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Poselství Plejáďanů lidem na Zemi
Poselství Plejáďanů je založeno na
jejich historii a minulosti a zároveň
na historii a minulosti našeho lidstva,
díky jejíž znalosti se cítí povoláni, aby
nám radili a nepřímo pomáhali. Nemohou si dovolit poskytnout nám přímou
pomoc, protože jim to zapovídají jejich
pokyny. Noví příchozí z hlubin vesmíru
však nepřinášejí na Zemi jen dobro a
nesmírný pokrok, ale také mnoho zlého, jako jsou například klam, hádky,
nesprávný způsob života, falešné ﬁlosoﬁe a ideologie, jakož i odvrácení od
přírodních zákonů Stvoření a odmítání jeho vyšších principů a přikázání. A
bohužel to bývalo tak, že mnozí lidé na
celé Zemi rádi přijímali tuto faleš a toto
zlo a následovali je, takže z tohoto semene mohly velmi brzy vyrašit klíčky,
které mocně podporují falešnou víru a
zvrácenosti všeho druhu.
Plejáďané, kteří se pokládají za přímé
potomky našich společných prapředků, od nichž zřejmě skutečně pochází i
dnešní pozemské lidstvo, žijí už 52 000
let v úplném míru ve svých domovských
světech, přitom se však stále cítí silně
spojeni se svými prapředky a cítí určitou

spoluzodpovědnost za to, co se tehdy na
Zemi odehrálo a za zlomyslné svedení
pozemského lidstva, jež vedlo k jeho neblahému vývoji, i když zmíněné činy našich sebestředných a nezodpovědných
prapředků jsou již historií starou 389
000 let. Z tohoto pocitu spoluzodpovědnosti se cítí dobrovolně zavázáni ukázat
pozemským lidem mým prostřednictvím
život v přírodní formě v duchu Stvoření,
respektive naznačit jim, jak se dříve žilo
v souladu s jeho zákony, přikázáními a
vyššími principy. S tímto úkolem je však
spojeno i poučení, že člověk – a to každý
– nese před svými bližními a svým okolím, před celou planetou včetně její ﬂóry
i fauny, velkou zodpovědnost.
Poselství Plejáďanů pozemskému lidstvu tedy obsahuje následující body
(redakcí kráceno):
* Předat pozemšťanům řadu faktů
z úseků minulosti pozemského lidstva
a z historie jeho původu, aby bylo svedeným ukázáno, jak došlo ke vzniku
všeho toho zla a jak se lidé povýšili až
na bohy…
* Objasnit pozemšťanům, že neexistuje žádné nebe ani žádné peklo v tako-

vé podobě, jakou předkládají náboženství, nýbrž že nebe i peklo jsou vnitřními psychospirituálními stavy lidského
vědomí.
* Objasnit pozemšťanům, že v celém
vesmíru existuje jen jedno jediné Stvoření a neexistují žádní Stvořitelé, a že
samo toto Stvoření patří všem svým
stvořením/výtvorům…
* Objasnit pozemšťanům spirituální
nauku, která obsahuje mnohé přírodní
zákony a vyšší principy Stvoření…
* Objasnit pozemšťanům, že podléhají
reinkarnačnímu cyklu trvajícímu 60 až
80 milionů let, takže se rodí stále znovu, aby se dále vyvíjeli a jednou se opět
začlenili do Stvoření a splynuli s ním.
* Objasnit pozemšťanům, že každá
lidská životní forma je oživena jedním
nepatrným kousíčkem ducha Stvoření, který prochází vývojem a společně
s materiálním vědomím je hnací sílou
života.
* Objasnit pozemšťanům záležitost
se zalidněním jejich planety (není tu
žádné přelidnění), jakož i mnohá další
fakta související s lidským životem i životem fauny a ﬂóry…

Výňatek z 9. kontaktního protokolu z pátku, dne 21. března 1975,
který Eduardu Meierovi poskytla Plejáďanka Semjase:
„Dnes bohužel musíme vést poněkud jednostrannou zábavu, protože musím vyjasnit některé důležité věci: Už desítky let jsme různými pozemšťany a celými skupinami lidí
tlačeni do sfér, do kterých se nehodíme, do sfér, v nichž
bychom v žádném případě nechtěli zdomácnět. Ať už je
to z pouhé touhy po slávě a renomé a touhy po zisku, tito
lidé nás stavějí výše, než se ve skutečnosti nacházíme. My
všichni jsme také jenom lidé, všichni jsme lidskými bytostmi. Podle vašeho chápání disponujeme supertechnikou
a máme za sebou velký psychospirituální pokrok (vysokou
úroveň vědomí). My však nejsme ochránci pozemšťanů ani
jejich hlídači, nejsme ani vyslanci boha, jakýmisi obskurními anděly nebo něčím v tom smyslu.
Různé sobecké osoby a jimi svedené skupiny lidí tvrdí, že
jsme jakýmisi strážci Země a jejího lidstva a že řídíme jejich
osudy. To neodpovídá skutečnosti, protože my plníme jen
úkoly, které jsme si dobrovolně uložili a které nemají
vůbec nic společného s hlídáním Země a jejího lidstva
a s řízením jejich osudů. Proto není správné představovat nás jako nadpozemské posly a strážce. Kdybychom byli
posly a strážci v tom smyslu, jak se o nás tvrdí, pak bychom
tu přistávali naprosto veřejně a důrazně bychom ovlivňovali
osudy lidí a celého lidstva.
Nejsme tím, co nám lidé přibásňují, i když jsme po duševní stránce napřed o nějakých 25 milionů let a technicky
jsme lidstvo předstihli zhruba o tři a půl tisíce let. Je to
jen v myslích všech pozemšťanů, kteří jsou natolik zaujatí
svými náboženskými představami, že z nás musí dělat něco
božského. Tím jen degradují sebe samotné i všechny své
spoluobčany na jakési nedostatečně vyvinuté lidské bytosti, na podlidi. Díky chybným nebo dokonce přímo záměrně
vymýšleným zprávám z kontaktů, které se nezakládají na
pravdě, vzniká dojem, že pozemšťané dělají jen samé chyby
a že nic z toho, co dělají a jak žijí, není správné. Ve skuteč-

nosti však tomu tak není, protože lidé Země kráčejí cestou
svého vývoje, podmíněnou jejich evolucí. Ano, jsou barbarští a při svém bádání bouřliví a často nedomýšlejí následky.
Barbarství je však vlastní mnoha životním formám, protože
je přirozené a přiměřené, neboť zajišťuje samotný život. Tím
myslím přírodní barbarství, které není zatíženo zvrhlostmi.
Zůstává vlastní i mnohem vyvinutějším rasám, než je pozemské lidstvo, jež je odkládají teprve s vyšším spirituálním
uskutečněním (rozšířením vědomí), když jejich duch (vědomí) absorbuje nezbytné poznání.
V žádném případě nemůžeme souhlasit s tím, že by pozemský člověk pouze poškozoval pověst lidí a že by byl zplozencem zla. Je potomkem divokých předků a musí jít cestou
svého vývoje. Tato cesta však vede skrze nouzi, utrpení a
námahu k poznání a moudrosti. Proto mohou lidské bytosti provádět úspěšný výzkum jen tehdy, když se zbaví všech náboženských předsudků a když budou hledat
pravdu tam, kde se skutečně skrývá. To neovlivní jejich
úctu k životu či dokonce úctu k samotnému Stvoření, právě naopak. Teprve výzkum a poznání zažehnou skutečnou
úctu ke Stvoření a k životu.
Velké nebezpečí se skrývá v tom, že vědci mnohdy využívají toho, co dokážou, ke splnění svých sobeckých a vypočítavých cílů a zotročují a vykořisťují své méně vyvinuté
současníky. V tom by se jim mělo zabránit, stejně jako
by se mělo zabránit ve vývoji technických vymožeností,
mají-li sloužit jen a pouze k účelům ničení a zotročování. Nelze dopustit, aby se tím povýšili na bohy a aby udělali
tutéž chybu jako kdysi naši (společní) předkové.
Pokusíme se tomu jistými vlivy zabránit. Chceme však také
poukázat na určité cesty a nechat pozemšťany dozrát k určitým vědomostem. Pokud se tedy budeme vměšovat do určitých
věcí a záležitostí, pak jen proto, aby pozemšťané neopakovali
tutéž chybu, jakou ke své škodě učinili naši předkové.“
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