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Stý šestatřicátý kontakt
úterý, 14. října 1980, 23.41 hod.
Billy Mám ohromnou radost, že jsi přišla.
Semjase Minulý týden jsme neměli dost času, já vím. Chtěl jsi se mnou ještě něco prohovořit. Nyní je na to
čas.
Billy Jedná se o naši dosti povážlivou finanční situaci. Chtěl jsem se tě zeptat, zdali je dobrý můj nápad,
abychom si našli práci, kterou bychom mohli vykonávat doma, a za kterou bychom tedy nemuseli vyjíždět.
Semjase Jistě, tento nápad je dobrý, ale patrně jej nepůjde uskutečnit tak rychle, jak byste potřebovali.
Billy A proč ne?
Semjase Uvědomuješ si celý rozsah vaší špatné finanční situace?
Billy Vytvořil jsem patřičný výčet, který jsem ti nedávno předal s prosbou, zdali byste se s tím nevypořádali
a neposkytli nám radu.
Semjase To jsme také učinili, jistě. Moje rada z posledního týdne, jež se týkala těchto záležitostí, vyplynula
z našeho podrobného prošetření faktů.
Billy Ano, a?
Semjase Skutečně si neuvědomuješ celý rozsah té situace?
Billy V posledních měsících jsem se financemi již nezabýval. Učinil jsem tak až v posledním týdnu, kdy bylo
nutné splatit faktury, na něž nám chyběly peníze.
Semjase A ty faktury jsi samozřejmě opět zaplatil, a sice prostředky, které sis vypůjčil, jak vím. Je na čase,
aby členové skupiny zprostili Elsi úkolu finančního hospodaření a aby sis tento obor osvojil sám a převzal
jej.
Billy Ach tak, ty jsi vyzkoumala i tohle. No dobře, tak teď to víš.
Semjase
Není správné, jak jednáš. Ty jsi ten, kdo vykonává v každém ohledu tu nejpodstatnější,
nejobsáhlejší a nejtvrdší práci, a navíc se ještě finančně zadlužuješ na své jméno jen proto, abys mohl držet
nad vodou všechny ty, kteří by měli nést odpovědnost za výstavbu Střediska a všech věcí. To v žádném
případě není správné a je to velmi politováníhodné. Spočítali jsme, že tě dnes tíží dluh, jenž dosahuje
hranice 90 000 CHF. A to vše kvůli výdajům, jež měla v zásadě uhradit skupina, která musí sama rovněž
umořit velký finanční dluh, kromě toho, že musí hradit průběžné výlohy.
Billy Nejsme finanční géniové, a ani bohatí.
Semjase
Přesto bylo bývalo nutné hospodařit s financemi jiným způsobem, aby situace nezašla
až do dnešního stavu. Celou věc teď může zachránit již jen radikální opatření, které musí být navíc přijato
a uplatněno již v měsíci listopadu. Pokud nedodržíte tento termín, tak potrvá nanejvýš šest měsíců, než
bude nevyhnutelný definitivní bankrot, neboť vaše anuitní splátky (splátky jistiny a úroků) závratně
vzrostou. Již v nadcházejícím měsíci listopadu musíte za nutné platby a splátky dluhů vynaložit průměrně
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asi 7500 CHF. Tento obnos však bude každý další měsíc nezadržitelně růst, pokud jej nedokážete dát
dohromady, a navíc jej budete muset splácet každý měsíc po dobu asi šesti let. Tuto platbu, která je
na nejzazší hraně vašich možností, dokážete ještě odvést, pokud se budete řídit ohledně práce naší radou,
již jsem vysvětlila minulý týden. Dále vám budiž poraděno, abyste si sehnali práci, kterou budete moci
vykonávat i ve Středisku v každé volné minutě, jinak neseženete nezbytný obnos. Kromě toho všeho je
nutné, abys správu financí konečně vzal do své režie a vše uspořádal nejlepším možným způsobem. Jen tak
můžete zachránit zlou situaci a zvládnout své těžkosti. Máš ale přibližně jen tři týdny času na to, aby sis
osvojit nezbytné znalosti o finančnictví a abys vše uspořádal a úspěšně zvládnul. To ale znamená, že musíš
celý tento úkol převzít z Elsiny ruky, neboť ta tomu vůbec nerozumí a pouze nerozvážně tvoří dluhy.
Billy O. k., bylo by patrně nesmyslné ti odporovat. Přesto bych chtěl ale říci, že účetnictví by měla vést
i nadále Evi pod mojí kontrolou a že Jacobus si zachová funkci pokladníka. To by mi nesmírně pomohlo.
Semjase Proti tomu nelze nic namítat, pokud si nad věcmi zachováš kontrolu. Co ale ještě bezpodmínečně
musíš učinit, to je následující: Zítra či pozítří si sedni a shrň všechna data a fakta, abys následně vypracoval
přesnou účetní bilanci s plánem rozpočtu a amortizačními možnostmi. Svůj přesný plán mi dej pak
k dispozici, načež tě, bude‐li to nutné, seznámím s jedním přítelem, který se zabývá těmito pozemskými
záležitostmi a s nímž se můžeš poradit.
Billy A kde mám pak tohoto přítele najít?
Semjase Jedná se o mého přítele, je z našich vlastních řad.
Billy Ach tak, a ty si myslíš, že mně skutečně dokáže poradit?
Semjase Jistě, neboť se již čtyři měsíce zabývá pozemským finančním hospodářstvím.
Billy Ehm, a to si myslí, že ...
Semjase Zapomínáš na to, že máme zcela odlišné studijní možnosti.
Billy Ach ovšem, to jsem pozapomněl, ale budu se i přesto patřičně a podle svých nejlepších možností
věnovat tomuto neradostnému úkolu, třebaže mi jde pořádně proti srsti. Chtěl bych ale ještě podotknout,
že bych rád ve skupině vytvořil grémium, s nímž budu tuto práci provádět a které bude mít povinnost vše
kontrolovat. Ze zkušenosti vím, že je v těchto záležitostech nutná určitá obezřetnost, neboť pozemšťané
člověka rychle podezírají z toho, že si ulévá peníze do vlastní kapsy. Mám přece dost nepřátel, kteří by mně
takovéto intriky velmi rádi podsunuli.
Semjase Jistě, tvému přání rozumím a není neodůvodněné. Podobné věci ti již vícekrát přibájili bývalí
členové skupiny.
Billy Právě. Ale přesto všechno je tu jeden problém, totiž Elsi. Pochybuji o tom, že její rozum postačuje
k tomu, aby celou věc a celý tento nezbytný krok pochopila, jelikož je svéhlavá. Pokud bude křičet
»mouřenín vykonal svou povinnost, mouřenín může jít«, tak patrně nepochopí situaci a její chování nebude
srozumitelné.
Semjase To by od ní bylo krajně nerozvážné a nespravedlivé, avšak lze se domnívat, resp. doufat, že se
přikloní k rozumu, že bude všechny věci vidět ve správném světle, a že bude následně jednat správně. Nyní
uvedu ještě něco dalšího, co musejí i všichni ostatní členové skupiny rozpoznat jako pravdivé a správné. Až
naleznete práci, jež vám bude vyhovovat a kterou budete moci vykonávat ve Středisku, tak uspořádejte své
noční hlídky tak, že se budou každou noc střídat na hlídce dva členové skupiny, kteří budou během této
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doby i pracovat, aby vydělali nezbytné finanční prostředky. Po dvou dnech by měli tuto hlídku a práci
vykonávat další dva členové a poté je v jejich úkolu na další dva dny vystřídají opět další dva členové. Noční
hlídka má být uspořádána tak, že se v hlídkování a práci budou střídat tvá žena a Eva, pak Jacobus
a Madeleine, následně Elsi a Bernadette a poté Engelbert a Maria. Nezbytnou práci vykonávejte i v každém
volném čase, jinak se nedopracujete k potřebnému obnosu.
Billy Zatraceně tvrdý postup.
Semjase Ovšem, ale je, bohužel, nevyhnutelný.
Billy Snad nalezneme vhodnou práci, a navíc v potřebném časovém horizontu. Ani já nejsem nešikovný,
byť mám jen jednu ruku.
Semjase Ty se na těchto pracích nepodílej, ale snaž se konečně dohnat všechnu práci, kterou jsi nestihl
vykonat ve všech minulých letech. To je několikanásobně větší a obtížnější práce než ta, již musejí vykonat
členové skupiny kvůli špatné finanční situaci.
Billy Přesto i já přiložím ruku k dílu, když mi to dovolí čas a když budu potřebovat trochu rozptýlení.
Semjase Jistě, toho se nemůžeš zříci a bez rozptýlení pracovat nedokážeš, jak vím. Nesmíš ale kvůli tomu
již zanedbávat práci na misi. To bys mi měl přislíbit.
Billy Dobrá, slibuji.
Semjase Přesto ti však často bude scházet čas, neboť budeš namnoze nepřítomen ve Středisku.
Billy Co tím myslíš?
Semjase Během následujících měsíců a let tě budeme častěji delegovat k sobě a máme pro tebe i jinou
práci než jen tu, která je spojena s vyučováním.
Billy Tím myslíš, že nebudu muset dělat jen svoji práci spjatou s diktováním a sepisováním?
Semjase Jistě, neboť pro tebe máme i jiné úkoly, a navíc máme v plánu tě ještě v různých ohledech
vyučovat.
Billy To si děláš srandu.
Semjase Musí to tak být.
Billy Dobře, tak budiž. Ostatně se mi již zase daří lépe sepisovat, když mi předáváš kontaktní zprávy.
Semjase Jistě, já vím. Měl bys však přesto velmi dbát na své zdraví.
Billy To se ale velmi výrazně zlepšilo.
Semjase Jistě, ale přesto je nezbytné, abys byl v tomto ohledu dbalý a obezřetný.
Billy Přirozeně, vždyť to vypadalo dosti zle.
Semjase To je správně. Tvé zdraví se zčásti zlepšilo, ale těžkosti ti způsobuje tvá oběhová soustava, a to
tak zásadní, že se nejpozději do dvou let zdravotně zhroutíš, pokud se o sebe nebudeš lépe starat.
Billy To se určitě také zlepší.
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Semjase V to lze doufat. Avšak nyní, můj příteli, bych ráda hovořila o věcech, jež se týkají budoucnosti
a jež ti mám, jak jsem slíbila, dnes vyprávět.
Billy Pěkné, tak se do toho pusť.
Semjase Jistě, slyš tedy: Stane se, že ...
Billy Ještě okamžik, prosím, chtěl bych ti nejprve položit jednu otázku, dříve než ji zapomenu.
Semjase Ptej se tedy.
Billy Dobře, děkuji. Do jaké míry je nezbytné, aby se členové skupiny podíleli na práci?
Semjase Pokud se třeba jen jeden z nich nezařídí podle nezbytného opatření, tak se nepůjde vyhnout
rychlému konci. Je také nezbytné, aby spolupracovali i ti členové, kteří nebydlí ve Středisku a kteří se v něm
zdržují jen dočasně.
Billy Dobře, to je jasné. Pak bych se rád zeptal na určitý časový výhled: Přece jste mi vysvětlili, že během
několika let pokročí věci tak daleko, že nebudeme muset pracovat jinde než ve Středisku.
Semjase To jsme zmínili dříve, než jsme znali přesná data. Když jsme se s nimi seznámili, rozpoznali jsme,
že údobí několika let nebude postačovat, pokud nedokážete ve Středisku nalézt směrodatnou práci, která
vám vynese dostatek prostředků. Pokud byste to nedokázali, tak byste museli vykonávat zaměstnání mimo
Středisko po dobu minimálně asi dvanácti let. Ale teprve nadcházející doba ukáže, jak se tyto věci dají
zvládnout. Z nejnovějších poznatků, jež jsme získali na základě pohledu do budoucnosti, plyne, že si
ve Středisku stěží zajistíte příjem, aniž byste museli vyjíždět za prací. Posečkejme však, neboť v tomto
ohledu se může ještě leccos změnit, byť to vypadá, že se tak nestane po delší budoucí údobí.
Billy Vyplatí se tedy počkat.
Semjase Jistě, neboť musíme nejprve vidět, co se odehraje v nadcházející době. Velké naděje si ovšem
dělat nemůžeme, neboť jedna ze dvou možností, které vyplynuly z našeho pohledu do budoucnosti,
nevypadá vůbec dobře, pokud jde o to, že byste si zajistili dostatečný příjem prací v samotném Středisku.
Billy Dobrá, to je jasné. Teď mám ještě jednu otázku ohledně Nauky a patřičných zkoušek.
Semjase Členové musejí ve studiu Nauky samozřejmě pokračovat, avšak vzhledem k daným okolnostem
musíme, chtě nechtě, přikročit k určitým omezením a být do jisté míry shovívaví. To však neznamená, že
bychom mohli akceptovat absenci snahy a studia. Přistoupíme jednoduše na určitá omezení a budeme
poněkud shovívavější.
Billy To považuji za správné; jak se ale teď mají provádět ty zkoušky a jak to vypadá s tiskem dalších knih?
Semjase Ohledně zkoušek ti podám instrukce při své příští návštěvě ve čtvrtek či v pátek, neboť v tomto
ohledu musíme ještě vyjasnit několik bodů. Co se tisku dalších knih týče: Platí to, co jsme stanovili
do uplynutí 12měsíční lhůty; pokud se tato lhůta osvědčí, dejte pak každý rok vytisknout, v závislosti
na rozsahu, jednu až tři další knihy, přičemž na tyto každoroční snahy máte vynaložit celkovou sumu 25 000
CHF.
Billy Záleží pak tedy na našem uvážení, jaké spisy dáme vytisknout?
Semjase Jistě.
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Billy Dobrá, domnívám se, že je to fér. Máte pro nás v tomto ohledu ještě další informace?
Semjase Nikoliv.
Billy Velmi dobře, pak mám ještě jeden dotaz ohledně rodiny Pfeiffenbergerů a poslední otázka se týká
toho, jak mám poučit Madeleine, Dorit a Rosu. Mezitím jsem tento bod pečlivě uvážil a při tom jsem narazil
na to, že i moje kanibalka má s učením dosti velké těžkosti. Její problém se ale vlastně týká jazyka.
Jednoduše mi schází čas na to, abych vyřídil i tuto dodatečnou práci. Nebylo by mnohem praktičtější, kdyby
dotyčné členky jednoduše sepsaly formou otázek všechny záležitosti, jimž nerozumí, načež bych si mohl,
dle svého uvážení, vyhradit čas na jejich zodpovězení?
Semjase Jistě, to je přijatelné. Tak to můžeš zařídit. Ohledně tvé ženy vím, že má zčásti velké problémy
s jazykem, neboť německou řeč v žádném směru neovládá tak dobře jako řeč švýcarskoněmeckou. Z toho
důvodu bude záhodné, aby ses jí speciálně věnoval a vyložil jí všechny věci, kterým nedokáže porozumět.
Mimoto bude také nutné, aby se spojila s nějakým dalším člověkem, od nějž by se také mohla učit.
Billy To by mohla s broukyní (Evou Bieri; pozn. překl.), ale to jen tehdy, když budou mít obě chuť.
Semjase Jistě. Proto by se tato spolupráce měla stát definitivní.
Billy Samozřejmě, ale vštípit něco pozemským ženuškám je často těžší než naučit osla abecedu.
Semjase To se nemýlíš.
Billy Jsi dost neopatrná.
Semjase Tomu nerozumím.
Billy Lidé by si tvá slova, i ta moje, mohli vyložit tak, že jsme nepřátelští k ženám, což mi také často
připisují.
Semjase Ale toho jsme přece, ty i já, vzdáleni.
Billy Samozřejmě, ale zapomínáš na to, jakou ženy na Zemi zaujímají pozici a roli.
Semjase Ale právě proto se někdy jeví jako nepřekonatelný problém vysvětlit nějaké pozemské ženě
logiku věci.
Billy Přirozeně, ale to lidé nechtějí chápat. Říkají o člověku, že chce ženy utiskovat. Místo aby lidé přijali,
že chce člověk nějakou ženu poučit a že jí připisuje stejná práva jako mužům, tak té záležitosti chybně
porozumějí a začnou člověka osočovat.
Semjase To je krajně nelogické.
Billy Je tomu ale přesto tak.
Semjase Nemyslím tím tvé vysvětlení, ale to, že se věci skutečně takto mají.
Billy Ach tak. Inu, ženy se stále domnívají, že jim chceš dát políček a pořádně je shodit – promiň, ty
nerozumíš: Samozřejmě tím nemyslím tebe, ale obecně fakt, že se ženy domnívají, že jim chce dát člověk
políček a pořádně je shodit.
Semjase Pozemským ženám byly žel po mnoho tisíc let upírány všechny vědomosti a práva, a proto žijí
ještě i dnes v této roli.
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Billy Správně. Nyní však hovoř o budoucích událostech. Vždyť jsem tě v této věci přerušil.
Semjase S těmito výklady hned začnu, ale nejprve ještě musím odpovědět na první část tvé otázky:
Pohovoř si s Ferdinandem a Ingrid podrobně o jejich novém bydlišti a jeho výstavbě. Zjisti, zdali budou
ochotni udělat ze svého nového domova odnož vašeho Střediska a vykonávat v Rakousku potřebnou práci.
Projeví‐li tuto ochotu, tak bude nezbytné, abys tam zašel a vše si podrobně prohlédl, abys jim mohl dát
patřičné a nutné pokyny. Bude to pro tebe žel práce navíc, ale je nevyhnutelná.
Billy To by mě trochu rozptýlilo a změnil bych prostředí. Není mi ale úplně jasné, s čím jim mám radit při
výstavbě.
Semjase To vyplyne samo od sebe, neboť až si vše důkladně prohlédneš, tak rozpoznáš, jaký bude tvůj
úkol. V každém případě musí být bezpodmínečně zohledněno, aby byla pro tebe zřízena separátní
pracovna, a to podle tvých představ a jen pro tebe samého, jelikož tam pak budeš častěji pobývat
a pracovat – je ovšem velmi sporné, zda se vše skutečně podaří zařídit, neboť při patřičném pohledu
do budoucnosti jsem nedospěla k odpovídajícímu zjištění.
Billy Ty přece víš již leccos.
Semjase Čímž se opět dostáváme k tématu, tedy k budoucím událostem.
Billy Ach, správně, teď se tedy můžeš pustit do výkladu.
Semjase To bych ráda, jinak se budeme od tohoto tématu stále odchylovat a vzdalovat. Stane se tedy, že
budoucnost přinese události, jež budou velmi zle ovlivňovat svět a pozemské lidi, avšak zároveň budou také
potvrzovat několik tisíciletí stará proroctví. Především se bude potvrzovat fakt, jenž byl vyřčen již v dávných
dobách a jenž uvádí, že izraelský národ původně nikdy nebyl samostatným národem, jelikož zástup Izraelců
představoval v prastarých dobách jen a pouze obrovskou skupinu zvrácených, zčásti dokonce zločinných
živlů, které v době své někdejší existence budily na Zemi pouze nepokoje a války a jednaly falešnicky.
Jednalo se o vyvržence, kteří se nepřizpůsobili žádnému řádu a byli zločinní; v oné dávné době se spojili
dohromady a vytvořili zdánlivý národ Hebraonů, tedy cikánů, již se velikášsky, sobecky a egoisticky
prohlásili za vyvolený národ a měli ambici zaujmout nad všemi pozemskými národy povznesené a vladařské
postavení, jak sám víš. Víš také to, že tento zdánlivý národ po velmi dlouhou dobu stále dosahoval svých
cílů, avšak vždy jen pomocí vražd, pálení, zrazování přátel a intrik atd. – v tom byli prapředci dnešních
Izraelců skutečnými mistry. Jejich vzdálení potomci, tedy dnešní Izraelci, resp. jejich čelní představitelé
a jejich pochopové, mohou před očima světové veřejnosti, a dokonce za jejího potlesku, páchat nelítostně
a bez zábran nejhorší zločiny činností svých tajných služeb a armády – stejně jako tak činí USA. Příslušníci
jejich tajných služeb a armády mají v mnoha zemích světa nasazené zločince a důvěrné přátele, které
v případě potřeby a kvůli dosažení svých cílů jednoduše (jak je od nepaměti typické) brutálně a krvelačně
vraždí, avšak to není vše, neboť si pomocí svých intrik (stejně jako USA) vytvořili přátele ve vládách,
hospodářských koncernech a bankách atd., anebo se do nich sami přímo vetřeli – proto jejich moc vzrostla
do té míry, že ji pozemšťané již nemohou postihnout, ani celkově zaznamenat. Velkou vinu na tom, že
mohla situace dospět do tak velkých rozměrů, nese poslední, tedy druhá světová válka (v níž byly
zmasakrovány milióny židů, což bylo ve skutečnosti bezprávné, jak víš), stejně jako fakt, že USA se svými
spojenci rozhodly válku ve svůj prospěch. Pozemšťané jsou v tomto ohledu zaslepeni a plni falešného
soucitu, a proto vyhledávají přátelství u násilníků, kteří však tohoto přátelství v žádném ohledu nejsou
hodni a jen jej využívají ke svým zločinným účelům. To je fakt, kvůli němuž se obecně i mírumilovní
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a upřímní Američané, Izraelci a židé bohužel stávají obětí neonacistů a jiných pravicových extremistů
a teroristů, které by bylo nutno pronásledovat a potrestat. To je skuteč...
Billy Člověče, musíš být zatraceně opatrná na to, co tu říkáš, neboť lidé by si to mohli vyložit jako
neofašistický a protižidovský projev. Víš přece, že antisemitské intriky a podobně neustále vedou k soudním
procesům a ještě horším věcem.
Semjase Tato vysvětlení jsou ale nezbytná k tomu, co ti v této souvislosti ještě musím povědět.
Billy To možná ano, ale přesto je to nebezpečné. Mohlo by to ohrozit celou naši misi a způsobit další
vražedné útoky, přinejmenším na mou osobu.
Semjase Jestliže se bojíš, tak můžeme naši misi ukončit.
Billy To určitě ne, ale ptám se sám sebe, jestli jsem udělal dobře, že jsem se tě dotázal na budoucí
události, když teď tak otevřeně hovoříš o těchto věcech, které jsou sice, jak vím, pravdivé, ale zatraceně
ošemetné.
Semjase Hovořila bych o nich i tehdy, kdyby ses mě na budoucí události nezeptal.
Billy Rozumím. Patrně si to žádá nadcházející světová situace.
Semjase Jistě.
Billy Ale přesto to znamená zatracené riziko.
Semjase I to je správně; znamená to velmi výrazné riziko pro tebe samého a pro tvůj život, neboť jen
minimální počet pozemšťanů bude chápat nebo chtít chápat, že hovoříme a šíříme o těchto věcech pouze
pravdu a že my sami, stejně jako ani ty, nemáme naprosto žádné protiamerické ani protiizraelské ambice,
mířené proti samotným lidem či proti počestnosti těchto států. Jen nemnozí budou chápat, že musíme
pouze kritizovat vražedné a falešné intriky zmíněných skupin pozemšťanů a že před nimi musíme varovat
zbylé lidstvo; tím myslím právě zločinné držitele státní moci a jejich závislé pochopy a vazaly, kteří kvůli
svému zaslepení, fanatizmu, slepé závislosti a ziskuchtivosti chodí bez rozpaků přes mrtvoly, vraždí, pustoší
a terorizují.
Billy Přirozeně, ale tohle vysvětlení patrně moc nepomůže.
Semjase Možná, ale někteří lidé si přesto uvědomí pravdu.
Billy To mi pak opravdu pomůže, když mě budou posílat do pekla.
Semjase Můžeš se vyvázat ze svého závazku, pokud se bojíš, ale dosud ses ještě nikdy nebál.
Billy Samozřejmě že ne, vždyť víš, že daný slib nemohu jednoduše porušit. Ostatně se tážu sám sebe, proč
tě náhle napadá tak ztřeštěná myšlenka, že se bojím. Má to být nějaký psychologický trik, který mě má
přimět zůstat při věci? Chceš se takříkajíc dotknout mé cti a apelovat na moji sebeúctu? To by od tebe bylo
dost ošklivé, jelikož velmi dobře víš, že já potom ...
Semjase
Ztrácíš se ve slovech, jež sám nepovažuješ za reálná. Víš také, že bych k tobě nikdy
nepřistupovala s takovýmito pokoutními myšlenkami.
Billy Přirozeně, to by pro mě byla novinka. Chtěl jsem jen vědět, jak hluboká jsou tvá slova. Vyprávěj tedy
klidně dále, zůstanu při věci, ať to stojí, co to stojí.
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Semjase To jsem věděla.
Billy Pak byla ta slovní potyčka nadbytečná.
Semjase Jistě. Nyní však slyš: To, co jsem již vysvětlila, bylo nutné vypovědět, neboť jen díky tomu lze
pochopit následující výklady. Víš o tom, že tajné služby státních činitelů vytvářejí intriky, na jejichž základě
po celém světě podněcují a způsobují revoluce a války. Víš také, že se americká, sovětská a izraelská tajná
služba dopouštějí velmi vysokého počtu úkladných vražd, atentátů a politických vražd a že také vyvolávají
politické zmatky a svrhávají vlády atd. Tobě ani ostatním pozemšťanům však dosud není známá skutečnost,
že tyto síly přímo spolupůsobí na mnoha revolucích a malých válkách a že páchají nehorázné zločiny.
Nedodržují světová ustanovení, co se týče jaderných dohod, testují nukleární zbraně atd., a prohřešují se
tím proti všem ustanovením a předpisům, ale to není vše, neboť pomocí vraždění a zabíjení rovněž odcizují
a kradou suroviny, pro výrobu těchto zbraní nezbytné. Armády a tajné služby však provádějí ještě daleko
horší věci, neboť se přímo vměšují do revolucí a válek jiných národů a vraždí stovky a tisíce lidí. Tyto skutky
však provádějí zákeřným a hanebným způsobem, aby vzbudily dojem, že na vině jsou lidé přímo zúčastnění
nebo nějaká jejich dílčí uskupení. Tímto způsobem se USA a Izrael již přímo vmísily do irácko‐íránské války,
na jejímž vypuknutí rovněž nesou svůj díl viny. Zvláštní přepadové oddíly tajných služeb páchaly hlavně
v Iráku zločinné a válečně zločinné skutky a akce, zatímco izraelské bombardéry otevřeně svrhávají pumy
především na irácké pozice, města, jakož i jaderná a ropná střediska, v domnění, že si nikdo nepovšimne
toho, že se vojensky vměšují do této války a že provádějí vražedné, zákeřné skutky. Ale v tom se mýlí,
neboť přinejmenším my tyto špinavé machinace vnímáme a oznámíme je tvým prostřednictvím světové
veřejnosti.
Billy A ty si myslíš, že ode mě lidé na Zemi tyto informace přijmou, když jim je předložím a pokusím se jim
je vysvětlit?
Semjase Malá skupina rozpozná, že hovoříš pravdu.
Billy To sotva k něčemu bude. Uvaž přece, že v současné době by o pravdě měly být přesvědčeny více než
4 miliardy lidí. Až rozšířím tvé výklady, budou mi zatápět především občané Švýcarska, které má přátelské
vztahy s USA a Izraelem, stejně jako občané Německa, Francie a Ameriky.
Semjase Jistě, neboť především ve vládách a lidu těchto zemí si oni zlí činitelé udělali hodně přátel, anebo
sedí v dotyčných směrodatných vládách a v hospodářském a finančním sektoru jejich vlastní lidé.
Billy Ach, a pro mě to pak má být snadné?
Semjase O ničem takovém jsem nemluvila. Já ani nikdo z nás si nemyslíme, že tvůj úkol je snadný. Víme
též, že tvůj život bude ještě těžší a rizika, jež ti hrozí, se ještě vystupňují.
Billy Ach, jak milé – mám se s tím jednoduše smířit, že?
Semjase Jistě.
Billy Dobrá, udělám prostě to, co je nezbytné. Vždyť na potíže jsem zvyklý. Ale proč se pořád musí
všechno točit zrovna kolem těchhle armád a tajných služeb? Tak tomu bylo již v dřívějších dobách a je tomu
tak i dnes.
Semjase A bude tomu tak i v další budoucnosti.
Billy A lidé stejně nezmoudřejí. To se teda ještě máme na co těšit.
Copyright 2004 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org

9

Semjase
Žel to tak ještě dlouho zůstane, a také náboženství budou ještě dlouho vykonávat nad
pozemšťany moc, vykořisťovat je a klamat je, stejně jako tak činí armády a tajné služby.
Billy To je přece známo, ale ani přesto se to nedá změnit.
Semjase Jistě, dosud neexistuje možnost tyto okolnosti ve velké míře změnit. Možnosti vysvítají jen
z takového druhu práce, který vykonáváš ty. Jsou nezbytné malé skupiny, které se budou šířit na základě
principu sněhové koule. Avšak nyní, můj příteli, dost těchto věcí, neboť ti musím ještě uvést mnoho
různých důležitých dat a faktů o budoucnosti, které nedokážu vyložit během několika málo minut. Chtěla
bych hned zmínit jednu blízkou událost, jež vejde poté, co se odehraje, v celosvětovou známost. Jedná se
o volbu nového amerického prezidenta. Na celém světě se bude v souvislosti s touto událostí projevovat
názor, že je nutno zvolit menší zlo, a že současný prezident Carter již nemá zastávat svůj úřad. Z této příčiny
bude novým velkým mužem USA prezident Ronald Reagan. Tento muž se celým svým budoucím konáním
přičiní o to, aby se naplnila stará proroctví, a z toho důvodu povedou všechny okolnosti na Zemi pomalu,
ale jistě k celosvětovému válečnému zbrojení. Tento nový prezident bude agresivní a bude lačnit po tom,
aby řešil problémy vojenským násilím a vyzbrojováním. Tím se bude lišit od svého předchůdce, jenž je
ovšem pro prezidentský úřad právě tak nevhodný, jako pro něj bude nevhodný i tento nový prezident,
který již vykazuje radikální a extrémní rysy. Reagan nepředstavuje menší zlo, jak se mylně domnívá
americká i světová populace, nýbrž zlo větší, jak se pozemšťané ještě dozvědí. Obecně je ve vztahu
k pozemským prezidentským volbám nutno podotknout, že je velkou chybou, že se každé 2, 3 či 4 roky atd.
hledá a následně v té které zemi ustanovuje nový prezident. Každý nový prezident totiž žije s jinými
ambicemi a emocemi a má také odlišný charakter, jiné plány a jiné nelogické chápání politiky atd. To vede
k situaci, že každý nový prezident či jiný držitel moci ignoruje a mění skutky svého předchůdce, kvůli čemuž
jsou stále vytvářeny nové nepořádky a zmatky. Jediná správná cesta by spočívala v tom, aby byl zvolen
skutečně dobrý muž, jenž by byl oproštěn od všech faktorů, které jsou liché a zmatečné. Takovýto muž by
pak měl vykonávat svůj úřad tak dlouho, dokud by toho byl po stránce vědomí schopen, a to rovněž
za předpokladu, že by se v úřadu nepomátl. Jen tímto způsobem může v tom kterém státě vzejít, rozvíjet se
a působit stabilní a dobrá politika. Po amerických prezidentských volbách se odehraje následující
světohybná událost: Po zemětřesení ve městě Al Asnam nastane v Itálii další těžké zemětřesení, jež si
vyžádá asi 4000 lidských životů. Tyto otřesy proběhnou v lokalitách položených jihozápadně, jižně,
jihovýchodně a východně od sopky Vesuv a způsobí ohromné škody na budovách. První těžké zemětřesení
z této série, jež udeří s velkou ničivou silou a zahubí tisíce lidí, se odehraje koncem měsíce listopadu tohoto
roku, načež budou po dlouhou dobu probíhat další otřesy půdy, které budou populaci nahánět strach – tak
tomu bude i ve městě Al Asnam, kde se země v prvním údobí záchvěvů již zcela nezklidní a zaznamená
každý den 50 až 80 otřesů. V Al Asnamu přijde o život tisíckrát více lidí než v Itálii, avšak v zemi
na Apeninském poloostrově budou hrozit větší rizika. Těžké otřesy kolem Vesuvu budou totiž pro Itálii
znamenat pouze začátek dlouhé řady podobných katastrof, a navíc vytvoří předpoklady pro výbuch
samotného vulkánu, jenž započne své pustošivé dílo ve vzdálenější budoucnosti. Hrozící výbuch tohoto
vulkánu představuje znamení, že se bezprostředně blíží světová válka, jež neodvratně započne a uskuteční
své zhoubné dílo tehdy, když budou pozemšťané po stránce politiky a náboženství nerozumní jako dosud.
Po dva tisíce let byli pozemšťané upozorňováni proroctvími na tyto hrozící události, avšak pouze se jim
smáli a nedbali žádných rad. Za to však musejí nést následky, budou‐li i nadále nerozumní. Události v Itálii
mají být znamením pro tuto nadcházející dobu proto, že z této země byly od nepaměti páchány ty
nejnehoráznější zločiny na pozemském lidstvu, za něž byl odpovědný především »Svatý stolec«, a sice svým
katolicizmem. Již v počáteční době – kdy vznikl papežský úřad a kdy byl v Římě ustaven Vatikán – bylo pro
papežské sídlo vyhledáno nevědomě to nejnegativnější místo v Itálii, totiž právě Řím, v němž se utvořil
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vatikánský stát; z něj se v běhu přibližně dvou tisíc let šířilo do celého pozemského světa vraždění,
zotročování, vykořisťování, klamání a všechny možné zločiny, a tohoto ostudného, vražedného a smrtícího
náboženského konání nezůstaly ušetřeny dokonce ani jiné světy ve Vesmíru a v dalekých a cizích galaxiích:
Bezúhonní mimozemští návštěvníci se totiž na Zemi konfrontovali s šíleným náboženským kultem Vatikánu,
a tedy i katolicizmu, propadli této bludné víře a nakazili jí – po návratu na své domovské světy – své
národy, načež vypukly náboženské války, a byly dokonce zničeny celé planety, ba obrovské sluneční
soustavy. Nad těmito fakty by se měli pozemšťané zamyslet a rozpoznat z nich, jak smrtící pozemské
náboženské kulty vpravdě jsou. A měli by rovněž přemýšlet o tom, proč bylo v dávné době pro založení
Vatikánu nevědomě zvoleno to nejnegativnější místo v Itálii a proč je právě z něj vysíláno do světa (jako
tomu bylo často i v dřívějších dobách) znamení smrti v souvislosti s tím, že bude sopka Vesuv chrlit lávu,
a šířit tak velkou pohromu. O těchto skutečnostech by se pozemšťanům vyplatilo přemýšlet. Jako vždy se
však budou objevovat přemoudřelci a lidé věřící kultickým náboženstvím, kteří budou tvrdit, že vulkán
Vesuv přece neleží v Římě nebo u Říma, ale poblíž Neapole. Tito přemoudřelci však neznají podmínky
v nitru země, stejně jako je neznají ani příslušní vědci. Nevědí totiž, že sopka Vesuv nevyvíjí svoji hlavní
aktivitu přímo pod sebou samou, nýbrž přímo a velmi hluboko pod městem Římem, jakož i v oblastech,
které koncem listopadu zasáhnou otřesy, jež z jedné části způsobí výbuchy v úložištích magmatu, vody
a plynu a z části druhé tektonické posuvy. Toto je nutno podotknout k budoucím zemětřesením v Itálii, jež
započnou koncem listopadu tohoto roku a jež po dlouhou dobu nebudou ustávat. Abych však budoucí
události uvedla v chronologickém sledu, musím od těchto faktů nyní odbočit a vrátit se k nim později. Dříve
než totiž v Itálii nastanou další velké otřesy, odehrají se po celém světě ještě různé jiné, pro pozemské
lidstvo závažné anebo jednoduše důležité a hybné události. O katastrofě spojené s italským zemětřesením
budou hovořit všichni pozemšťané a přestanou až tehdy, když se odehraje další událost, jež se hluboce
dotkne miliónů lidí. V New Yorku se totiž ve druhém prosincovém týdnu tohoto roku zběhne, že bude
střelnou zbraní zavražděn muž, jenž je znám pod jménem John Lennon. Tento muž je hudebníkem
z povolání a dříve byl členem skupiny Beatles. Zavraždí jej náboženský pomatenec jménem Chapman, který
navíc trpí bludnými idejemi, vzniklými na základě klamných náboženských nauk – takové případy se budou
v Americe, která extrémním způsobem podléhá bludným náboženským kultům a sektám, stávat stále
častěji. Jedna další událost, spojená s klimatem, se začne odvíjet již v říjnu a zasáhne především severní
polokouli Země. Již dříve jsem ti vysvětlila, že budou postupně na celé Zemi obzvláště hrozit záplavy. Dále
se však také bude měnit klima v tom smyslu, že bude pozemská pásma zasahovat ledový chlad, neboť se
neodvratně blíží nová perioda chladu, která bude opět proměňovat celkové poměry na Zemi. Ptáci, kteří
celoročně žijí na severu, již začínají táhnout na zimu do teplejších jižních krajin a již za sto let tito opeřenci
nebudou sídlit na severu. Mnohá zvířata, která dnes ještě žijí v severních oblastech, putují rovněž na jih,
anebo se již začíná měnit jejich celková anatomie atd., aby se přizpůsobila novému klimatu blížící
se periody chladu. Četné druhy zvířat se začnou proměňovat do jiných podob, díky čemuž budou moci
obstát v novém klimatu – to budou moci pozemští vědci brzy zjistit. Budou se tedy opět měnit poměry
ve zvířecí říši a Zemi budou obývat nové živočišné formy života; ani pozemšťané se této nové proměně
nebudou moci vyhnout a budou muset prodělat četné změny. Znamení doby, která mají bohužel stále jen
negativní povahu, se neustále množí. Jedná se o znamení, jež jsou od nepaměti uváděna v proroctvích,
avšak pozemšťané jim vůbec nevěnují pozornost. Kdyby se proroctvími bedlivě řídili a kdyby si je vzali
k srdci, tak mohli předejít velmi mnoha zlým událostem. Avšak oni je stále pomíjeli a narušovali veškeré
procesy vzniku a zániku, jakož i život planety a všech forem života, na ní žijících. Nyní za to budou sklízet
důsledky, jež budou velmi trpké. Nyní nadešla doba, v níž se budou vzmáhat všechny negativní události
a v níž se začnou proroctví doslovně naplňovat. Především viníci budou voláni k odpovědnosti a zahubeni,
avšak předtím ještě zapříčiní největší pohromy. Své vlastní zkáze neujdou ani všichni ti, kteří nás,
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mimozemšťany, pomlouvají a kteří žijí v materiálním blahobytu kvůli lžím, jež o nás vytvořili. Všichni ti, kteří
lačně profitovali z naší existence a kteří založili falešné, kulticko‐náboženské sekty, spolky a organizace –
vystavěné na lžích, že jsou s námi nebo s jinými mimozemskými formami života v kontaktu a že
podporujeme kultická náboženství –, ti všichni zažijí velmi špatný konec a jejich vlastní věřící je zle usmrtí,
anebo je budou přinejmenším zavrhovat. Obzvláště podvodníci, již kradou tvůj materiál a snaží se jej využít
ve svůj prospěch, budou voláni k odpovědnosti svými věřícími. Podvodníků, kteří takto jednali, bylo již
mnoho a v budoucnu jich bude ještě mnohem více; jejich hanebné počínání však povede k jejich pádu
a způsobí jim újmu, dříve či později. Další předpovědi pro nadcházející měsíce a roky, v chronologickém
sledu, znějí takto: Kolem 19. ledna 1981 zasáhne Japonsko zemětřesení o síle – jak jsme spočítali – přibližně
8 stupňů tobě známé Richterovy škály. Tyto otřesy, které navzdory své síle nezpůsobí velkou katastrofu,
budou znamením pro ukončení aféry amerických rukojmích v Íránu. Téhož dne, ve 21.30 hod., mají být tito
rukojmí propuštěni, avšak tomu zabrání ze své moci ájatolláh Chomejní, jelikož bude chtít tímto krokem
zasáhnout odstupujícího amerického prezidenta Jimmyho Cartera a nebude mu přát tento triumf. Z tohoto
důvodu zabrání v posledním okamžiku propuštění zajatců, kteří budou puštěni na svobodu až následujícího
dne, tedy 20. ledna 1981, cca v 18.23 hod. Tím skončí dosud největší zločinné vydírání na pozemském
světě, avšak v pozdější době z něj vyplynou pro íránský lid a jeho vládu velmi závažné důsledky. Zprvu se
budou Íránci mylně domnívat, že svým kriminálním vydíráním a následným propuštěním zajatců vybojovali
vítězství, avšak brzy poté si budou muset uvědomit, že si tím způsobili všemožné nesnáze a zmar. Jejich
lítost a poznání však přijdou, kvůli jejich pomýlení a fanatizmu, příliš pozdě. Především nový prezident USA,
Ronald Reagan, uplatní svoji moc, aby se Íránu pomstil a soudně jej stíhal. O tento průběh událostí – jakož
i o mnoho jiných velmi nerozumných a zhoubných věcí, jež povedou k vraždění a válčení – se postará muž,
jenž bude úzce spolupracovat s prezidentem Reaganem a jenž je, stejně jako sám Reagan, válečným
a intrikářským fanatikem; jeho jméno zní Haig a způsobil již velmi mnoho politických pohrom. Reagan bude
vůči Íránu nesmiřitelný především poté, co obdrží podrobnější informace o tom, že američtí rukojmí
v Teheránu museli, a i nadále musí, trpět mučením. Další událost, v chronologickém sledu, bude tato:
Indonésii zasáhne zemětřesení, jež si vyžádá několik set obětí, a téhož dne, 24. ledna 1981, postihnou těžké
otřesy opět i Čínu, a to v oblasti provincie Sečuán. I tam bude mnoho mrtvých, jejichž počet dosáhne
několika tisíc. Čínské úřady však, jako obvykle, uvedou výrazně nižší počet smrtelných obětí, než jaký
odpovídá realitě. Kromě závažných a smutných událostí se budou po celém světě odehrávat i jiné věci,
např. na poli kriminality. Uvádět takovéto předpovědi v rozčleněné podobě však patrně nemá smysl, neboť
veškerá kriminalita ve všech zemích je krajní měrou na vzestupu. Vyplatí se uvést jen nějaké takovéto
záležitosti v chronologickém sledu, a to jen tehdy, jsou‐li zajímavé pro celou pozemskou populaci nebo pro
její velkou část. Při našich propočtech jsme nenarazili jen na závažné kriminální činy, ale i na bezpočet činů
nepodstatných, jež zajímají jen nemnoho lidí. Mezi těmito nedůležitými kriminálními událostmi se také
stále objevují případy, které osobně považuji za zábavné, byť mají zločinné pozadí. Poznamenala jsem si
dvě takovéto události, jež se odehrají přibližně v době čínského zemětřesení a jež bych ti nerada zatajila,
jelikož je sama právě shledávám úsměvnými a jelikož budou tak nelogické, že z nich nemůžu vyvodit žádný
smysl: V St. Gallenu bude po delším švýcarském turné podveden americký písničkář jménem Percy Sledge
svým manažerem, jenž uprchne s jeho výplatou, ale navíc odcizí i jeho autobus a všechny jeho hudební
nástroje. Krádež peněz dává smysl, ale shledávám legračním, že ten manažer ukradne i vozidlo a hudební
nástroje, s nimiž si nemůže nic počít. Za nepochopitelné a žertovné považuji také to, že v kodaňské
zoologické zahradě bude, přibližně v téže době, ukraden mladý slon. Takovéto události považuji, navzdory
jejich zločinnému charakteru, svým způsobem za zábavné, neboť jsou naprosto nelogické a budí pouze
nepochopení. Ale dost už toho, neboť ti musím vysvětlit ještě mnoho jiných a podstatných budoucích dění.
Je nutno konstatovat, že vzápětí po uvedených zemětřeseních v Indonésii a Číně postihnou krajinu
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Jihoafrické republiky velké záplavy, načež na Islandu vybuchne sopka, jež bude chrlit ohromné množství
žhoucí lávy. Tato sopka však leží daleko mimo obydlené oblasti, a proto si její aktivita nevyžádá žádné lidské
životy a nezpůsobí žádné škody. Poté bude následovat první velký politický úder amerického prezidenta
Reagana, který pobouří svět svými hroznými opatřeními. Jeho první skutky tohoto typu vejdou ve známost
již koncem měsíce ledna 1981 a začátkem měsíce února 1981 a budou se týkat toho, že podá ruku
vražedným diktaturám a režimům malých států a že jim urovná cestu k tomu, aby mohly zotročovat,
utiskovat a vraždit své populace. Zbraňová pomoc, již přislíbí těmto zemím, bude mít velmi zhoubné
a závažné následky. Nový prezident se během této doby pohádá i s Ruskem a bude pronášet zlá slova, jež
popudí ruskou vládu. Avšak tím ještě nerozum amerického prezidenta neskončí, neboť tyto skutky budou
znamenat pouhý začátek jeho zlého funkčního období, během nějž zhatí mnoho nadějí na mír, které byly
namáhavou prací budovány od konce druhé světové války. Další hroznou ranou pro pozemské lidstvo bude
fakt, že Reagan uvede do hry neutronové bomby (jež předchozí prezident Carter stáhl), jelikož bude chtít
tyto úděsné zbraně umístit do Evropy. To bude mít za následek, že Rusko ještě zintenzivní své tajné
vyzbrojování a následně uvede do zlé hry ještě děsivější zbraň. Reagan způsobí velmi mnoho zlořádů nejen
celému světu, nýbrž i populaci amerických států. Jeden z těchto zlořádů bude ten, že podryje bezpečnost
spotřebitelů domácích produktů. Reagan bude útočit na jeden velký koncern zabývající se bezpečností
spotřebitelů, kvůli čemuž začne tato bezpečnost v Americe znovu trpět: Opět vzroste křivka počtu úmrtí
způsobených nehodami, neboť kvůli Reaganovým intrikám bude zanedbávána bezpečnost při výrobě
konzumního zboží atd.
Billy Před lety jsi mi sdělila, že Reagan bude skutečným původcem dosud největšího celosvětového
zbrojení.
Semjase Jistě, on bude mužem, jenž uvede do chodu základní události, z nichž může nakonec ve vzdálené
budoucnosti vzejít, eventuálně, třetí světová válka.
Billy Tuto válku ale nepovede samotný Reagan, že?
Semjase Nikoliv, naštěstí pro pozemské lidstvo. Kdyby měl Reagan v takovéto válce hlavní slovo, tak by
byla zničena celá Země.
Billy To by znamenalo patrně kompletní devastaci?
Semjase Ano.
Billy Pak snad budou existovat lidé, kteří tyto okolnosti včas rozpoznají.
Semjase Tak tomu bude, a jeho neslavný konec je již nyní neodvratný, stejně jako konec vražedného
ájatolláha Chomejního, jenž se začne rýsovat v prvních únorových dnech roku 1981, až jej postihne
neléčitelná choroba; v pozdější době zasáhne nevyléčitelná nemoc také Reagana, totiž Alzheimerova
choroba, kvůli níž Reagan zažije zlý skon se zatemnělým vědomím.
Billy Na světě pak bude o jednoho vraha méně. Zpravidla však po takovýchto činitelích nepřichází nikdo
lepší.
Semjase To je žel pravda a tak to ještě velmi dlouho zůstane.
Billy Svět by se jinak uklidnil.
Semjase Ano, a to by se mocichtivcům nezamlouvalo.
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Billy A to by se těmto mocenským hlupákům nelíbilo.
Semjase Jistě, ale nyní slyš dále: Ájatolláh Chomejní si bude se svými spojenci v prvních měsících roku
1981 pohrávat s myšlenkou, že by se měl nechat ošetřit ve Švýcarsku renomovanými lékaři. V současnosti
je však ještě sporné, zda se tento pokus uskuteční, neboť se ještě nedá vyzkoumat přesný průběh událostí.
Chomejního mozkové funkce jsou narušeny, a proto se často dopouští svévolných skutků a činí svévolná
rozhodnutí, jejichž definitivní podobu velmi často nelze předpovědět. Z tohoto důvodu nelze jeho
přítomnost ve Švýcarsku bezpečně předpovědět, stejně jako nelze předpovědět ani to, zda do Švýcarska
přijede papež, jenž se zaobírá myšlenkou, že tvou rodnou vlast navštíví v polovině roku 1981. Také
u papeže jsou přítomny určité faktory nejistoty, kvůli nimž může svoji cestu přinejmenším odložit
na později. Celkově vzato v sobě rok 1981 skrývá velmi mnoho nejistých faktorů, a tudíž se lze jen zřídka
dopracovat k velmi přesným časovým údajům; právě tak se v různých případech nedá s naprostou jistotou
předpovědět, zdali se určitá událost odehraje, či nikoliv. Tím však myslím výhradně události, jež se vztahují
přímo na určité osoby. Tak je tomu jen proto, že především v roce 1981 budou události ovládat osoby,
jejichž hmotné vědomí, a tedy i mozek, jsou narušeny, kvůli čemuž se dopouštějí svévolných, náladových
a jen nepřesně předvídatelných činů. Tak je tomu i v případě anglického prince Charlese, jenž se zasnoubí
s jistou Dianou Francisovou Spencerovou, načež se s ní v první polovině roku ožení, pokud se tyto plány
nerozkolísají v důsledku jeho vrtkavosti. Bylo by ovšem velmi dobře, kdyby se princ Charles s touto dívkou
neoženil, neboť pokud tak učiní, tak se toto manželství nebude vyvíjet šťastně, především pro Dianu, která
bude muset velmi trpět princovou panovačností, jeho cizoložstvím, impulzivností, náladovostí a jinými
emočními výbuchy – královský palác se bude samozřejmě všemi prostředky dlouho snažit tyto okolnosti
utajit, avšak nakonec celá věc vejde v oficiální známost a nastane rozvod, a sice 28. srpna 1996, přičemž
o rok později bude mít Diana v Paříži smrtelnou nehodu. Také ve Španělsku je velmi nejisté, jak dopadne
pokus o svržení vlády. Z našich propočtů plyne, že asi v únoru 1981 se v této zemi opět pokusí uchvátit moc
armáda. Podle našich výpočtů by však měl tento pokus o puč ztroskotat, jelikož nejlepší přítel krále, Juana
Carlose, nebude moci získat jeho podporu. Avšak i v tomto případě budou sehrávat velmi důležitou roli
lidé, jejichž hmotné vědomí již plně nefunguje a jejichž mozek je v jistých ohledech narušen. Z tohoto
důvodu nelze ani v tomto případě dospět k exaktní předpovědi. Nanejvýš přesně lze oproti tomu určit
události, jež jsou způsobeny přírodou, třebaže je často do určité míry zaviňují pozemšťané. Krátce
po 20. únoru 1981 zasáhne jižní část Řecka s jistotou středně těžké zemětřesení. Ztráty na lidských životech
ovšem nebudou velké a vyšplhají se maximálně na 25. Toto zemětřesení bude ve skutečnosti navazovat
na otřesy půdy, které původně nastanou poblíž města Agádír a jež se potáhnou až do Itálie, kde teprve
nastanou skutečné, velké otřesy, jejichž sled se dlouhou dobu nebude chtít utišit. Jak jsem vysvětlila, bude
po Itálii další zemí zasaženou zemětřesením Řecko, přičemž ani tam se otřesy (stejně jako v Itálii) dlouhou
dobu nebudou chtít uklidnit. Z Řecka se otřesy následně potáhnou až do Japonska, avšak ušetřena nebude
ani Jugoslávie, Jižní Amerika, Rusko, veškeré balkánské státy a nakonec ani Evropa. Itálie bude tedy
skutečným východištěm dlouhého řetězce lehkých až nejtěžších zemětřesení, jež budou probíhat od konce
roku 1980 a začátku roku 1981 dále, po mnoho let, až hluboko do doby třetího tisíciletí a budou lidem
přinášet smrt a zkázu – avšak na vzniku těchto otřesů se velkou měrou podíleli a i nadále budou podílet
sami pozemšťané. Počátek tohoto těžkého zemětřesného období je navíc spojen s velkými klimatickými
zvraty, které se budou projevovat již koncem roku 1980, a sice velmi tvrdou zimou, jež s sebou přinese
neobyčejně mnoho sněhu a jež pronikne i do Sinajské pouště a Sahary – a budou jí trpět i široká africká
pásma. Poté se bude během mnoha desetiletí po celém světě objevovat divoká voda, která bude
zaplavovat velké oblasti mnoha zemí a působit smrt, zkázu a zmar. K radosti pozemšťanů již nepřispěje ani
fakt, že pozemští astronomové neočekávaně přiznají, že se zmýlili, pokud jde o celkovou velikost a rozlohu
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Kosmu, neboť objeví nové obří galaxie bezmála v té vzdálenosti, ve které dosud předpokládali konec
Kosmu.
Billy Aha, leckdo tedy opět bude muset přiznat chybu, ale to je pouze správné. Ale mohla bys mi vysvětlit,
proč jsi uvedla, že smutný konec amerického prezidenta je již nyní neodvratný kvůli nevyléčitelné
Alzheimerově chorobě?
Semjase O tom ti poskytnu bližší výklady později. Zatím bych na tvoji otázkou ráda odpověděla jen takto:
Život tohoto muže je velmi ohrožen a již krátce poté, co nastoupí do úřadu, budou ve skrytu působit jeho
nepřátelé, kteří jej budou chtít zavraždit. Hovořit o těchto okolnostech je však ještě předčasné, neboť se
v tomto okamžiku nehodí do našeho chronologického výčtu budoucích událostí. Nyní jsem se svými výklady
dospěla teprve do počátečních měsíců roku 1981. Musím však vyložit ještě mnoho dalších světohybných
událostí – již jen těch, které se budou dít a odehrávat na Zemi do poloviny roku 1981.
Billy Přirozeně, nechtěl jsem předbíhat tvým výkladům. Jen mě to tak napadlo, a tak jsem se tě na to
zeptal.
Semjase
Rozumím, ale přesto bych ve svých výčtech budoucích událostí ráda zachovala určitou
chronologii.
Billy Proti tomu nic nenamítám.
Semjase Dnes ale možná nebude dost času na to, abych ti vypověděla všechna důležitá dění bližší
i vzdálenější budoucnosti. Pak bych v těchto výkladech musela pokračovat jindy.
Billy Ani proti tomu nemám námitek. Jestliže nemáš dost času, tak mi zbytek budeš jednoduše vyprávět
někdy příště.
Semjase Jistě, dnes mi asi čas nebude zcela postačovat, neboť jsem jej potřebovala až příliš – už jen na to,
co jsem ti doposud vyložila.
Billy Pak budeme pokračovat někdy jindy.
Semjase Ne, to ne, některé věci ti ještě mohu vyložit. Ještě mi přece zbývá trocha času.
Billy Nechci ti způsobit těžkosti.
Semjase Ne, ty mi určitě nezpůsobíš – jen se musím v určité době opět vrátit ke své práci, kterou jsem
přerušila návštěvou u tebe. Je nezbytné, abych byla včas zpátky.
Billy Chápu, pak můžeš skutečně pokračovat ve svém vypravování až někdy jindy.
Semjase Jistě, ale to jen tehdy, když nedospěji dnes ke konci svých vývodů. Ještě mám přece trochu času.
Billy O. k., ale je to na tvoji odpovědnost.
Semjase Jistě.
Billy Dobrá, pak tedy napjatě poslouchám.
Semjase Dále se tedy zběhne následující: Ještě během doznívání krušného zimního období na přelomu let
1980 a 1981 spustí italská sopka Etna opět nezvyklou aktivitu, jakou za posledních několik desetiletí dosud
nevyvinula, přičemž během této a následující doby bude v mnoha různých zemích uneseno neobvykle
mnoho letadel. To bude také doba, v níž bude při těchto únosech zabito mnoho lidí; a četné lidi usmrtí také
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mladiství, kteří budou v mnoha zemích páchat teroristické a anarchistické revolty a budou obsazovat
budovy. Tato dění se budou vzmáhat až do vzdálené budoucnosti, stejně jako v mnoha zemích
i neonacizmus, přičemž na vzniku těchto událostí ponesou vinu sami vládní činitelé Země. K mladistvým,
teroristům, anarchistům, obsaditelům budov a revoltérům se bude přistupovat s falešnou humánností
a s neodůvodněnou, změkčilou tolerancí, v důsledku čehož budou mocní. Podobně se bude přistupovat
i k neonacizmu: Vládní činitelé budou sice hovořit o tom, že na ničemnosti poslední světové války je nutno
konečně zapomenout, avšak nebudou se tím, kvůli své nerozumnosti, řídit, a proto se bude neonacizmus
velmi mocně nově vzmáhat. Vlády, filmoví tvůrci a televizní šéfové se budou v nadcházející době často
dopouštět šíleného omylu v tom smyslu, že budou filmově znázorňovat hrůzy poslední světové války
a zpřístupní tyto snímky pozemským lidem v kinech a televizích. To bude jitřit mysl všech, kteří nesouhlasí
se svými vládami a společenskými pořádky, a ti si tyto hrůzné filmy a zprávy vezmou za vzor a budou
utvářet a zakládat nová destruktivní hnutí. To se bude dít v častější míře již v příštím roce, tedy v roce 1981,
a během následujících desetiletí bude tento trend pokračovat. Příslušné vládní orgány budou dosti
zaslepené na to, aby nerozeznaly fakt, že toto ustavičné a zlotřilé znázorňování minulé světové války musí
být všemi prostředky zapovězeno a že musí pořádkové orgány tvrdě zakročovat proti veřejně orientovaným
revoltám mládeže.
Billy Tak to se máme v příštím roce a během následujících desetiletí na co těšit. Jen jedna věc mi ohledně
tvých výkladů nedochází. Zatímco jsi hovořila, přemýšlel jsem poněkud o tvých předchozích slovech, jimiž
jsi vyjadřovala, že se do poloviny roku 1981 odehraje ještě mnoho událostí, které mi musíš vysvětlit dříve,
než mi budeš moci poskytnout další informace o americkém prezidentovi. O tomto muži jsem sám
zapřemýšlel a objevil ve svých kombinacích fakt, že věci, o nichž jsi před 10 minutami hovořila, musejí
nastat již před polovinou roku 1981, tedy že do té doby bude asi nový americký prezident zavražděn.
Semjase Jistě, to je správně. Datum a čas této události jsou již dané, a to neodvratně, avšak vysvětlila jsem
ti, že chci nadcházející dění uvádět chronologicky. Jsi‐li ale tak netrpělivý, tak ráda vypustím různé budoucí
události, jež se zběhnou dříve, než bude spáchán atentát na Ronalda Reagana.
Billy Jsou tyto události tak důležité? O jaké se vlastně jedná?
Semjase Jde o zemětřesení, která však budou mít jen dočasný význam; především se jedná o vytrvalé
otřesy, jež postihnou Itálii a Řecko. Navíc je nutno zmínit i některá fakta o větších kriminálních a zločinných
případech, hlavně o velké sériové vraždě v Americe, jež pobouří celý svět, neboť v jejím rámci bude
do poloviny roku 1981 zabito asi 30 černošských dětí, což bude ale jen oficiálně uváděný počet. Pravdivý
počet zavražděných bude ještě strašnější. Tento případ bude hýbat celým světem, takže různé jiné případy
téhož či podobného druhu budou vnímány jen okrajově, jako např. jedna podobná událost v Anglii.
Billy Tyto věci se mi nezdají až tak podstatné, neboť na tomto světě jsou již dlouho prakticky na denním
pořádku. Lidé je jednoduše vezmou na vědomí, v hraném rozhořčení a účastenství řeknou »ach, jak děsné«
a tím je pro ně záležitost odbyta a zapomenou ji. Příliš o ní nepřemýšlejí, neboť se jich přece přímo netýká.
Jen větší události, jako jsou zemětřesení, války, atentáty na prominentní figury, sopečné výbuchy, záplavy,
sucha, nákazy, jaderné bomby a nové smrtonosné technologie atd. dělají na nemnohé lidi trochu větší
dojem, ale ani tito nemnozí zpravidla nic nepodnikají, neboť i jim nakonec všechny tyto události připadají
příliš vzdálené a přímo se jich nedotýkají. I oni tedy velmi rychle vše zapomínají.
Semjase Pak je tedy zcela nadbytečné, abych uváděla ještě další události.
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Billy To není, neboť větší události, jež hýbou světem, byť dočasně, mohou být veřejnosti přiblíženy a dány
na vědomí v informačních orgánech. A jelikož mi tato dění uvádíš velmi dlouhou dobu předtím, než se
uskuteční, budou o nich různí lidé přemýšlet a možná i změní své smýšlení k lepšímu.
Semjase To je logické. Dobrá, pak bych ti chtěla uvést potřebné údaje o tom americkém prezidentovi.
30. března, ve 21.45 hod., jej před hotelem Hilton ve městě, v němž bude mít svůj projev, postřelí student
jménem John Hinckley. Kulka vnikne Ronaldu Reaganovi do plic, ale bude operací odstraněna. Jeho zranění
jej přímo neohrozí na životě, avšak někteří členové jeho doprovodu se budou nalézat v přímém ohrožení
života, mezi nimi kupř. jeden člen bezpečností složky a Reaganův tiskový mluvčí.
Billy Aha, a jaký čas máš na mysli, když hovoříš o 21.45 hod.? Jedná se o americký čas, nebo ten náš?
Semjase Tento časový údaj odpovídá středoevropskému času, a sice tomu změněnému.
Billy Tomu nerozumím.
Semjase Vždyť víš, že v evropských státech hraje velkou roli takzvaný letní čas.
Billy Přirozeně, ale toho se Švýcarsko v minulých asi 40 letech chytře neúčastnilo.
Semjase Jistě, ale v roce 1981 bude tento čas opět zaveden.
Billy To snad není pravda. To je přece idiotství, protože taková změna přinese jen obrovské finanční
vícenáklady, a navíc nezpůsobí naprosto žádnou úsporu energie, jak si ti superchytráci představují.
Semjase To je žel pravda, avšak pozemšťané se kvůli své nelogičnosti dosud nezastavili ani před těmi
nejhloupějšími hloupostmi.
Billy To jsou pravdivá slova.
Semjase Mám teď pokračovat ve svém vypravování?

Billy Samozřejmě, neboť některé věci dosud nechápu. Řekla jsi přece, že již krátce po nástupu do úřadu
budou proti Reaganovi skrytě působit jeho nepřátelé, kteří jej budou chtít zavraždit. Teď jsi však mluvila
o tom, že jej postřelí jen jeden muž, student. Bude prezidentovi hrozit ještě další nebezpečí? A hlavně mi
také není jasné, zdali přece jen po operaci nezemře na své zranění. Tyto věci jsi nevyjádřila jasně, neboť jsi
hovořila jen o tom, že jej jeho střelné zranění přímo neohrozí na životě.
Semjase Jako vždy jsi velmi pozorný. Skutečně jsem hovořila jen o tom, že amerického prezidenta Ronalda
Reagana přímo zasáhne kulka, jež bude v rámci několikahodinové operace odstraněna. Zdravotní stav
tohoto muže bude po operaci uspokojivý, avšak následně se vyskytnou nějaké komplikace, kvůli nimž bude
nezbytná druhá operace. Teprve poté se prezident začne uzdravovat a po přibližně dvou týdnech se bude
opět moci věnovat svým úkolům. Ještě v době jeho zotavování vypátrají bezpečnostní orgány, že atentátník
patrně pracoval sám, ale udržoval kontakty s dalšími živly, které si přejí prezidenta zabít. Kvůli tomu bude
zatčeno několik podezřelých, avšak bezpečnostní orgány se přesto neposunou dál. Z toho důvodu bude
tento muž i nadále ohrožen, neboť ještě před jeho zvolením prezidentem se budou proti němu stavět další
živly, jež se budou zabývat myšlenkou, že jej usmrtí, a proto bude vystaven riziku, že padne za oběť dalšímu
atentátu.
Billy Pak tedy rozhodně existuje možnost, že bude přece jen zabit a že se rozžehná se životem?
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Semjase
Toto riziko bude dokonce velmi značné, avšak po atentátu budou drasticky zpřísněna
bezpečnostní opatření, a tak Reagan nebezpečí unikne. Nejpodstatnější data o těchto okolnostech ti chci
ovšem vyložit v pozdější době. Zatím mohu každopádně konstatovat, že tento prezident Reagan bude
mocenským činitelem, jenž rozkolísá dosud s námahou zachovávaný, pochybný světový mír, neboť jakožto
člověk moci se odjakživa mylně domníval, že může všechny problémy řešit násilím, intrikami
a donucovacími prostředky. Již dlouhou dobu žije v bludné víře, že Amerika se musí stát nejmocnější,
vševládnou světovou vojenskou velmocí, a proto se bude snažit po svém nástupu do úřadu tuto klamnou
ideu uskutečnit; aby zrealizoval své bludné plány, bude se chápat bez rozpaků všech zlých prostředků.
Billy V jiném svém výkladu jsi hovořila o tom, že by Reagan mohl představovat znamení eventuální
budoucí zkázy.
Semjase Jistě, neboť tento mocenský činitel rozkolísá namáhavě zachovávaný a velmi pochybný světový
mír, o nějž usilovali různí jeho předchůdci. Tím vyšle zlý signál, jenž bude znamenat počátek zbrojení
na celé Zemi, kterou v pozdější době třetího tisíciletí eventuálně zasáhne třetí světová válka. Reaganovo
pomatené konání způsobí, že se budou veškeré poměry na celé Zemi velmi rychle a ještě více měnit v teror
a anarchizmus, neboť různí pomatenci budou v Reaganově mocichtivosti a autokracii spatřovat prostředek,
jakým by mohli dosáhnout svých zmatených a nereálných cílů. To vše bude působit i na takzvané normální
občany, což se úděsným způsobem projeví především ve Švýcarsku, kde velmi otřesným způsobem skokově
vzroste kriminalita: Ve tvé rodné vlasti bude tedy pouze v měsíci dubnu 1981 spácháno tolik vražd, kolik
bude spácháno za celý rok 1980.
Billy Cože? – Ty myslíš, že v dubnu 1981 bude ve Švýcarsku spácháno tolik vražd, kolik bude spácháno
za celý rok 1980?
Semjase Právě to jsem vysvětlila.
Billy Ach člověče, to je tedy nadělení.
Semjase Tyto okolnosti budou jen dalším znamením budoucího, pomalu se blížícího celosvětového
úpadku. Po uzdravení amerického prezidenta bude těchto znamení velmi prudce přibývat, neboť již brzy
nato se budou zajaté zločinné živly pokoušet získat politický status. Vězni z IRA, vrazi a jiní těžcí zločinci se
budou snažit vydírat anglickou vládu hladovkami, aby mohli získat status politických vězňů. Angličané však
zůstanou neoblomní, načež v prvních květnových dnech roku 1981 zemře první zločinný hladovkář; několik
týdnů předtím budou také v Německu anarchističtí zločinci používat tutéž metodu, aby vydírali vládu. Také
tam zemře jeden zločinec na hladovku; jako první zločinec z IRA zemře pak hladem Bobby Sands, a jen
několik dnů po něm jeden další hladovkář. Avšak vše, co se odehraje v roce 1981, bude znamenat pouhý
začátek blížící se celosvětové katastrofy, zvráceného terorizmu, jenž bude bujet po celém světě, destrukce
a různých válek, jež budou na celém světě vyvolávat a vést USA – to povede na Zemi zprvu k velkým a velmi
zhoubným závodům ve zbrojení. Tyto události byly již nezadržitelně uvedeny do chodu, a tudíž jim bude jen
stěží možné zabránit. My zajisté učiníme vše dovolené pro to, abychom eventuálně hrozící katastrofu
zmírnili, avšak nemůžeme ji odvrátit násilím, jelikož nejsme oprávněni přímo zasahovat do pomatených
intrik pozemšťanů a jejich vlád. Z tohoto důvodu nemůžeme odvrátit ani atentáty na takzvané vysoce
postavené osobnosti či zmírnit jejich důsledky; mezi tyto zavražděné osobnosti budou patřit státní
prezidenti a jejich ministři atd., přičemž v tomto ohledu bude hrát, jako od nepaměti, stěžejní roli Itálie,
z níž působí zločinecké organizace »Rudé brigády« a Mafie. Avšak právě členové těchto politických,
kriminálních a zločineckých organizací jsou, což je osudné, přísně věřící katolíci, a zrovna ti budou
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13. května 1981 zasaženi událostí, nad níž by se měli zamyslet. Jejich údajně »duchovní« vůdce bude totiž
těžce zraněn po atentátu, jejž spáchá jeden hledaný turecký vrah. Ale také v ...
Billy Tím myslíš, že papeže zastřelí již stíhaný vrah?
Semjase Papež při atentátu utrpí zranění ohrožující jeho život, avšak o tom tě budu informovat později,
neboť předtím se ještě zběhnou jiné události, nad nimiž by se měli zamyslet přinejmenším lidé v Evropě.
Koncem měsíce dubna 1981 či v prvních květnových dnech téhož roku bude totiž v Rakousku, ve Vídni,
zastřelen jeden čelný představitel města, načež bude v Německu, opět střelnou zbraní, zabit jeden ministr.
Billy A jak se ti dva jmenují?
Semjase Jejich jména nejsou podstatná a z určitých důvodů je v současné době nesmím oficiálně uvádět.
Billy Pak tedy ne.
Semjase Také tě to méně zatíží. Avšak slyš dále: Ty znáš pravdu ohledně Izraele a především ohledně
politiky, kterou praktikuje. Izrael, který chce všemi prostředky získat vládu na Palestinou, se pod vlivem
Reaganovy politiky nechá svést k tomu, aby ukázal svoji pravou tvář. Obzvláště zločinec a ministerský
předseda Begin odhalí své pravé protiněmecké smýšlení a bude se snažit znemožnit německé politiky
pomocí lží a intrik, a to ještě dříve, než proběhne atentát na papeže a než bude ve Francii zvolen nový
státní prezident jménem Mitterrand, jenž bude provozovat politiku vedoucí ke zničení státu a celé Země,
stejně jako americký prezident Reagan. Nový francouzský prezident bude ovšem k věcem přistupovat jinak
než Reagan.
Billy Myslíš si tedy, že v roce 1981 vyjdou najevo jejich pravé úmysly?
Semjase Jistě, a sice s naprostou jistotou. Ani tehdy však Němci nerozpoznají, že jejich dosavadní snahy
o nápravu byly zcela chybné a že si v podobě Begina hřáli na prsou smrtícího hada. A Begin je obzvláště
jedovatý had, který se pomocí lží, podvodů a intrik stále snaží uchvátit vše, čeho je schopen, což tak činí již
od nepaměti. Snad lidé v odpovědných úřadech, v Německu i ve zbylých zemích světa, konečně rozpoznají
pravdu, že prapředci Izraelců používali vražednou metodu, při níž své oběti, které chtěli oloupit, opíjeli pod
pláštíkem přátelství, a až byly v plném opojení, tak je povraždili a zahubili.
Billy Pozorní, upřímně vědoucí a hledaví lidé znali tento fakt již po tisíce let. Píše se o tom přece i v bibli.
Semjase Jistě, ale znali jej skutečně jen lidé pozorní a vědoucí. Přemoudřelci a fantasté tuto faktickou
pravdu nechtěli nikdy vnímat. Možná že se v roce 1981 konečně změní i situace spojená s Beginovými
intrikami.
Billy Není to tedy jisté? Myslím tato změna?
Semjase Ne, bohužel není, a pokud by se tato situace přesto změnila, tak Izrael stejně získá převahu. To
bude také znamením toho, že římský papež bude chtít s vládními činiteli izraelské země – která de facto
patří k Arábii – brzy začít tvořit společnou věc, přičemž bude dosti hloupý na to, aby si nevšiml, že i jej
budou izraelští mocenští činitelé pouze využívat jako prostředek k účelu, jímž bude uskutečnění jejich
temných, neprůhledných plánů. Na tomto místě musím krátce předejít svému chronologickému výčtu
událostí, neboť právě v souvislosti s Beginovým osočováním německých politiků bude plánováno něco, co
ozřejmí pravou tvář a pravé smýšlení izraelských mocenských činitelů, a to ještě zřetelněji než samo
očerňování Němců: V období po atentátu na papeže se izraelská státní moc dopustí dalšího zločinu, jenž
vzbudí pozornost celého světa. Begin bude láteřit na německé politiky jen na základě kalkulu, že bude díky
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tomu považován za silného muže, jenž si může dovolit jednat svým zločinným způsobem. Jeho chování sice
vzbudí v různých zemích lecjaké káravé připomínky, avšak ty nebudou ve skutečnosti míněny vážně.
Dotyční karatelé budou totiž Menachema Begina tajně obdivovat a podporovat, díky čemuž se bude cítit
dosti mocný na to, aby osočování Němců dohnal do extrému, čímž bude chtít ve svém národě získat
voličské hlasy. Toto očerňování se bude samozřejmě zakládat jen na zlovolných lžích, avšak bude dobře
promyšlené a bude sledovat určitý účel, totiž zatajit následující, v tomto okamžiku již plánovaný, zločin;
tímto zločinem bude ofenzivní úder proti státu Iráku, jenž bude zastírán jako úder defenzivní a při němž má
být – někdy v době mezi 7. a 9. červnem 1981 – Irák zločinně přepaden a bombardován izraelským
letectvem, přičemž cílem určeným k likvidaci bude budovaná jaderná elektrárna.
Billy Aha, a odpovědní činitelé některých zemí budou samozřejmě zase předstírat, že je to pobuřuje, aby si
zachovali image.
Semjase Tak tomu žel bude i v tomto případě.
Billy Pak by mohl Begin přece jen dosáhnout svého cíle, jelikož národy přistupují k Izraeli od nepaměti
s falešnou lítostí a humanitou a snaží se napravit křivdy na něm spáchané atd., díky čemuž bude moci Begin
i nadále jednat vražedně a snažit se uchvátit vládu nad Palestinou. Tento muž dělá svým předkům skutečně
čest: Hebreonům. Jak vím, pochází označení Hebreon ze starého lyřanského jazyka a znamená cikán, avšak
tento překlad není správný, jelikož v daném prajazyce, v lyřanštině, neexistuje výraz Hebreon, nýbrž
Hebraon. A Hebraon znamená »odvržená či vyvržená chamraď«.
Semjase Jistě, to je správně, avšak nyní slyš, co ti chci v chronologickém sledu dále sdělit a co jsem již
nastínila: Papež Jan Pavel II. bude těžce zraněn v důsledku atentátu, kvůli čemuž nebude jisté, jak jsem
rovněž již nastínila, zda podnikne cestu do Švýcarska, či nikoliv. Po zdravotní stránce by pro něj tato cesta
(po atentátu) byla jistě možná, avšak z našich propočtů nelze vypozorovat, zda mu ji v oné době
organizátoři schválí. S největší pravděpodobností bude tato cesta odřeknuta a odložena na později.
Za atentát na papeže bude odpovědný několikanásobný vrah turecké národnosti jménem Mehmet Ali
Ağca, který na papeže několikrát vystřelí a těžce jej poraní. Třebaže zranění bude závažné, přečká papež
tento atentát a následující spěšnou operaci. Podle našich propočtů se tato událost odehraje v době mezi
12. až 14. květnem, nejpravděpodobněji 13. května 1981 v 17.17 hod. Papež přežije, to je jisté, avšak již
několik krátkých týdnů poté zemře jeho důvěrný přítel, totiž polský kardinál Wyszyński, který v Polsku
po mnoho let provozuje svůj sektářský režim. Kardinálova smrt nastane přibližně v téže době, kdy se
atentátník na prezidenta Reagana neúspěšné pokusí o sebevraždu předávkováním léky.
Billy Ach tak, ten se bude chtít zabít.
Semjase Určitě, avšak zůstane jen u pokusu, jak jsem vysvětlila. Jen několik málo dní pro těchto děních
bude zájem světové veřejnosti opět budit stát Írán.
Billy Aha, pak se do toho asi zase pustí ten Chomejní?
Semjase Tak nějak to bude, neboť bude štvát íránský národ opět proti vůdčím činitelům, tentokrát proti
státnímu prezidentovi Baní Sadrovi, jenž bude vést v Íránu umírněnou politiku. To znamená, že Sadr
nebude sledovat vražedný kurz šíleného ájatolláha, a proto bude u něj a u národa pomalu upadat
v nemilost. V době mezi 10. a 15. červnem 1981 bude svržen a nucen uprchnout. Íránský lid a jeden hrdelní
soudce se proti němu pozvednou a budou požadovat jeho smrt.
Billy Tedy obvyklý postup nesvéprávných a nepříčetných zločinců.
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Semjase Jistě. V tomto období nezůstane v Íránu jen u této události, neboť jen několik hodin po útoku
na prezidenta Baní Sadra zasáhne jih této země těžké zemětřesení, jež si vyžádá 7000 mrtvých.
Billy A kde se tyto otřesy odehrají?
Semjase Podle našich výpočtů v lokalitě kolem města Kermán, což je krajina, kterou velmi dobře znáš.
Billy Ano, tam jsem několikrát byl a i na další dobu.
Semjase To je mi známo. Poslouchej však dále, neboť po těchto dvou událostech bude následovat ještě
událost třetí, jež se však odehraje v Anglii. Tato událost bude znamením toho, že se začnou naplňovat první
fáze proroctví o Anglii od roviny Petale, jež jsi sepsal.
Billy Tak to se může jednat jen o pokus o atentát na královnu, neboť o něm jsi jednou hovořila jako
o znamení doby, které má představovat zásadní počátek naplňování proroctví.
Semjase Tvá paměť je jako vždy velmi dobrá. Ano, jen krátkou dobu po onom těžkém zemětřesení v Íránu
bude anglická královna napadena sotva 20letým mladíkem, avšak nebude zraněna a vyvázne z celé situace
jen s otřesem. To proto, že střelná zbraň tohoto mladíka bude nabita jen falešnými patronami.
Billy Tím myslíš, že pistole toho atentátníka bude nabita jen slepými?
Semjase Jistě.
Billy Tomu nerozumím.
Semjase To má své zvláštní důvody, jež však nemají být oficiálně uváděny.
Billy Pak tedy ne.
Semjase Kolem 18. až 19. června 1981 zaznamená izraelský prezident první úspěchy svého zákeřného
útoku na jadernou elektrárnu v Iráku, neboť nejrůznější státy mu to budou vyčítat jen naoko, a proto
na Begina a Izrael nebudou uvaleny žádné sankce; to Begina svede k tomu, že bude znovu osočovat
německé politiky z toho, že jsou to zločinci a že jsou odpovědní za antisemitské intriky minulé světové
války, přičemž tentokrát zajde až tak daleko, že bude svalovat vinu na celý německý národ.
Billy Typické.
Semjase Jistě, avšak slyš dále, co se bude dít: V měsíci červnu 1981 nastane v Íránu, v oblasti Kermánu,
závažné zemětřesení, jež si vyžádá asi 1300 mrtvých; poté se – asi 28. června – odehraje bombový atentát
na íránský vládní kabinet v Teheránu. V jeho důsledku zemře celkem asi 70 lidí, mezi nimiž bude i jeden
masový vrah, oddaný Chomejnímu, totiž hrdelní soudce Khalkhali. Jen o měsíc později, 28. července,
postihne Írán další těžké zemětřesení, opět v oblasti Kermánu, vyžádá si tentokrát až 7200 obětí a srovná
se zemí různá města a vesnice. Jen krátce po zmíněném atentátu v Teheránu rozechvějí další těžké otřesy
Filipíny. Tyto záchvěvy bude provázet sopečný výbuch a usmrtí přibližně 130 lidí.
Billy Pak se tedy jen v této době stane leccos. A ten šílenec z města Qom, Chomejní, patrně zase spustí
masové popravy, podle všeho, cos mi ohledně Íránu pověděla.
Semjase Tak tomu žel skutečně bude, neboť kvůli šílenství tohoto muže přijde nově o život mnoho set lidí.
Billy Takovýto zvrácenec ani nemůže jednat jinak.
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Semjase To bohužel souhlasí. Leč poslyš dále: Již jsem tě informovala o těžkých zemětřeseních, jež je
nutno očekávat v Číně, především v oblasti Sečuánu. Po těchto, dříve uvedených, událostech postihnou
toto čínské zemětřesné pásmo i velké záplavy, jež si vyžádají celkem asi 4700 obětí. To bude také doba,
v jejímž průběhu bude vražedný a zločinný Izraelec Menachem Begin opět potvrzen ve funkci
ministerského předsedy, načež vzápětí přikáže a nechá provést nové vražedné útoky na sousední státy.
Tentokrát budou plánovány bombové útoky na hlavní město Libanonu, v němž po několika útocích
izraelského letectva přijdou o život stovky lidí. To bude výsledek mocichtivého Beginova šílenství a také
další důkaz toho, že si tento Beginův národ může dovolit prakticky vše, jelikož jej chrání mocní spojenci
v podobě velkých i malých států po celé Zemi, jejichž čelní představitelé si slepě neuvědomují skutečné,
zeměchtivé plány Izraele.
Billy Kdypak tito hlupáci konečně zmoudřejí a poznají, odkud vítr vane?
Semjase To bude, bohužel, ještě velmi dlouho trvat.
Billy O. k., pokračuj dál.
Semjase Do konce, resp. od konce června 1981 vyplynou ve tvé vlasti, Švýcarsku, dvě skutečnosti, jež jsou
hodné zmínky. V prvním pololetí roku 1981 se budou ve Švýcarsku natolik množit případy úmrtí drogově
závislých (podobně jako se budou množit případy vražd), že do konce června jich bude tolik jako za celý rok
1980. Od poloviny července budou Švýcarsko postihovat teroristé, kteří budou populaci nahánět strach
a hrůzu celou sérií bombových útoků v různých městech a obcích – bohužel přijdou k újmě i lidé, nehledě
na miliónové materiální škody.
Billy Pak se má Švýcarsko na co těšit; k tomu bych chtěl poznamenat, že pokud se tyto události skutečně
stanou, tak na nich ponese největší díl viny celá populace a především i vláda. Tyto věci jsou přece možné
jen kvůli lhostejnosti švýcarské populace a vlády, jakož i kvůli chybnému zákonodárství a falešné
humánnosti.
Semjase To je naprosto správně, avšak to se týká nejen Švýcarska, ale i všech států světa, v nichž se
takovéto události mohou dít. Tyto věci však nejsou známy pouze nám, nýbrž i všem myslícím
pozemšťanům, kteří se vypořádávají s faktickými skutečnostmi.
Billy To je jasné, ale přesto právě i ti nechtějí uznat pravdu.
Semjase I to odpovídá pravdě, ale nechej mě nyní pokračovat ve výčtu důležitých, světohybných událostí,
které se v budoucnu odehrají. Tato budoucí dění jsou ti částečně známa, avšak v určitých aspektech znáš
jen nemnoho detailů. Ohledně Íránu víš o Chomejního konci, jenž se začne v zásadě rýsovat po svržení
Baního Sadra. Následující bombové atentáty – které jsem ti již vysvětlila a při nichž bude sprovozeno
ze světa mnoho blízkých přátel šíleného diktátora Chomejního – budou tvořit jen počátek neodvratného
Chomejního pádu. Po prvním útoku v Teheránu, při němž zahyne íránský hrdelní soudce a mnoho členů
vlády, bude brzy následovat útok druhý, jenž zahubí prezidenta a jednoho z jeho ministrů.
Billy Ach, spočetl jsem si, že tento muž, tento prezident, se bude jmenovat Radžáí nebo tak nějak.
Souhlasí to?
Semjase
Tvůj výpočet nebyl nepřesný, byť není úplný. Každopádně tento muž zemře při dalším
bombovém atentátu. Tím se opět promění politické poměry, a krvavou cestu Íránu, diktovanou šíleným
diktátorem Chomejním, budou charakterizovat nové hromadné popravy. Při těchto budoucích popravách
nezemře jen 1000 lidí, ale zemře jich mnoho tisíc, a nezůstanou jich ušetřeny ani děti, neboť budou stříleny
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na veřejných ulicích pochopy, kteří se budou nazývat revolučními gardami. To bude znamenat, že v tomto
období již vypukne skrytá občanská a bratrovražedná válka, kterou bude tvořit a podněcovat Baní Sadr,
jenž ve Francii založí hnutí odporu proti Chomejnímu.
Billy To je šílené, vždyť jsi říkala, že Baního Sadra lze označit za Chomejního spojence a že byl s Chomejním
v minulých letech ve společném francouzském exilu.
Semjase To je správně, jenže tentokrát se nebude Baní Sadr vyslovovat pro Chomejního, nýbrž proti
němu, přičemž udělá vše pro to, aby byl zavražděn.
Billy Pak by se patrně jednalo o ten třetí atentát?
Semjase Jak to myslíš?! Tvá otázka mě mate.
Billy Myslím tím, že nejprve proběhne atentát na prezidenta Reagana, poté další na papeže a následně má
v průběhu jen několika málo měsíců nastat atentát třetí, pokud mám správné informace.
Semjase Pomícháváš fakta, neboť Chomejního smrt nenastane, jak přece víš, ve zmíněném období, nýbrž
až později.
Billy Promiň. Samozřejmě. Pomíchávám fakta. Ale na koho pak bude spáchán ten třetí atentát?
Semjase K tomu bych se byla právě dostala, kdybys mě nepřerušil.
Billy To jsem nechtěl.
Semjase Tento atentát bude spáchán na egyptského prezidenta, a sice během vojenské přehlídky, pokud
se nezmění předpoklady této události. Sádát bude v úterý, 6. října 1981, přepaden samotnými příslušníky
armády a zabit – stane se tak na čestné tribuně káhirského náměstí Abassija, na němž se bude přehlídka
konat. Atentátní přepad si vyžádá 10 až 12 mrtvých a zemře při něm i několik atentátníků, které usmrtí
bezpečnostní složky. Tomuto útoku neujdou ani různí diplomaté a jeden církevní hodnostář, kteří se budou
rovněž nacházet na velmi nedostatečně chráněné čestné tribuně – i tu budou tedy zasaženi. Tento útok
provedou příslušníci egyptské armády, kteří náležejí k hnutí »Armáda za svobodný Egypt« a k Muslimskému
bratrstvu, a kteří budou navíc placeni šíleným libyjským mocnářem Kaddáfím. Celá tato událost bude však
původně vycházet z Beginovy iniciativy. Izraelský mocenský činitel Menachem Begin bude tedy skutečným
osnovatelem Sádátovy vraždy, přičemž Sádát bude tohoto mocného a zákeřného vraha považovat až
do své smrti za dobrého přítele, jímž však vpravdě nebude. Sádát se již nyní na Beginův vkus příliš orientuje
na počestný mír, a navíc je z jeho pohledu příliš nepoddajný, a proto jej dá zavraždit. Na vraždě budou
pracovat jím koupení tajní agenti, kteří nepozorovaně působí v Kaddáfího řadách, jakož i v řadách
Muslimského bratrstva a Osvobozenecké armády. Kaddáfí (jenž je hloupý, byť se považuje za znalého), ani
členové Muslimského bratrstva a Osvobozenecké armády nebudou dosti chytří na to, aby zjistili, že v jejich
řadách již nyní a dlouho existují Beginem placení tajní agenti, kteří plní jeho nekalá nařízení. Begin, člověk
zcela podlý, falešný, lživý, intrikářský a pěstující vražedné myšlenky, musí tedy dát egyptského prezidenta
zavraždit, jelikož se mu nehodí do jeho zločinných zeměchtivých plánů. Sádát je navzdory své důvěřivosti
velmi cílevědomý a nepoddajný, a Begin doufá, že když jej nechá zavraždit, bude jeho nástupcem člověk
necílevědomý.
Billy Nemůže se ani v tomto případě nic podniknout, aby se tomu zabránilo?
Semjase Pokud si to budeš přát, dovolíme ti výjimečně, aby ses jej pokusil navštívit. Uvědom si však, že
nemůžeš nic změnit. Vím, jak je pro tebe vždy těžké mlčet a nečinně vyčkávat. Nebuď však zklamán.
Copyright 2004 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org

23

Billy Napíšu Sádátovi dopis, abych ho varoval. Doufám jen, že jej také obdrží.
Semjase Budu se tomu věnovat a poprosím Quetzal o pomoc, neboť od příštího jara budu na nějakou
dobu nepřítomná. Neměl bys však navštívit Sádáta dříve, než to pro tebe bude bezpečné. Vhodným datem
k tomuto účelu bude 28. červenec 1981, v té době jej budeš moci bez problémů navštívit. Toto datum jsem
spočítala předem, neboť velmi dobře znám tvé reakce a beztak jsem ti tuto věc chtěla navrhnout. Můžeš
pak nějakou dobu s prezidentem hovořit, takže mu nemusíš psát dopis. Quetzal se postará o to, aby sis
mohl s prezidentem cca 20 minut nerušeně a nepozorovaně promluvit. Uvědom si však, že tvá návštěva
může mít značné důsledky, neboť Sádát se bude pokoušet zabránit nezadržitelným událostem tím, že
vzbudí velkou vlnu zatýkání v řadách protivníků, kteří se budou nalézat ve sféře jeho vlivu. To bude
důsledek výkladů, které mu poskytneš.
Billy To by bylo velmi dobré, neboť tím by dopadl atentátníky dříve, než by mohli udeřit.
Semjase Uvažuješ nelogicky, neboť se stane to, co se stát musí. Na této budoucí události se již nedá nic
změnit.
Billy Přesto bych se o to rád pokusil.
Semjase
Víš, že je to nemožné, ale skutečně se o tom musíš opět sám přesvědčit, ačkoliv znáš
nevyhnutelnou a nezměnitelnou pravdu. V těchto ohledech jsi někdy velmi svérázný, třebaže jsi velmi
vědoucí.
Billy Já vím, to vše se mě zřejmě příliš dotýká. Znát budoucí události je zatraceně těžké, zvláště tehdy,
když o nich člověk musí mlčet. A navíc mám, zatraceně, Sádáta tak nějak rád, a proto si připadám pochybně
a dosti neupřímně.
Semjase Jistě, ale na této věci se nedá nic změnit, bohužel.
Billy Já vím, a tak to v těchto případech asi i zůstane, neboť lidé na Zemi se sotva tak rychle změní a budou
přijímat pravdu, aby šlo ještě docílit změn, myslím změn k lepšímu.
Semjase
Přesto by měla být vyvinuta určitá snaha o pozitivní změnu nadcházejících a zdánlivě
nevyhnutelných událostí, avšak o tom ještě nesmíš veřejně hovořit, jelikož by to mohlo zpochybnit úspěch.
Koncem roku 1983 nebo počátkem jara roku 1984 plánujeme zahájit účinnou mírovou meditaci ku
prospěchu Země, pozemských lidí a událostí. Této meditace se bude účastnit obyvatelstvo planety Erra
a mnoho příslušníků naší federace, a to v celkovém počtu překračujícím 3,5 miliardy lidí – tím vzejde
ohromná moc, která má ovlivnit lidi na Zemi, jejich konání, a tím i jejich události. Tímto způsobem má být
pozitivně změněno smýšlení pozemšťanů, má být podporován mír a mají se též vyřešit politické zmatky;
rovněž má být docíleno úspěchu v tom ohledu, že se Rusko a mnoho dalších zemí oprostí od diktatury.
Tento postup vypracovala a nařídila Vysoká rada, která nalezla určitou kosmickou klauzuli připouštějící
tento druh vměšování do pozemských záležitostí. V souvislosti s účinky mírových snah má pak také
padnout nelidská zeď, která dělí Německo na dva rozdílné státy, které mají být znovu sjednoceny. Pří této
mírové meditaci mají pomáhat i všichni členové skupiny, přičemž je rozhodující síla a iniciativa každého
jednotlivého člena, stejně jako pomoc dalších lidí na Zemi, kteří se k vám dobrovolně připojí. V této
souvislosti ale smíš mluvit pouze o mírové meditaci a jejím mírovém účelu, avšak nikoliv o záležitostech,
které jsem ti právě vyložila. Kdyby ses neřídil tímto pokynem a nemlčel, tak bys ohrozil veškeré úsilí,
a úspěchy, které by se daly očekávat od roku 1987, by se nedostavily, anebo by se dokonce změnily
v neúspěchy.
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Billy Ty máš nápady. Samozřejmě budu mlčet jako ryba. – Nicméně, ty si skutečně myslíš, že diktatury
na Zemi v příštím desetiletí skončí a že bude také zbořena zeď v NDR?
Semjase To je prakticky jisté, i když budou stále ještě hrozit velké závody ve zbrojení vedle mnoha dalších
hrozných událostí nejrůznějšího druhu. Když budeme mírové meditace provádět pilně, systematicky
a pravidelně, pak nás úspěch nemine, takže se od roku 1987 věci začnou měnit, a to k lepšímu. Ale až
v roce 1988 se objeví první hmatatelné a masivní úspěchy, které se pak v nejkratší době upevní tak, že
v roce 1989 započnou první velké převraty, jež dosáhnou svého prozatímního vrcholu až v roce 1990.
Nabádám tě ale ještě jednou, abys o tom na veřejnosti prozatím pomlčel.
Billy To udělám. Nechci přece ohrozit všechny budoucí snahy.
Semjase Čas ukáže, jaký úspěch tyto snahy budou mít.
Billy Pomalu se ve mně probouzí naděje – všechno uložím co nejrychleji do šuplíku zapomnění, abych nic
neohrozil. Ale členy základní skupiny smím jistě informovat, že?
Semjase Smíš o tom mluvit, avšak na oficiální úrovni až poté, co se události začnou ohlašovat.
Billy Do té doby všechno zapomenu. – Takže můžeme opravdu očekávat, že až se přiblíží konec
osmdesátých let, objeví se jakési záblesky naděje na celosvětové zlepšení situace, pokud jde o svobodu
a mír. Pak bude svět vypadat o něco lépe.
Semjase Je tomu tak, ale teď musím jít. Navíc jsi unavený. Na shledanou.
Billy Dobře a vřelé díky, děvče. Vyřiď ode mě všem pěkné a milé pozdravy; uvidíme se ve čtvrtek nebo
v pátek. Ahoj.

COPYRIGHT a AUTORSKÉ PRÁVO 2004 (německy), 2020 (česky) Eduard A. Meier, »Univerzální svobodné zájmové
společenství«, Semjase Silver Star Center, 8495 Schmidrüti, Švýcarsko. Žádná část tohoto díla, žádné fotografie ani jiné
obrazové podklady, žádné diapozitivy, filmy, videa ani jiné spisy nebo ostatní materiály atd. nesměji byt bez písemného
svolení vlastníka copyrightu v žádné podobě (fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), ani za účelem utváření výuky atd.,
reprodukovány nebo zpracovávány, rozmnožovány či šířeny pomoci elektronických systémů.
Originál vydán prostřednictvím:
»Univerzálního svobodného zájmového společenství«, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495
Schmidrüti, Švýcarsko. Překlad do češtiny FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org

Copyright 2004 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org

