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Tal från Nadissta
Mitt namn är Nadissta, och jag har Dig, Eduard-Billy, som vår Vän och Förkunnare, i Namnet för vårt
Organ och vårt Folk i Plejaren att välkomna och uttala vårt tack till Dig, och som ställföreträdande för
vårt Organ har jag också att utrikta vår hälsning till alla medlemmar i Figukärngruppen samt alla
medlemmar i Passivgruppen runt om Jorden. Även har jag i namnet för vårt Organ att ärevördigt tacka
alla medlemmar i alla Gruppgemenskaper, som deltager fritt och ärofullt troget med Er insats i vänskap
med vår gemensamma Förkunnare för hans mission. Ännu är jag, Nadissta, inte fullständigt kunnig i
Edert språk och talar föreläsande över en språkomvandlare och har att utföra min plikt och tala om för
Er, att det vore mig tillåtet i Organets namn och medels en obligatorisk regel i våra Direktiv, i namnet
för alla våra Folk i Plejaren, på ett öppet sätt, rikta några ord till alla medlemmar i den världsomfattande
Figugemenskapen. Detta, för att rikta vårt stora tack till Er alla för Ert uppskattade arbete på alla art och
vis, som Ni utövar och tar på Er för vår Förkunnares Mission och också för oss och för Er själva. Ävenså
har jag Er alla, att framhäva vårt särskilda tack, därför att Ni från Kärngruppen, Passivgrupperingen och
från alla Studiegrupper, Landesgrupper och från Figuvänkretsen, uppvisar Ert förtroende till vår
Förkunnare och outtröttlig presterar en ofantligt stor insats, och därmed bistår honom efter bästa
förmåga och kunnande, varigenom Er hjälp också för alla oss Plejaren uppstår, vilken vi och våra
förfäder har måst vänta på sedan urminnes tider, genom den, oss förutsagda Förkunnaren från
Urförkunnaren Nokodemion linjen, att bli instruerade i undervisningen av Läran om Sanningen, Läran
om Skapelseenergin, Läran om Livet. Vi alla från Organet, såsom vårt Folk, uttalar vårt tack till Er alla
därför, att Ni hyser förtroende till vår Förkunnare och är honom behjälplig och också lär, varigenom han
inte bara för Er, utan också för oss Plejaren kan vara vår Förkunnare. Tillika försäkrar vi Er vårt tack
därför, att Ni håller Er särskilt trogna till honom och också själva lär och följer den omätbara värdefulla
Läran om Sanningen, Läran om Skapelseenergin, Läran om Livet och att Ni också bemödar Er, att föra
denna skapelsevida oinskränkta giltiga Lära vidare, för att sprida den under Jordens alla Folkgrupper.
Också utriktar jag mitt personliga tack till Er alla, eftersom även jag och alla vi Plejaren behöver Läran
från Urförkunnaren Nokodemion, och vi kan bara få tillgång till den genom vår nutids Förkunnare. Och
detta är också bara därför, eftersom Ni sätter in alla Era ansträngningar och bistår honom hjälpande i
Ert vetande, att hans Mission är Kärlekens och Harmonins, Fridens und Livsprincipens. Ni alla har att
betänka, att vår Förkunnare bara tillsammans med Er och Er insats och skydd mot alla motståndare
religiösa sanningsfalska trossamfund och genom viktigpettrar, lögn och förtal av elaksinnade
jordemänniskor och genom deras förolämpningar, hotelser och angrepp mot hans ord och liv och
många vedervärdigheter riktade mot hans Mission, kan uppfylla sin svåra uppgift. Osjälvisk och utan
vinst av materiellt värde, bemödar han sig i Er värld för hela mänskligheten och dess väl, Er fred, Er
personliga självständighet och Er frihet och framtid, såsom han också lär för oss Plejaren. Han fodrar
ingen belöning och ingen befordran, och han strävar inte heller efter makt eller någon form av titel.
Och såsom Ni alla från Kärngruppen, alla Passivgrupper och lärogrupper, avlägger Era obligatoriska
myntbidrag och också lägger till frivilliga, emellertid nödvändiga, icke obligatoriska bidrag, så tömmer
även han sin portmonnä på alla nödvändiga sätt, mer än någon annan, för uppgiften av sin Mission, för
dennas fortbestånd och dennas framgång. Och så, som också Ni alla Er deltager i allt, bidrar allt därtill,
att Missionen kan breda ut sig framgångsrikt runt hela jorden och även föras ut till oss Plejaren och
bredas ut hos oss. Var alla därför tackade i vårt Organs namn och alla våra Folk i Plejaren, ty endast
genom allas Er medverkan, är det möjligt för vår Förkunnare, att också för oss Plejaren kunna erbjuda
en särskilt anpassad utveckling av Läran om Sanningen, Läran om Skapelseenergin, Läran om Livet.
Således har jag mig i Organets namn och alla våra Folk i Plejaren att tacka Er för all Er hjälp, som Ni ger
vår Förkunnare. Tack. Det var mig, Nadissta, en glädje, att få tala till Er och hälsa till Er och uttala vårt
Tack till Er. Var tackade för Ert förtroende i vår Förkunnare. Tack, ännu ett tack, tack, och det var mig en
ära...

