Lexikon vodnářského věku
Existují Plejáďané?
Výstřední Švýcar Billy Meier je nejznámějším kontaktérem civilizace Plejáďanů. Ve svém
středisku Stříbrné hvězdy v Hinterschmidrüti píše knihy o kontaktech naší civilizace s
Plejáďany i o ekologických hrozbách pro naši civilizaci. Je to jen další případ umně
maskovaného podnikatelského záměru, jak dostat peníze z důvěřivých nadšenců, věřících na
existenci mimozemských civilizací?
Jak lehce zjistíme v každém astronomickém atlasu, Plejády jsou otevřenou hvězdokupou v
souhvězdí Býka asi 410 světelných let do Země. Pouhým okem tam můžeme spatřit 7 hvězd
na severní zimní obloze. Nejjasnějších 9 hvězd z Plejád má i své pojmenování, nejjasnější
Alcyone je asi 1000x jasnější jako Slunce.
Hvězda Taygeta má dle sdělení Plejáďanů planetární systém s 10 planetami, (které ze Země
nemůžeme spatřit), z nichž 4 jsou obydlené a jedna z nich - Erra se podobá Zemi jako
dvojče. Má stejnou velikost, vzdálenost od slunce, dobu oběhu, sklon rotační osy, pouze
atmosféra má o 12% více kyslíku. Na planetě žije asi 500 milionů obyvatel. tedy 10 x méně,
než na Zemi a počet obyvatel je regulován na tuto optimální hodnotu. Erraňané jsou téměř k
nerozeznání od pozemšťanů, neboť obě civilizace mají společné předky, pocházející z
oblasti Vegy. (To byli ti známí bibličtí bohové a učitelé mnoha prastarých civilizací?)
Erraňané jsou však na vyšší úrovni - v duchovním vývoji asi 30 milionů let před námi,
technicky bychom je mohli dohnat za 3000 let. V důsledku svého duchovního vývoje mají
vyšší vibrační úroveň i vyšší telepatickou vnímavost, styk s mimozemšťany je proto
vzhledem k jejich negativním myšlenkám bolestný a nebezpečný. Proto se mohou
kontaktovat jen s duchovně velmi vyspělými jedinci s pozitivním myšlením, bez předsudků k
mimozemšťanům.
Plejáďané se dožívají věku asi 1000 let, za svůj dlouhý život však v důsledku regulace
populace nemají obvykle více jak 3 děti. Ovládli již dokonale techniku pro mezihvězdné lety
a udržují v rámci své výzkumné a kontrolní činnosti velký počet stálých základen na
rozvíjejících se planetách.
Zákon nevměšování jim však nedovoluje zasahovat do dění na planetě, mimo upozorňování
na negativní vývoj, prostřednictvím kontaktérů. (Bohužel, my tyto osoby považujeme za
blázny a mnoho z nich již skončilo v ústavech pro duševně choré.)
Plejáďané jsou již 2000 let zapojeni v Kosmické konfederaci a plní svěřené úkoly v naší
Sluneční soustavě. Všichni spojenci konfederace hovoří stejným (universálním) jazykem,
rovněž na jednotlivých planetách existuje již jen společný jazyk pro všechny obyvatele.
Mnoho detailů o životě Plejáďanů se dozvíte z knihy Guido Moosbrugera -UFO:a přece
létají!

