Lyranské mimozemské rasy
Ukázka ze stránek: http://www.semjase.net/semjeng12.html
zveřejněných na stránkách: http://galactic.no/rune/udxen.html
(Z planet v oblasti souhvězdí LYRY přišli osadníci na naši Zemi a Mars a také na planety v
Plejádách.)
Lyranské hvězdné lodě
V roce 1977 přistála kosmická loď na cestě před domem Billyho Meiera a on ji šel
prozkoumat. Viděl kruhovou diskovou loď s vysokou kupolí nahoře, stojící asi 1 metr nad
zemí, na souvislém přímočarém paprsku bílého světla.
Spodní část podivného plavidla měla světlou, matně stříbrnou barvu a pomalu se otáčela
proti směru hodinových ručiček. Okraj nebo hrana kotouče o tloušťce 60 cm byla rozdělena
do vertikálních částí, které se zdály být tvořeny několika malými lopatkami, které byly
namontovány vertikálně, a které se rytmicky pohybovaly zprava doleva a zpět v oblouku 90
stupňů.
Podvozkové nohy o průměru asi 3 metry, vyčnívaly do boku zhruba o 20 cm pod spodek
kotouče. Intenzivní bílé světlo, které se zdálo, jakoby loď nadnášelo, bylo promítáno svisle
dolů z této spodní příruby. Uvnitř intenzivního bílého světla viděl Meier schodiště s 5 stupni,
sestupující ze středu spodku lodě k povrchu země. Viděl, že jak se pomalu otáčejí vertikální
klapky tam a zpět, tak po stranách kolem okraje disku zářila aura duhových barev.
Hlavní část disku byla o průměru 7 metrů a tloušťce asi 1,5 metru, měřeno shora dolů, a
spodní plocha disku byla více prohnutá, než jeho horní část. Nahoře na kotouči seděla kupole
o průměru 2,5 metru s vertikálními stěnami o výšky 1 metr, ve kterých bylo 8 vyklenutých
polokulových oken, až do šířky prstence výšky 70 cm, který měl přibližně stejný průměr jako
jeho základna. Tato část trupu byla světle oranžové barvy a z oken vycházelo jasné žluto-bílé
světlo. Horní část této kupole přecházela do hladké zakřivené plochy z nějakého tmavého
barevného skla. Vypadalo to jako sklo a mělo to hladký povrch, na kterém však neviděl žádné
reflexy.
Na palubě lodě byly 3 bytosti, z nichž jedna se představila jako Menara, pocházela z místa
poblíž hvězdného systému Lyry. Řekla, že její rodná planeta má 14 miliard obyvatel, a patří
do Konfederace planet. Řekla, že její obyvatelé úzce spolupracují v určitých záležitostech s
vesmírem DAL a Plejáďany, a že tyto inteligence mají zde na Zemi své aktivity. Další členka
posádky lodi se jmenovala Alena. Obě byly tmavší pleti a měly dlouhé štíhlé tělo. Lyrané
mají na své planetě více než jeden typ rasy.
Menara říkala, že její loď může cestovat v čase i prostoru a sdělila, že její loď byla
postavena před 300 lety v naší budoucnosti, a používá ji již více než 250 let. Zdá se, že je zde
vzestupný technologický vývoj. Plejáďané říkají, že jejich technologie je zhruba 3000 let před
námi, ale vesmír DAL je ještě zhruba 350 pozemských let před nimi, a proto je technologicky
podporuje.
Nyní zde máme rasu bytostí ze souhvězdí Lyry, která se zdá být technologicky několik tisíc
let před vesmírem DAL, takže v jistém ohledu pomáhají DAL i Plejáďanům. To nám může
poskytnout nějakou představu o druhu pomoci, který nám nabízejí Plejáďané. Kontakt s
bytostmi z Lyry pokračuje, a došlo k dalšímu přistání, včetně přistání ve sněhu hloubky
12 cm, kde vznikla na zemi charakteristická kruhová oblast roztaveného sněhu a ledu.

Veganské paprskové lodě.
Během rozhovoru o jiných záležitostech se Billy náhodně zmínil o Veganech, bytostech,
které sem přišly ze souhvězdí Vegy. Dále uvedl, že jejich technologie je o 250 let starší, než
Plejádská, a že jsou také v kontaktu s vesmírem DAL, který jim ve skutečnosti pomáhá stejně
jako Plejáďanům. Plejáďané, Vegané, DAL a Lyrané patří ke stejnému druhu bytostí, který
zahrnuje také nás! Jiné druhy této větve Meier nezná a tyto subjekty proto nemá zpracovány.
Bylo zjištěno, že Alena se v jiném čase vrátila na vlastní loď a upozornila Meiera předem na
svou návštěvu. Dorazila na další setkání v kosmické lodi, kterou Meier ještě neviděl.
Vysvětlila, že ona a jiní jako je ona, pocházejí z planety v hvězdném systému Vegy, který je
součástí souhvězdí Lyry, jak ho vidíme odtud. Vegané jsou tmavší pleti, než Lyrané a
vypadají trochu jako Hotentoti, s výjimkou vyšších lícních kostí a trojúhelníkového tvaru
tváří. Vegané, jak vysvětlila Meierovi, opravdu pocházejí z dřívějších Lyranů, stejně jako
Plejáďané a my. Jejich předkové jsou ale o něco starší než Plejáďané.
Vegané dorazí na Zemi v diskové lodi o průměru 8 metrů, která přistane nebo se spíše
vynoří na koherentním paprsku plazmové energie, 40 až 50 cm nad zemí. Tento plazmový
výron sahá dolů pouze 30 až 40 cm, pak krouží zpět nahoru, v téměř prstencovité cívce.
Výron plazmy vypadá spíše jako velmi přesná záclona modro-bílého plamene, s prstencem
kolem spodku, s tím rozdílem, že neustále proudí. Meier říká, že výron vypadá, jako by
vycházel z mřížky velmi husté kovové sítě, uvnitř kruhovitého spodního povrchu lodě.
Loď má nahoře kopuli z průhledného materiálu z mnoha kruhových částí, jinak je to jeden
kus s průhlednými žebry, která stoupají vertikálně a setkávají se nahoře. Vrchlík je obklopen
základnou s hladkým stříbrným prstencem, jako z nerezové oceli. Z této kruhové desky až
k hornímu okraji lodi se povrch trupu ohýbá s ostřejšími záhyby.
Spodní část plavidla má hladký povrch jako z nerezové oceli, po obvodu má na okraji
plazmové výtoky. Plochy se nespojují, ale mají úzkou mezeru, která obsahuje drobné výpusti
velmi zvláštního tvaru. Namísto toho, aby byly kruhové, jako okraje disku, mají při pohledu
shora 4-lalokovitý tvar. Takto sestavené deska se rychle otáčí proti směru hodinových ručiček
mezi okraji. Rychle se otáčející hrdlová část vydává oranžovou záři.

Lodě z vesmíru DAL
Jak přesně vesmířané z DAL vešli s námi do vztahu, není v tuto chvíli zcela jasné. Je to
pěkná, nordicky vypadající rasa, podobná severským evropským bělochům, takže by se mohli
v konvenčním oblečení procházet na našich ulicích bez povšimnutí.
DALané přilétají v diskových kosmických lodích, které mají trochu nižší profil a přistávají
na zemi na plochém dně. Dno má 3 světlé, 2 tmavě zbarvené kroužky a tmavé centrum v
rovinném povrchu dna, které neumíme objasnit.
(Meierovi se podařilo fotografovat kosmickou loď z vesmíru DAL přibližně v 16:00 hofin
odpoledne, dne 3. července 1964, když letěla přes ašrám Ašóka na Gurgoan Road u Mehrauli,
poblíž New Delhi v Indii.)
Další sekce lodi obsahuje kovovou obrubu, který se zvedá téměř svisle ze tmavé kovové
obruby, která spojuje další světle zbarvený kus, který tvoří horní kotoučovou přírubu ke
zvýšené kupoli ve středu.
DALané mohou přímo dýchat naši atmosféru a nepotřebují přilbu, aby dýchali prostředí,
jako ve své lodi. Výstup z lodi DAL je přes úsek klenby kupole, který se zvedá na zadním
závěsu. Kabina lodi, kterou si Meier mohl prohlédnout, měla tři místa pro posádku.
Fotografoval tento typ lodi již dříve. Také byla asi 8 metrů v průměru.

Historie Lyranů
Všechno to bylo poněkud zmatené, a tak Plejáďané nabídli krátkou historii, aby se dostali
do úhlu pohledu. Podle nabídnutého vysvětlení, byli Lyrané původními (alespoň pro nás)
předky naší větve evoluce.
Před mnoha tisíci lety jejich civilizace v Lyře dosáhla vysoké technologické úrovně a začali
cestovat ve vesmíru. Byla to stvoření se svobodnou vůlí, ovládající svůj osud. V určitém
okamžiku se dostali do rozporů a rozdělili se na frakce s různými ideologiemi a různými cíli.
Nakonec šli do války a zničili většinu své společnosti a svůj domov. Běženci, kteří se snažili
vyhnout se očekávanému výsledku, utekli z jejich rodného systému a našli domovy v
hvězdných systémech, které nyní nazýváme Plejády a Hyády. Také odešli do nedalekého
systému Vegy.
Za několik tisíc let tyto společnosti dosáhly vysoké technologické úrovně a znovu mohly
cestovat vesmírem. Někteří Plejáďané původem z Lyry objevili na svých cestách naši planetu
a její vznikající život, vyvíjející se ve velmi pohostinné atmosféře. Zůstali zde a usadili se
zakrátko v pozdní etapě Lemurie a časné civilizaci Atlantidy, někteří se dokonce smíchali
s bytostmi ze Země a stali se pozemšťany. Ti, kteří zůstali původním druhem a nekřížili se,
brzy vytvořili vysoce vyvinuté technologie, navrhli a postavili mnoho nádherných strojů a
zařízení a vytvořili pro své pohodlí vymoženosti všeho druhu.
Opět se však dostali do konfliktů a společnost se polarizovala do dvou táborů, z nichž každý
měl vyspělé technologie. Nakonec šli do války, která vyústila do strašné destrukce. Ti, kteří
mohli, unikli do jiných oblastí vesmíru a začali znovu. Některé z těchto bytostí nás také občas
navštěvují.
Po dlouhé době přiletěla nová vlna Plejáďanů, aby zkontrolovala potomky svých předků,
kteří přežili hroznou válku. Zjistili, že někteří přežili, znovu se s nimi spojili a pomohli lidstvu
získat kontrolu nad svými aktivitami a výrobou nových technologií. Tato společnost se stala
pozdějšími Atlanťany, kteří pozvedli svou vědu na úroveň, která umožňovala cesty vzduchem
i pod mořem předtím, než se tato civilizace opět zničila válkou na povrchu.
Současní Plejáďané jsou potomci mírové frakce, která se usadila v této hvězdné skupině,
kterou astronomové takto pojmenovali. Vegané, kteří nás navštěvují, jsou nyní potomky další
klidné skupiny, která se usadila v systému hvězdy Vega.
Potomci Lyranů, kteří se dlouho vyvíjeli během konfliktů, se nyní zajímají o naše blaho a
cítí zvláštní odpovědnost vůči nám, protože zaujímáme jejich dřívější bojové pozice. Ve své
historii během konfliktů ztratili mnoho, několikrát se zničili a pokaždé ztratili svůj náskok v
technologickém pokroku. Podle jejich příběhu se dokonce usadili v naší Sluneční soustavě na
další pohostinná planetě, 5. od Slunce, která byla vlastně zničena v jaderné válce zbraněmi,
které se jim tam dostaly z rukou. To je součást jejich znepokojení nad tím, jak budeme
využívat naši jadernou vědu. Tito Lyrané nám nyní určitým způsobem pomáhají s jejich
lidskými bratranci v Plejádách, od Vegy a dalších.
Takže vidíme, že ačkoli jsou Lyrané mnohem starší ve vývoji, jsou v některých
technologiích jen o málo dále před ostatními, a v ostatních jsou za nimi a pomáhají jim jejich
bratranci. Takže mnoho humanoidů, jako tito mimozemšťané, se objevuje ve stejné době.
Někteří jsou skutečně propojeni ve vývoji a mají zjevně společný původ. Naše opětovně se
rozvíjející technologie přitahuje jejich pozornost s nyní jsou zde, aby pozorovali a pomáhali
nám, podle naší svobodné vůle.
Lyranské rasy začaly evakuovat svoji domovskou planetu před více než 22 miliony let, a
od té doby završily svůj vývoj a začaly migrovat. Domnívají se, že samotné stvoření je první
příčinou všeho, nikoli to, že vše vytvořil Stvořitel. Vidí Stvořitele jako všeobecné poznání,

univerzální moudrost a univerzálního ducha. Řekli Meierovi, že jim jsou známy miliardy
forem stvoření.
Také mu řekli, že naše nejstarší společnost na Zemi byla okopírována od raných Lyranů,
kteří navštěvovali Zemi. Byli tady a pozorovali náš život na Hyperboreji, prvním kontinentu,
který v té době zahrnoval veškerou suchou plochu země. Toto bylo dávno předtím, než lidé
Země začali svůj fyzický vývoj. Potomci těchto Lyranů přišli později znovu, pomáhali
začínající společnosti v dalším období a Lemurii i Atlantidě dali současná jména.
Byly tam i další bytosti z jiného systému, který se jmenoval Bawwi, kteří tehdy také
navštívili Zemi. Bawwi byla rasa bytostí o výšce 2,5 až 3 metry. Kdysi byla Země
navštěvovaná i bytostmi o výšce 7 až 8 metrů. Měly chodidla 90 až 93 cm dlouhá a měli
bychom nacházet jejich fosilní stopy.
Na tom, co dnes nazýváme Velikonoční ostrov, byla zvláštní rasa velkých lidí, která měla
nepředstavitelnou výšku 10 až 11 metrů. Nebyly úplně fyzické. Celá historie Hyperboreje,
Agarthy, pevniny Mu a Atlantdy byla sepsána Plejáďany. Při své návštěvě ve vesmíru ukázali
Meierovi další planety s atmosférou a s životem ve dřívějším stadiu evoluce. Viděl
dinosaurům podobná stvoření, primitivního člověka, který se odíval kůžemi a strmé pyramidy
v dálce, v mlhavé zlaté atmosféře. Bylo mu řečeno, že tato planeta je od Země vzdálena 770
světelných let.
Podle Plejádských záznamů Lyrané opustili svůj systém jako rebelové a usadili se v
Plejádách a Hyádách. Později přišli na Zemi a smíchali se s obyvateli Země. Pozemšťané pak
žili na zbytcích jediného starého kontinentu, nyní známého jako Hyperborea. Tyto bytosti pak
zde na Zemi vytvořily a vyvinuly civilizaci s pokročilou technologií. Zapojily se však do
války mezi sebou a část jich odešla na planetu Erra v Plejádách, jiní šli na jinou planetu
s atmosférou v naší Sluneční soustavě, 5. od Slunce, kterou nazývali Malona. Usadili se na
této planetě a smísili se s místní lidskou formou bytostí.
Potomci Lyranů, kteří se usadili na Zemi a na Maloně, byli válečnou rasou a nesli s sebou
své válečné sklony. Maloňané nakonec zničili svou planetu ve strašlivém atomovém
holocaustu. Uděláme snad totéž?
Přeživší Lyrané odešli na mnoho tisíc let. Následné generace se vrátily v jiné době, znovu
bojovaly mezi sebou a znovu odešli. Toto se opakovalo ještě jednou a nyní jejich potomci
znovu pozorují Zemi a přeživší potomky svých předků.
Lyranští rebelové dosáhli vyšší duchovní úrovně a už se nemuseli dopouštět konfliktů a
válek. Jejich předkové jsou však zodpovědni za druh rasy, která se nyní nachází na Zemi.
Takže vidíme, že my, Plejáďané, Vegani a některé další původní bytosti, kteří sem přišly z
Hyád, jsou všichni v jistém smyslu potomky Lyranů, a všichni jsme spojeni společným
dědictvím. Současní Lyranští návštěvníci s jejich vyšší spiritualitou se zde snaží zvrátit
některé z účinků, které zanechali dříve jejich méně duchovní předkové. Starší Lyranští
předkové, z důvodu jejich nedostatečně rozvinuté spirituality upadli do stagnace a ztratili
většinu své technologie. Plejáďané jim nyní pomáhají vrátit se na cestu k úžasným
technologiím, které kdysi měli.
Vegané, také potomci starých Lyranů, jim pomáhají získat zpět některé z jejich starých
technologií zavádět jim nové. Plejáďanům obyvatelé vesmíru DAL velmi pomáhali a předali
některé technologie Lyranů a na druhé straně jim pomáhají Lyrané jinými způsoby.
Kultura Plejáďanů
Přestože se Plejáďané podle našich standardů zdají velmi zdraví, jsou ovlivňováni naší
atmosférou. Nestačí jim, že musí nosit ekologické obleky, ale mají problémy s dýcháním při
dlouhodobém pobytu v našem vzduchu. Atmosféra na jejich domovské planetě je sice velmi
podobná naší, ale v našem ovzduší máme více znečišťujících látek. Říká se, že po prodloužení

pobytu v čistějších podmínkách jejich kosmické lodi jsou dokonce v menší míře postiženi i
atmosférou své domovské planety.
Jejich ruce jsou velmi podobné našim, ale jsou jemnější a pružnější. Mají na rukou velmi
jemnou pokožku. Všichni Plejáďané mají malé zahrádky a pracují na nich vlastními rukama.
Je to součástí udržování kontaktu s jejich planetou. Každý z nich pracuje dvě hodiny denně v
jejich továrnách, většinou jen dohlíží na automaty a roboty. Všichni jsou vzdělaní v mnoha
oborech.
Plejáďané se vzdělávají až do věku 70 let. Za deset let ve škole dosáhnou úrovně vzdělání,
která odpovídá našim absolventům vysoké školy. Každý musí být důkladně seznámen s 12 až
20 profesemi.
Nemohou se oženit, dokud nebudou starší než 70 let. Jejich tělo dospívá za 12 až 15 let.
Nemohou se ženit, dokud nedokončí své vzdělání. Střední věk těch, kteří se žení, je asi 110
let. Obě strany musí absolvovat přísné psychické a fyzické testy, než se mohou oženit. Ženit
se však nemusí a mnozí to ani nedělají. Při narození se spoléhají na přirozený porod bez
anestetik. Zjistili totiž, že jejich chování se mění během anestézie. Svobodná vůle dítěte je tím
ovlivněna a do určité míry se sníží.
Život na planetě Erra je klidný a harmonický. Všichni se snaží dělat to nejlepší pro dobro
všech. Kdybychom přišli na domovskou planetu Plejáďanů - Erra, moc bychom toho neviděli,
protože život, civilizace a všechny její činnosti existují v poněkud odlišné dimenzi a jiném
časovém rámci. Jejich čas je mírně posunut, což také ovlivňuje jejich vibrační stav mysli.
Musí se trochu přizpůsobovat našemu času a vibracím, aby nás kontaktovali, a my bychom
museli udělat totéž, abychom vnímali jejich přirozenou existenci.
Plejáďané říkají, že každý člověk má přirozenou zodpovědnost pomáhat všem ostatním v
růstu vědomí. Stvoření vyžaduje, aby každá bytost neustále pokračovala vpřed. Každý jedinec
má tuto odpovědnost ke každému dalšímu jedinci.
Neočekávaná věc, která by ale neměla být neočekávaná, je najít důvody a logiku ve
vzájemném vztahu všech těchto zvláštních zkušeností. Přemýšlel jsem nad tím, proč se tato
jejich aktivita děje jen na jednom místě na světě, a bylo mi řečeno, že Švýcarsko není jediným
místem, kde se tato činnost odehrává. Plejáďané dokonce Meierovi řekli, že mají více
pozemních stanic v provozu na naší Zemi, jedna je ve Spojených státech a jedna na východě.
V diskusi o Plejádské pozemní základně v Alpách, kterou v současné době vede Quetzal,
jeden z Meierových častých kontaktů, jsem se dozvěděl, že tato stanice existuje již více než
70 let! Je v uzavřeném údolí mezi vysokými vrcholy hor a nevede tam žádná silnice dovnitř
nebo ven, takže je z povrchu nepřístupná. Je plně chráněna a není vidět ani ze vzduchu.
Zatímco jsme se zabývali Plejádskými zařízeními, byl jsem odhodlán zjistit více o velké
mateřské lodi ve Sluneční soustavě na oběžné dráze a znovu jsem si připomněl důvod, pro
nedobrovolně poskytované informace. Není to jen nedostatek času, diskutovat o všem, co by
bylo možné. Diskuse o mateřské lodi trvala téměř půl dne a sotva jsme se dotkli problému.
V podstatě to není jen 10,5 míle veliká koule ve vesmíru, ale sestava sestávající z jedné
veliké koule, 3 menších koulí o průměru několika mil, spojených s centrální koulí po 120
stupních od sebe, a pod centrálním koulí je menší řídící jednotka veliká polovinu až tři čtvrtě
míle v průměru, připojená na dlouhé rouře, 3 až 4 míle nebo i více, nad hlavním koulí. Celá
sestava je dlouhá téměř 35 km.
Toto celé bylo vybudováno a smontováno ve vesmíru a není to závislé na žádné planetě.
3 spodní koule obsahují výrobní závody, opravny, potravinářská a zpracovatelská střediska
pro celou kolonii. Větší centrální koule obsahuje všechny obytné plochy, parky, rekreační
zařízení a paluby hangárů kosmických lodí. Malá horní koule na dlouhém úzkém připojení je
ústředním řídícím a komunikačním centrem celé lodi.

Ostatní mimozemšťané
Jsou jako bratranci, v řadě evoluce hominidů však nejsou všichni, kteří nás pozorují.
Existuje řada dalších druhů. Pracovali jsme více než dva roky na dalším případu UFO, který
se stal v červenci 1967, což je jedno z největších období aktivity UFO, zaznamenané v
moderní době a stále se tak děje. Tito mimozemšťané pocházejí z atmosférické planety, asi 10
světelných let od Země, kterou nazývají Iarga. Má průměr a hmotnost vyšší než Země a
gravitace na povrchu je silnější. Atmosféra je mnohem hustší než naše. Říkali, že člověk
Země bude zničen záplavami na své planetě.
Rychlost otáčení Iargy je pomalejší, takže dny a noci jsou delší, ale odrážející se sluneční
světlo za soumraku může některé noci rozjasnit. Vzhledem k silnější atmosféře a vyššímu
tlaku vzduchu na povrchu, je i jiné složení atmosféry, než je naše. Iarga nezná jasné sluneční
světlo a nevidí žádné měsíce a hvězdy. Převažuje zde zelená barva atmosféry. Obyvatelé tam
jsou o něco větší než my a vypadají zcela jinak. Mají velmi statné postavy. Jejich lodě a jejich
vybavení vykazují velmi pokročilou technologii.
Viz: http://www.galactic.no/rune/iargaintro.html
Další kontakt, který se odehrával od října 1969 a stále pokračuje, zahrnuje životní formu z
jiné planety, obíhající kolem slunce asi 20 světelných let vzdálené hvězdy, které říkáme
Epsilon Eridani. Tato hvězda byla označena jako 82-Eridani, neboť je to hvězda kategorie G5,
která je značně podobná našemu Slunci, neboť je ve spektrální třídě G0.
Tyto bytosti jsou větší, až 7 - 7,5 metru vysoké, pokryté vrásčitou kůží, mají velmi dlouhé
paže a tři silné prsty. Kůže má plotýnky a vrásky, něco jako u krokodýlů. Mají podivné tváře,
velká ústa a velmi velké uši, stejně jako Iargané demonstrovali vysoce pokročilou technologii.
Ještě další opakující se případ, na kterém pracujeme v poslední době, zahrnuje menší
bezsrsté mimozemské bytosti s bílou kůží, velkýma klenutýma hlavama, velkýma očima a
malými obličejovými rysy. Mají útlá těla a jsou jen asi 4 stopy vysocí. (Tito mimozemšťané
jsou ti, které dnes známe jako Šedé.)
Jejich lodě jsou úžasné stroje a mají na palubě nádherná zařízení, ale v některých ohledech
se nezdají být mnohem pokročilejší než my. Jejich technologie se zdá být těsně za naší, stejně
jako bychom mohli vytvořit takové stroje za pár stovek let. Tyto bytosti říkají, že pocházejí od
dvou sluncí, které nazýváme Zeta 1 a Zeta 2 Reticuli, a že zde působí a studují Zemi a její
obyvatele již po celá desetiletí. Říká se, že jejich velké oči jsou velmi citlivé na světlo a z
tohoto důvodu mají tendenci přicházet na povrch Země jen v noci.
Právě jsme zahájili zkoumání dalšího opakujícího se případu kontaktů, který se stal blízko
našeho domova v Arizoně, a který probíhá již mnoho let a zahrnuje rozsáhlé předávání
technických důkazů nejpokročilejší povahy. Věříme, že takový druh kontaktu probíhá ve
všech zemích po celém světě, kdybychom se snažili identifikovat všechny případy a utrácet
více peněz, abychom je řádně vyšetřili.
Ve skutečnosti jsme ve velkém měřítku navštěvováni cizími inteligencemi, které se obecně
nezdají být nepřátelské, měli bychom si toho být vědomi a jejich možných účinků na naše
životy a budoucnost. Tyto bytosti (Plejáďané a většina ostatních humanoidních ras zmíněných
výše) spadají pod vedení Konfederace planet v našem sektoru vesmíru, vedené vysokou
radou, která sídlí v Andromedě. Jsou to nefyzické bytosti, které existují jen jako různé druhy
energie.
Obyvatelé ze souhvězdí Labutě, jejichž informace jsme objevili na našem posledním
badatelském zájezdu, jsou také v kompetenci Vysoké rady v Andromedě, ale patří k ostatním
proudům evoluce. Zeptal jsem se Meiera, jestli by mi mohl říct ještě něco o těch podivných

bytostech, které spatřil v lese poblíž svého domu, při jednom z jeho kontaktů, kterým říkal
"Murrg" - "Muurrrg", a on tentokrát zopakoval svůj příběh.
Kontakt se uskutečnil v jeho blízkosti. Stvoření mělo na sobě nějaký skafandr, mělo velké
klenuté oči, velice široká rýhovaná ústa, nemělo žádné vlasy a mělo tmavou mastnou
pokožku, možná dokonce vlhkou. Pomalu k němu přistoupilo s otevřenými dlaněmi, jakoby
ukazovalo, že nenese žádné zbraně. Stvoření se zastavilo před ním a několik sekund hledělo,
vyslovovalo nějaká slova, čekalo ještě několik vteřin, pak se odvrátilo a pomalu odkráčelo do
noci.
Krátce nato se Meiera na to zeptala Semjase, byla překvapena a nabídla se, že se tam vrátí.
Později ho informovala o tom, že toto stvoření pochází z planety od hvězdy Cygnus, že jeho
kosmická loď byla poškozena při vstupu do naší atmosféry a že proto hledalo pomoc.
Jmenovalo se Asina. Vyslala tísňový signál (bylo to neuvěřitelně logické), takže ji vyzvedli
Plejáďané a poslali záchrannou skupinu, aby Cygnusanům pomohli zpět. Zatím byla
Cygnusanská kosmická loď opravena, Semjase přivedla Asinu zpět do kontaktu s Meierem a
on pak byl schopen komunikovat s touto bytostí telepaticky. Cygnusané pocházejí z odlišného
vývoje a málo z toho chápeme.
Existuje mnohem více podobných případů, které zahrnují takové množství informací a
důkazů, že podvod takového rozsahu by byl příliš nákladný pro jakoukoli jinou, než velmi
bohatou osobu. Meier se setkal s účastníky z většiny těchto míst, která byla doposud zmíněna,
v jednom či dvou a v některých případech i několikrát, dokonce i s dalšími bytostmi.
Nyní je vše trochu jasnější a celý fantastický program kontaktů má smysl. Jsme jednoduše
mladšími bratry v pokračujícím proudu života a kontaktů, jsme v tomto případě navštěvováni
přinejmenším jedinci našeho druhu, kteří jsou poněkud pokročilejší a mají zájem o blahobyt a
rozvoj svého druhu.
Závěrečná poznámka
Jednoho dne, když jsme seděli v kanceláři "Billyho", jsem se ho zeptal, jestli by věděl, co
Plejáďané myslí o našem úsilí o zveřejnění tohoto případu. Jeho okamžitá odpověď mě
udivila. Řekl, že s nimi zkonzultoval mnoho věci a jejich odpověď spočívala v tom, že se
podívali do budoucnosti a našli skvělý dokumentární film, kde byly informace dobře
prezentovány, takže se dohodli, že tento první film by měl být určen na odhalení případu v
hromadném mezinárodním měřítku pro svůj účinek, a že by se mu podařilo přilákat pozornost
nad naše očekávání, aby ti, kteří jsou připraveni na poselství Plejáďanů, našli vlastní cestu k
nim, a že by ostatní velká většina diváků, byla v každém případě informována a probouzena
na možnosti, na které nikdy nezapomenou.
Viděli i druhý film, který obsahoval zprávu o výletu, který Meier udělal na palubě jejich
kosmické lodi, a dokonce i třetí film, který hovořil o jejich historii, filozofii a o nás.
Text tohoto článku byl získán z knihy "UFO Contact from Pleiades" od Wendelle Stevense a
obsahuje většinu textu z kapitoly 11 "Další kosmonauté" a něco z kapitoly 12 "Další výzkum",
v níž je zreorganizován a kombinován text. Kniha se týká převážně případů Billyho Meiera v
sedmdesátých letech, kdy byl Meier mnohokrát navštěvován mimozemšťany z Plejád.
Následuje text z jiného zdroje o fyzických kontaktech osob s mimozemšťany Vegany-Lyrany
výňatek z http://www.alienobserver.com/files/text/mojave1.html
Jeden kontaktér mimochodem uvedl, že velký kosmický přístav ve skutečnosti existuje v síti
jeskyní hluboko pod současným Údolím smrti v USA. V souvislosti s tím budeme citovat ze

zážitků brazilského kontaktéra Jeffersona Souzy, jak se objevil v katalogu, který byl
zveřejněn Knihovnou o UFO (11684 Ventura Blvd., 708, Studio City, CA 91604).
Mnoho z osob uvedených v tomto katalogu, které nabízejí rozhovory nebo přednášky
popisující jejich setkání, jsou buď kontaktéři, kteří se přátelsky setkali s takzvanými
"Nordiky" nebo humanoidy, kteří pilotovali mnoho mimozemských lodí, nebo kteří byli
uneseni manipulativnějšími dravými šedými nebo reptiloidními entitami. Z jejich zkušeností
uvádím zážitky Souzy:
Reakce na první setkání s UFO je nepředvídatelná. Jeff Souza měl svůj první kontakt v roce
1979, když mu bylo jen 13 let. Jeho paměť byla uchována v zákrutech jeho mysli, ale ty roky
byly naplněny vzrušením, které vedlo k tomu, že někdo zaznamenal jeden z nejinspirativnějších příběhů o kontaktu s mimozemšťany.
Jako mladý Brazilec byl posedlý inteligencí a intuicí, studoval a dokázal dokončit jeden
semestr lékařské školy předtím, než zanechal formálního vzdělání. Byl v kontaktu s dvěma
rasami mimozemšťanů se kterými se Jeff setkal v Brazílii, Argentině a Spojených státech, ale
kde se uskutečnily, je bezvýznamné ve srovnání s hloubkou zkušeností, co se naučil.
Vážení Vegané a podnikavci jako Ummité naučili Souzu více, než si dokázal představit o
technologii a životě na všech planetách. Byl přepraven na palubu kosmické lodi světlem
(antigravitační paprsky dle Brantona) a létal na jiné planety), na jedné takové cestě utrpěl
neobvyklou reakci: všechny vlasy mu vypadly a jeho hodinky se rozpadly při každém
kontaktu.
Jeff Souza byl zpochybněn odborníky v oblasti kontaktů s mimozemšťany, byl klinicky
zkoumán v hypnotické regresi od doby svého prvního kontaktu, ale odpovídal pouze v
portugalštině. V tomto věku Jeff ještě neuměl anglicky.
Podrobnosti, které se naučil, jsou úctyhodné. Odpovědi na otázky o čase, prostoru, hmotě,
energii, životě a duchovnosti snadno vyjadřoval v jeho jazyce, vše bylo způsobené kontakty
s mimozemšťany v jeho minulosti i současnosti.
Z jeho rozhovorů máme zaznamenané detaily o mnoha fyzických kontaktech, až dosud
neznámé informace o některých cizích rasách, včetně nebezpečných šediváků. Jeff pokračuje
o rase Nordiků, o podzemní základně v Údolí smrti a o tom, že mimozemšťané mohou léčit
AIDS. Z jeho kontaktů nakonec vyplývá, že všichni se musíme naučit lekce, které nám
poskytl, protože ničíme naši planetu a pokud se nezměníme, ani přátelští cizinci nás nebudou
moci zachránit.
Vidíme zde konečnou souvislost mezi podzemní základnou v údolí Údolí smrti, údajně
obývanou novořeckou rasou Hav-musuvy a humanoidy Vegany a Ummiťany, které, jak
uvidíme později, podle jiných kontaktérů, se sdružují s dalšími koloniemi humanoidů, nebo
civilizacemi z Tau Ceti, Epsilon Eridani, Alpha Centauri, Plejád atd.
Ačkoliv Jefferson Souza udává, že se s Ummiťany setkal ve vesmírné lodi zde na Zemi,
byli to vlastně Vegané, kteří mu nejčastěji umožnili cestovat na své lodi. Vegané mu také
ukázali obrovský komplex základny pod Údolím smrti. Základna byla rozdělena do sálů, které
měly v průměru kilometry a skládala se z oddělení, která byla uzpůsobena gravitací,
atmosférou a prostředím k pobytu různých zástupců Federace, kteří základnu používají při
svých aktivitách na Zemi. Pokud máme věřit zkušenostem Souzy, tak Hav-musuvové byli
v posledních tisíci letech velmi zaneprázdněni.
Musíme dodat, že se Souza dověděl o dvou dalších mimozemských rasách, které jsou do
určité míry znesvářené s humanoidními rasami, se kterými udržují kontakt. Jeden z druhů je
rasa hmyzovců, druhým jsou Reptiloidé.

Tato plazí rasa se skládá jednak z vysoké rasy mistrů, stvoření s výrazným plazím zjevem a
dále z menších šedých, bytostí plazího původu, kteří jsou této rase podřízeni. Podle Souzy
existují minimálně tři typy "šedých":
- kteří se rodí v líhních z vajec
- kteří jsou reprodukováni klonováním
- kteří se rozmnožují z embryí (dvě a více bytostí s identickým genetickým vybavením vzniká
z jedné zárodečné buňky)
Musíme se zeptat - jestliže někteří z našich předků byli tak inteligentní, že mohli
vyvinout létající stroje, proč o tom nenacházíme žádné důkazy? Důkazy sice existují, ale jsou
ve velkém měřítku opomíjeny konzervativními vědci, kteří nedokáží umístit existenci
dávných rozvinutých civilizací do svých teorií.
Uveďme příklad:
Dávné artefakty, které byly objeveny ve starých horninách (jako starý zapalovač, kovové
kostky, zlaté řetězy, kovové nádoby, hřebíky, šrouby a dokonce i elektrické baterie - jako jsou
ty, které popsal Rene Noorbergen v "Tajemství ztracených druhů", (vydala Bobbs-Merril Co.,
New York), stejně jako artefakty nalezené na oceánském dně, dokazují fakt, že naši dávní
předkové prokázali na poli vědy mnohem vyšší znalosti, než jim přisuzujeme. Yves Naud ve
své knize „UFO a mimozemšťané v historii“, vydané Ferni Publishers v Ženevě v roce 1978)
se takový důkaz popisuje:
"V roce 1900 na mořském dně poblíž řeckého ostrova Antikythéra nalezli sběrači
mořských hub zrezivělé kusy kovového zařízení. Vědci na první pohled usoudili, že se jedná
o zbytky astronomického zařízení z roku 65 př.n.l. V roce 1959 učinil anglický vědec Solla
Price objev, který po zveřejnění v časopise Natural History v roce 1962 udivil vědecký svět:
„Zdá se, že tento předmět je skutečným počítačem, který dokáže určit a popsat pohyby
Slunce, Měsíce a pravděpodobně dalších planet.“ Tento moderní vědec se cítil zahanbený a
skládal poklonu vyvinuté vědě našich předků, ačkoliv tato poklona byla s nádechem obav.
V červnu roku 1959, se píše v časopise Scientific American, že krátce předtím, než se
zhroutila civilizace starého Řecka, se Řekové přiblížili naší době nejen způsobem myšlení, ale
také svojí technologií.
Avšak zpět k záhadě pouště Mohave. Na základě mnohých zpráv se zdá, že poušť Mohave
v jižní Kalifornii a poušť v západní Nevadě mohou být tajným bitevním polem, kde se
pohybují vojenské jednotky americké vlády ve spojení s mimozemskou rasou - Nordiky,
bytostmi severského vzezření. Proti komu bojují? Podle mnohých zdrojů je jejich boj
namířený proti Greys, kteří se v průběhu posledního sta let a možná ještě dříve, sami usadili
v podzemní základně v oblasti pouště Mohave i jinde.
Americká vláda údajně spolupracuje s Nordiky, kteří sídlí v hoře Mount Shasta, poblíž
města Weed v Kalifornii a s dalšími bytostmi z blízkosti naší Sluneční soustavy, jako jsou ti,
kteří mají základnu pod pohořím Panamint v oblasti Údolí smrti. Jejich plazí protivníci údajně
spolupracují s jinými svého druhu v podzemní síti s centrem pod horou Archuleta v blízkosti
města Dulce na severozápadě Nového Mexika. Tato oblast se také zdá být americkým
střediskem aktivit takzvaných MIB - Men In Black, únosů, mrzačení, mizení, výskytu plazích
entit atd.
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