví oproti 

tomu představují varování, která podle Plejaren mohou být odvrácena změnou našeho 

myšlení a jednání; v opačném případě se z nich ale zákonitě stanou (naplňující se) 

předpovědi. Abychom své emoce, z nichž plyne velmi mnoho utrpení, dostali pod 

kontrolu, musíme se prý věnovat v ideálním případě trvalé kontrole svých vlastních 

myšlenek a citů. Chceme-li zabránit svému vlastnímu sebezničení a naučit se správnému 

cestování kosmem, musíme prý vyvinout své vědomí, jelikož to je vůči naší technice 

v nebezpečné nerovnováze. Abychom vývoj svého vědomí urychlili, doporučují nám 

Plejaren věnovat se Učení ducha,85 které se osvědčilo již od velmi dávné doby. Toto 

Učení na Zemi prý zvěstovalo a vyučovalo již šest proroků, avšak ještě nikdy nebylo 

sepsáno, takže jej náboženství až k nepoznání zfalšovala. Billy, sedmý prorok neboli 

prorok Nového Věku, nyní Učení ducha poprvé písemně zaznamenal v »Kalichu 

pravdy«.86 Ve svých spisech87 čtenáře neustále vybízí k tomu, aby se i ohledně jeho spisů 

kriticky vyptával na příčiny a povahu všech věcí a vše zcela přesně prověřoval. Jak již 

                                                 
82 Viz FREHNER C., Bevölkerungswachstum ohne Ende? – Schluss mit dem Tabu! 

http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2008/nr-41/bevoelkerung (25. 12. 2013) 
83 Viz http://cz.figu.org/vysvetleni-7leteho-zastaveni-porodnosti (25. 12. 2013, přesm. linku SG-ČR). K 

tomuto tématu viz také pojednání „Kontrola porodnosti“ v příloze. 
84 Dopisy z let 1951 a 1958 v digitální podobě  

viz http://cz.figu.org/varovani-vsem-vladam-evropy-proroctvi-predpoved-1-cast (21. 03. 2014), přesm. linku 
SG-ČR) a také http://cz.figu.org/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-zemi-1951 (21. 03. 20144). FIGU, viz 
http://cz.figu.org/prelidneni (25. 12. 2013, přesm. linku SG-ČR), a různá další uskupení dnes v Meierově 
osvětové práci pokračují (tj. upozorňují na souvislost mezi přelidněním a oteplováním klimatu / ničením 
životního prostředí. Viz např. http://www.thecircleforhumanity.net/ (25. 12. 2013) a http://www.ecopop.ch/ 
(26. 12. 2013). 

85 FIGU označuje toto spirituální pozadí v poselství Plejaren jako Učení ducha. Toto Učení obsahuje 
nejrůznější témata, mimo jiné reinkarnaci, ale také meditaci atd. Bližší informace o Učení ducha viz 
http://cz.figu.org/uceni-ducha (21. 03. 2014, přesm. linku SG-ČR)  

86 MEIER B., viz http://cz.figu.org/kalich-pravdy (21. 03. 2014, přesm. linku SG-ČR). Knihu lze 
stáhnout ve formátu pdf. 

87 Meierovy spisy zahrnují podle Christiana Frehnera již přes 26 000 stran a jejich počet neustále 
roste.  
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bylo řečeno, tak se v případě Učení ducha očividně nejedná o žádné náboženství, v němž 

by se vyučovala nová či stará dogmata. Meier se očividně nijak nesnaží o příliš rychlou 

osvětu lidstva, jelikož ta by byla pouze povrchní. Proto ani nechce, aby někdo jeho 

příběhu jednoduše věřil, aby bylo Učení ducha nekriticky přijímáno či – jako např. 

nadšením členů FIGU – misionářsky šířeno mezi lidmi.  

Podle názoru Plejaren jsou největšími zly pozemšťanů náboženství se všemi svými 

sektářskými odnožemi a přelidnění.88 Vliv náboženství na naše vědomí a naši historii byl 

a je podle jejich názoru mnohem mocnější, než si uvědomujeme. Do dnešního dne je prý 

prakticky každý pozemšťan náboženstvím silně ovlivněn. Náboženství podle Meierova 

mínění podněcují nenávist a fanatismus, krom toho nás zdržují od toho, abychom 

skutečně svobodně mysleli. Tak dalekosáhlý náboženský vliv, jaký lze nalézt na Zemi, prý 

ostatně Plejaren v dálkách Vesmíru ještě nikde nespatřili a je jim naprosto cizí. Všechny 

ostatní národy, které znají, žijí podle zákonů a přikázání Tvoření. Plejaren uvádějí, že 

neexistuje žádný Bůh. Bůh je prý jen imaginární postava, kterou vytvořili lidé, aby sami 

nemuseli nést zodpovědnost. Krom toho půjde Vše jednou vysvětlit, nadsmyslná oblast 

tedy neexistuje. Právě tak neexistuje ani poslední soud nebo peklo. Veškeré důsledky 

plynoucí z našeho myšlení, cítění a jednání musíme nést v tomto životě – podle zákona 

o příčině a následku. 

 

8.3 Analýzy důkazního materiálu 

„Na internetu existuje (...) stránka s názvem »UFO EVIDENCE«,89 která se neutrálně 

a s patřičnou seriozitou zabývá tematikou pozorování, případů a kontaktérů UFO, 

přičemž k posouzení jednotlivých případů využívá promyšlené hodnotící schéma. 

Tento systém vyvinul Dr. Joseph Allen Hynek. Jednotlivé případy jsou zde precizně 

rozřazovány do různých kategorií, což rovněž umožňuje činit závěry ohledně 

důvěryhodnosti a důležitosti jednotlivých pozorování, popř. kontaktů UFO. 

V následné době tento systém převzalo mnoho seriózních ufologů jako referenční 

a hodnotící rámec, aby mohli provádět věcné posouzení. (…) Dr J. Allen Hynek, 

který byl za doby svého života profesorem astronomie a jenž učil na katedře »Ohio 

State University«, byl během 50. a 60. let 20. století mimo jiné poradcem americké 

                                                 
88 MEIER B., Existentes Leben im Universum, str. 184. 
89 http://www.ufoevidence.org (21. 03. 2014) 
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Air Force a spolupracoval na jejím legandárním projektu »Blue Book«. 

Případ »Billyho« Eduarda Alberta Meiera je v tomto referenčím rámci na základě 

druhu a způsobu kontaktů zařazen do kategorie »CE5«, a tedy do nejvyšší 

kategorie. Zároveň vykazuje ze všech existujících případů UFO nejvyšší počet 

rozdílných důkazních dokumentací. Z toho důvodu patří v tomto ohledu k takzvaným 

»hlavním případům«, které obsahují ty nejslavnější a nejznámější pozorování 

a případy UFO za posledních asi 100 let a kterých je celkem 70. K těmto případům 

patří např. i zvučná jména jako exprezident USA Jimmy Carter nebo astronom 

a objevitel Pluta Clyde Tombaugh, kteří oba mohou předložit zdokumentovaná 

pozorování UFO”90 

 

8.3.1 Analýzy fotografií a filmů 

Stevensovi by se mělo dát za pravdu: Ani žádný expert, ani fotograf, u nějž Billy nechal 

vyvolat všechny své fotografie, neshledali při svých analýzách žádný náznak falšování 

či manipulace s obrazem. Žádnou falzifikaci ani pozdější umělé zpracovávání filmu 

nemohli ve svém šetření objevit ani Michael Malin, který byl citován v úvodu, stejně jako 

ani fyzik Neil Davis či Eric Eliaso, expert na vyhodnocování obrazu.91 Aby mohl tyto filmy 

vyrobit, musel by mít Meier podle Wallyho Gentlemana, odborníka na speciální filmové 

efekty, »zástup schopných asistentů«, alespoň 15 osob. Zfalšování byť jen jediného 

ze sedmi filmů by podle Gentlemana bylo možné snad za pomoci 100 000 německých 

marek, ale jen ve studiu, jehož vybavení by přišlo na další půl milion marek.92 Také 

spolupracovník NASA Robert Nathan a Bob Post, vedoucí fotolaboratoře JPL,93 nemohli 

zřejmě shledat nic, co by poukazovalo na falzifikaci.94  

 

8.3.2 Analýzy vzorků kovů 

Také vzorky kovů, které Meier podle svého tvrzení dostal od Plejaren, prozkoumali 

                                                 
90 CHENAUX, Patric, Zeugnisse eines Kontaktlers, viz FIGU bulletin č. 55: 
http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2010/nr-55/kontaktler?page=0,6 (25. 12. 2013)  
91 Viz MOOSBRUGGER G., …und sie fliegen doch!, str. 277. 
92 Viz MOSSBRUGGER G., ...und sie fliegen doch!, str. 277. 
93 Laboratoř proudového pohonu (Jet Propulsion Laboratory, JPL) Národního úřadu pro letectví a 

vesmír (NASA) vyvolala všechny snímky planet, které NASA kdy uvolnila.  
94 Viz HESEMANN M., Geheimsache U.F.O., str. 421. 
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nezávisle na sobě Walter Walker a Marcel Vogel.95 Oba při svém výzkumu zjistili, že 

kovové vzorky pocházely z kovové slitiny, která musela být vyrobena procesem fúze 

za studena, což do dnešní doby není možné.96 Když Vogel kovový vzorek 500krát zvětšil, 

objevil dvě paralelní mikrorýhy, které byly navzájem propojeny kanálky; jednalo se 

o precizní linie o velikosti vlásku, které musely být nějakým způsobem strojově vpraveny 

do kovu. Ještě větším překvapením pro něj bylo, že hlavním prvkem v této úzké zóně byl 

na Zemi extrémně vzácný kov: Thulium. Níže uvádíme citát Marcela Vogela: 

 

»By any known combination of materials I could not put it together myself as a 

scientist. With any technology that I know of, we could not achieve this on this 

planet! I showed it to one of my friends, who is a metallurgist, and he shook his 

head and said, ‘I don’t see how this can be put together.’ That is where we are 

right now. And I think it is important that those of us who are in the scientific 

world sit down and do some serious study on these things instead of putting it 

off as people’s imagination.«97 

 

Překlad: »S jakoukoliv známou kombinací materiálů bych to jako vědec 

nedokázal dát dohromady. Na této planetě bychom toho nemohli dosáhnout 

s žádnou technologií, kterou znám! Ukázal jsem to jednomu ze svých přátel, 

který je metalurg, a ten zakroutil hlavou a řekl: „Nevidím možnost, jak to dát 

dohromady.“ To je stav věcí, v němž se aktuálně nacházíme. Domnívám se, že 

je důležité, aby si ti z nás, kteří se pohybují ve světě vědy, společně sedli 

a vážně se tím zabývali, namísto toho, abychom to odbývali jako lidskou 

fantazii.« 

 

U kovových vzorků bylo zjištěno mnoho dalších anomálií, jako v jednom případě 

neobyčejná měkkost, která byla konstatována už i u jiného domnělého kousku kovu 

                                                 
95 Celý odstavec viz MOOSBRUGGER G., …und sie fliegen doch!, str. 278 a další: Vogel pracoval 

přes dvacet let u IBM, kde měl k dispozici celosvětově nejlepší mikroskopové vybavení – elektronový 
mikroskop v hodnotě 250 000 amerických dolarů. Byl pionýrem luminiscenční technologie a vyvinul mimo 
jiné kapalné krystaly, magnetické filmy a počítačovou disketu; Vogel byl nositelem více než třiceti patentů. 
Jeho analýzy kovů jsou k dispozici ve zhruba pětihodinové videodokumentaci a jsou jím osobně 
komentovány. Walter Walker byl metalurgem na univerzitě v Arizoně.  

96 Viz STEVENS W., UFO: Contactfrom the Pleiades, str. 420 a 424.  
97 KINDER G., Light Years, str. 253. 



 
 

46 

z UFO, a to ve městě Ubatuba (Brazílie).98 Dále měla být na spektrograficky zkoumaném 

kovu pozorována mimořádná ryzost.99  

 

8.3.3 Analýzy zvuku 

Bzučivé šumy100 paprskových lodí nahrál prý Meier na magnetofonový pásek. I tento 

záznam zkoumali vědci a měl je uvést v úžas.101 Podle Jima Dilettosa by bylo extrémně 

komplexní záležitostí, aby tyto bzučivé šumy člověk sám vyprodukoval.102 Aby Dilettoso 

získal nezávislé potvrzení svých výsledků, zaslal nahrávku na magnetofonovém pásku 

Robinu L. Shellmanovi, zvukovému inženýrovi v solární laboratoři amerického 

námořnictva v Grotonu. Ten se očividně domníval, že šum nemůže být vyprodukován 

konvenčním, pozemské technologii známým přístrojem. Shellman po analýze uvedl své 

mínění: 

 

»Meier nemohl použít žádný zdroj střídavého proudu, aby vytvořil tyto tóny. 

Pokud by byl přístroj, který ten zvuk vytvořil, elektromotor nebo stroj, bylo by to 

poznatelné na frekvenčních linkách. Žádné takovéto frekvence však nemohly 

být zjištěny. ... Za účelem reprodukce podobné zvukové emise by člověk musel 

mít velmi vyspělé elektronické hudební studio. Tuto zvukovou emisi by nebylo 

možné jednoduše vytvořit množstvím syntezátorů.«103  

 

8.3.4 Fyzikální průzkum míst po přistání 

Kruhovité struktury v krajině – údajně stopy po přistání paprskových lodí – byly 

fotografovány a následně pomocí detektoru gamma záření prozkoumány experty 

s ohledem na uměle zapříčiněné změny v molekulární struktuře trav a půdy. Při tomto 

výzkumu měla být uvnitř kruhové plochy objevena o 1 až 400 procent vyšší hladina záření 

                                                 
98 Viz STEVENS W., UFO: Contactfrom the Pleiades, str. 415 a další.  
99 Viz STEVENS, UFO: Contactfrom the Pleiades, str. 426 a další. Stevens zde uvádí celkem devět 

mimořádných vlastností kovových vzorků, které podle jeho mínění definitivně poukazují na mimozemský 
původ.  

100 Bzučivé šumy si lze poslechnout na stránkách FIGU. Viz 
http://www.figu.org/ch/ufologie/sirrgeraeusche/sirren-anhoeren (25. 12. 2013)  
101 Viz STEVENS W., UFO: Contactfrom the Pleiades, str. 429: Bylo zjištěno, že nahrávka obsahovala 

směs, v níž existovalo simultánně 32 frekvencí, z toho 24 ve slyšitelné a 8 v neslyšitelné oblasti – všechny 
očividně perfektně spojeny. Pro více informací k výzkumům viz filmy v příloze.  

102 Viz MOOSBRUGGER G., …und sie fliegen doch!, str. 282. 
103 MOOSBRUGGER G., …und sie fliegen doch!, str. 282 (výňatek z: KINDER, Gary: Light Years) 
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než v okolí. Tato hladina nebyla konstantní, nýbrž neustále kolísala nahoru a dolů.104 

Také na Meierově těle a několika jím nošených kovových předmětech bylo patrně možné 

zjistit o jedno až 300 procent zvýšenou kontaminaci.105  

 

8.3.5 Kal Korff  

Poté co Korff Meierovy fotografie sám prověřil, vyjmenoval početné důvody, proč musel 

Meier použít malé UFO modely, modely stromů a fotomontáže.106 Pomocí zesíleného 

obrazového kontrastu mohl na fotografiích nalézt struktury, které, jak interpretoval, 

poukazovaly na vlákna, na nichž Meier UFO modely zavěsil.107 Korff cestoval 

do Švýcarska, aby si krajinu sám prohlédl a prověřil vzdálenosti, které Meier u svých 

fotografií udával. Přitom dle svého tvrzení zjistil, že Meierovy údaje o velikosti, výšce 

a vzdálenosti různých objektů nemohly souhlasit.108 Dále podle jeho názoru ostrost 

Meierových vesmírných lodí nekorespondovala s jinými na fotografiích zachycenými 

objekty.109 Fotografie však, jak bylo řečeno, prozkoumali četní experti, aniž by kdokoliv 

z nich došel ke srovnatelnému výsledku. Na konci kritizoval Korff několik obzvláště 

sporných fotografií, jako obrázky vesmírné lodi Sojuz,110 snímky mimozemšťanky 

Asket,111 nebo fotografie, které prý Meier pořídil na cestách časem.112 Ty musely podle 

jeho mínění vzniknout ofocením z knih science fiction, kreseb a televizních vysílání.113  

                                                 
104 Viz KINDER G., Light Years, str. 214 a další. 
105 Viz MOOSBRUGGER G., …und sie fliegen doch!, str. 284.  
106 Viz KORFF K., Spaceships of the Pleiades, str. 142 a 179.  
107 Viz KORFF K., Spaceships of the Pleiades, str. 197–200. 
108 Viz BÜRGIN L., UFOs über der Schweiz, str. 126. Korff dále zdůraznil, že vzhledem ke ztrátě kovů a 

absenci fotonegativů jsou dosavadní vědecké výzkumy bezcenné. Porovnej s HORN M., Dialogue With A 
Skeptic, citát: “Cynicky zpochybňovat fakt, že existuje audiovizuální záznam analýzy důkazního materiálu 
kovových vzorků jen proto, že student při dané události nebyl přítomen anebo tento důkazní materiál již 
není k dispozici, znamená diskreditovat většinově akceptovanou historii či dokonce vědu tak, jak ji známe. 
Student se musí spoléhat na nejlepší dostupné vědomosti, např. ohledně hvězd či jiných nebeských těles, 
dříve než bude schopen si některé z nich osobně do detailu prohlédnout (neřkuli je sám držet v rukou), a 
musí brát slova druhých tak, jak jsou dána atd.“ http://theyfly.com/Dialogue_with_a_Skeptic.htm (26. 12. 
2013)  

109 Viz BÜRGIN L., UFOs über der Schweiz, str. 126. Kupříkladu ostré UFO před neostrým pozadím, 
porovnej s KORFF, Spaceships of the Pleiades, str. 141 nebo str. 153 (č. 30). Zdali je ovšem neostrý 
náklaďák na straně 144 (č. 23) skutečně na pozadí, jak Korff předpokládá, to je podle mého mínění 
přinejmenším sporné.  

110 Viz KORFF K., Spaceships of the Pleiades, str. 243 a další. 
111 Viz KORFF K., Spaceships of the Pleiades, str. 247.  
112 Viz KORFF K., Spaceships of the Pleiades, str. 248–255. Ohledně fotografií s dinosaury, které 

Meier zřejmě vůbec neuveřejnil, a fotografií mimozemšťanky porovnej s HORN M., 
http://theyfly.com/Asket_&_Nera.htm (26. 12. 2013).  

113 Viz KORFF K., Spaceships of the Pleiades, str. 245–247. K vytvoření názoru o Korffových 
odvážných (směšných) teoriích viz televizní debatu Kala Korffa a Jimem Dilettosem na FOX News 
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8.4 Rozšiřující údaje 

 

8.4.1 Data uveřejnění kontaktních zpráv (druhá edice)114 

Blok 1: Kontakty 1–38, Schmidrüti 2002 

Blok 2: Kontakty 39–81, Schmidrüti 2003 

Blok 3: Kontakty 82–132, Schmidrüti 2004 

Blok 4: Kontakty 133–181, Schmidrüti 2004 

Blok 5: Kontakty 182–229, Schmidrüti 2004 

Blok 6: Kontakty 230–239, Schmidrüti 2005 

Blok 7: Kontakty 240–260, Schmidrüti 2005 

Blok 8: Kontakty 261–340, Schmidrüti 2005 

Blok 9: Kontakty 341–383, Schmidrüti 2007 

Blok 10: Kontakty 384–433, Schmidrüti 2009 

 

 

8.4.2 Obsah kontaktních zpráv 

 Shrnutí poselství Plejaren lidem viz MEIER, Billy, Interview über die Plejaren 1988 

(níže v textu). 

 Další shrnutí poselství Plejaren viz „Christian Frehner“ v díle HORN, Michael, 

STEVENS, Wendelle, FREHNER, Christian, Meier Case Update – 2006 (DVD z 

15. ročníku mezinárodního UFO kongresu & filmového festivalu v Laughlinu, 

Nevadě).  

 Výčet diskutovaných témat v kontaktních zprávách viz 

http://www.theyfly.com/ContactNotes.html (21. 03. 2014) nebo 

http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Appendices (21. 03. 2014). 

 

8.4.3 Obsáhlé a doporučeníhodné internetové stránky  

                                                                                                                                                                 
http://www.youtube.com/watch?v=5SmVdqzrUfU (19. 03. 2014). Korff opravdu není nic jiného než 
vychytralý, ctižádostivý a žalostný konspirační teoretik.  

114 Dle číslování kontaktů podle Meiera / FIGU v uvedených publikacích (všechny edice) se kontaktní 
rozhovory, ze kterých je citováno v této práci, odehrály následovně: 66. kontakt = 10. listopadu 1976; 202 
až 228 kontakt = 24. srpna 1985 až 1. května 1989; 238. kontakt = 18. května 1991. (poznámka FIGU-
Studiengruppe ČR) 
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DEARDORFF, James W., www.tjresearch.info (21. 03. 2014) a také 

http://www.tjresearch.info/Links_for_PR.htm (21. 03. 2014).  

DEVINE, Dyson a LEGG Vivienne, tato australská stránka již neexistuje, ale lze ji dosud 

zobrazit na wiki o Meierovi Jamese Moora, viz 

http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/gaiaguys/Meier.htm (26. 12. 2013). 

FIGU (spolek), www.figu.org (21. 03. 2014).  

HORN, Michael, www.theyfly.com (21.03. 2014). 

MOORE James www.futureofmankind.co.uk (21. 03. 2014). 

STEVENS, Benjamin http://www.billymeiertranslations.com/ (21. 03. 2014). 

 

8.4.4 Výstupy v médiích Michaela Horna  

 Kevin Smith Show http://theyfly.com/Kevin%20Smith%20Show%20Interview.mp3 

(19.11.2010)  

 The Michael Horn Show http://pwrnradio.com/categories/conversation-radio-

episodes/the-michael-horn-show (17.11.2010)  

 Alienevent http://vimeo.com/8797591 (17.10.2010)  

 Black Vault http://www.youtube.com/watch?v=KQD19iAtWgA&feature=related (26. 

12. 2013)  

 Coast to Coast AM http://www.youtube.com/watch?v=HrdQG4PZZkU (21. 03. 

2014)  

 Další výstupy v přehledu http://theyfly.com/radio/radio.htm (21. 03. 2014)  

 

 

8.4.5 Filmy 

Beamship – The Movie Footage, Nippon TV, Schweiz 1979. 

Beamship the metal, Nippon TV, USA 1985.  

Contact, Wendelle C. Stevens, Tom Welch, Lee und Brit Elders, Schweiz 1978. 

Meier Chronicles, Wendelle C. Stevens, Tom Welch, Lee und Brit Elders, Schweiz 1979.  

The Meier Contacts: The Key to our Future Survival, Michael Horn, USA 2004. 

Nippon (Japanisch), Nippon TV, Schweiz 1979. 

The silent revolution of truth, Michael Horn, Schweiz 2010.   

UFOs are real, Wendelle C. Stevens, Schweiz 1979. 
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8.4.6 Interview s Billym Meierem 

 1988: O Plejaden/Plajeren 

http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Interview_with_Billy_%281988%29 

(21. 03. 2014)  

 1998: O Učení ducha a misi 

http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Interview_with_Billy_%281998%29  

(21. 03. 2014). Interview na téma Učení ducha: http://cz.figu.org/rozhovor-uceni-

ducha (21. 03. 2014). Interview na téma mise: http://cz.figu.org/mise (21. 03. 2014) 

 

8.4.7 Bližší životopisné údaje o Billym Meierovi 

viz FIGU http://cz.figu.org/o%20billym%20eduardu%20meierovi (21. 03 . 2014, přesm. 

linku SG-ČR) 

MEIER Billy, Die Wahrheit über die Plejaden. 

MEIER Billy, Einführung in die Meditation, str. 1–26. 

MEIER Billy, Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy z bloku 1, str. 23–37 - česky 

(http://cz.figu.org/vydani-nove-knihy-figu-v-cr, 24. 12. 2013, přidání linku SG-ČR.) 

MOOSBRUGGER Guido, …und sie fliegen doch!  

 

8.4.8 Obsáhlá bibliografie Billyho Meiera (Tisku, internet, audio, video) 

CHANCE, David E., http://www.futureofmankind.co.uk/meier/gaiaguys/Meier.html (21. 03. 

2014).  

 

8.5 Zdrojové texty: Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy, svazek 5 

 

8.5.1 Sbírky předpovědí ve zdroji:  

 http://theyfly.com/prophecies/prophecies.htm (21. 03. 2014) 

 http://theyfly.com/WILL_HUMANITY_WAKE_UP.html (21. 03. 2014) 

8.5.2 Předpovědi v sekundární literatuře:  

MOOSBRUGGER G., Und sie fliegen doch! Hinterschmidrüti 1991. 

STEVENS W., UFO Contact From the Pleiades. Tucson 1982. 
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The Statesman 
Zahrnuto a původem přímo z novin THE FRIEND OF INDIA – založeno roku 1810 

PUBLIKOVÁNO  SOUČASNĚ  V  MĚSTECH  DILLÍ  A  KALKATA  
 

DILLÍ, STŘEDA,  30. ZÁŘÍ 1964  

»MUŽ Z LÉTAJÍCÍHO TALÍŘE«  OPOUŠTÍ DILLÍ  
Švýcar tvrdí, že navštívil tři planety 

REPORTÉR NOVIN 
 

Je »létající talíř« mýtus? Podle pana Eduarda Alberta, 
28letého občana Švýcarska, který v pondělí opustil 
Dillí a směřuje do Švýcarska přes Pákistán, vůbec ne. 
»Nejen že jsem ty objekty z vesmíru viděl, ale 
dokonce jsem je fotografoval a třikrát v nich cestoval,« 
tvrdí. 
 
   Vlastní asi 80 fotografií vesmírných objektů – 
všechny vyfocené starým skládacím fotoaparátem. 
Objekty na fotografiích se liší rozměrem i tvarem. 
Jeden objekt je kulovitý s okrouhlým diskem 
ve středu; jiný je trychtýřovitý; třetí vypadá jako 
neonová lampa; čtvrtý je velký zářící kříž a ostatní jsou 
zářící klikaté linie. Některé z nich byly 
vyfotografovány na zemi, jiné při letu po obloze. 
Velikosti objektů (jeden se o tom musí ujistit u pana 
Alberta) se různí od dvou centimetrů (ty nazývá 
»vesmírní průzkumníci«) až po 1500 yardů. Některé 
fotografie byly pořízeny ve dne a některé v noci. 
   Fotografie pořízené v Řecku, Jordánsku a Indii jsou 
úhledně uchované v albu. Pan Albert zdvořile odmítá 
žádost o kopie fotografií s poznámkou: »Nemohu si 
dovolit je postrádat.« Říká, že nafotil asi 400 snímků 
vesmírných objektů, ale většina z nich byla ukradena – 
některé v Jordánsku, některé v Indii. 
     Sedě spoře oděn v jednom z jeskyni 
připomínajících památníků v Mehrauli v Dillí – poblíž 
Buddha Vihara, kde pobýval od té doby, co asi před 
pěti měsíci dorazil do Indie –, zní pan Albert poněkud 
tajuplně. Ale není viditelně dychtivý hovořit o svých 
zkušenostech, které jsou, mírně řečeno, pozoruhodné. 
Skutečně, to málo, co má říci, z něho musí člověk 
páčit. Nechce publicitu, nezajímá ho, zda mu někdo 
věří nebo nikoliv. S těmi, co mu nevěří, jednoduše 
odmítá hovořit. 
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   První »létající talíř« viděl podle svého tvrzení 
ve Švýcarsku v roce 1958. Od té doby vídává létající 
talíře a často je fotografuje. Přilétají skoro jedenkrát 
za měsíc, říká. Tvrdí, že se v posledních pěti letech 
setkával a hovořil s bytostmi z Vesmíru. (»přicházejí 
z jiných planet«). »Při třech příležitostech jsem 

cestoval s vesmírnými bytostmi a navštívil jsem tři 
planety – Satar, Kapar a Paranos,« říká. Na jedné byla 
obydlí (»všechny objekty byly bílé«), další měla tvar 
jako kostel a byla příliš horká na pobyt a třetí »byla 
jako třpytící se diamant«, bez lidí. Říká, že mu nebylo 
dovoleno zůstat na žádné planetě déle než 10 až 15 
minut. Pan Albert nenuceně sděluje, že na planetách 
nasbíral nějaké kameny, které uschoval doma 
(ve Švýcarsku). »Nyní již nebudu schopen určit, který 
kámen je z jaké planety,« dodává. 
   Ohledně vesmířanů pan Albert říká, že vypadají jako 
lidské bytosti – »pouze jsou mnohem vyšší, mají 
kolem sebe určité záření a jsou duchovně mnohem 
vyspělejší než lidské bytosti«. Nevyslovují žádná 
slova, ale rozumějí jakékoliv řeči a vyjadřují se 
prostřednictvím telepatie, prozrazuje. 
 
MISE 
 
   »Musím vyplnit misi«, říká pan Albert, ale odmítá 
vysvětlit, o co jde. »Prozradím to, až přijde čas – 
v nejlepším případě do jednoho roku.« 
   Kromě svého nepříliš působivého oblečení, svého 
vesmírného alba, fotoaparátu a několika batohů, má 
pan Albert ochočenou opičku, kterou pojmenoval 
»Emperor«. Brzy poté, co se dostal do Mehrauli, mu 
někdo ukradl jeho 350 dolarů. Od té doby se snažil 
získat práci nebo peníze, ale marně. Před pár dny 
potkal německého mladíka, stopaře, který cestoval 
zpět do Evropy. Němec (také s ochočenou opičkou 
jménem »Empress«) byl rád, že může Švýcarovi 
vypomoci. Švýcar, Němec a obě opičky odjeli 
v pondělí večer vlakem do Lahore; odtamtud plánují 
stopovat do Evropy – každý do své rodné země. 
  Příběh pana Alberta je stejně tak neuvěřitelný jako 
zarážející. Chystá se německým vědcům vyprávět své 
zážitky a ukázat své fotografie a předměty, o kterých 
tvrdí, že je sebral na planetách, které navštívil. Zapsal 
se pan Albert do historie, anebo je mystikem, který 
popustil uzdu své fantazii? Teprve čas ukáže. 
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