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Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva 

Dvoustý osmatřicátý kontakt 
sobota, 18. května 1991, 00.55 hod. 

 

Billy Mám radost, že tě smím po více než jednom roce opět pozdravit, můj příteli. Myslel jsem si, 
že se objevíš nejpozději koncem dubna, až se vrátíš od Semjase z Vesmíru DAL. Buď pozdraven 
a srdečně vítán, salome. 

Ptaah Tvůj pozdrav bych rád opětoval a mám ti také vyřídit velmi milé pozdravy od své dcery Semjase 
a její přítelkyně Nera. Nesmím však zapomenout ani na pozdravy od všech ostatních, jako např. 
od Quetzal, který bravurně složil všechny své zkoušky a nyní nosí titul JHWH, z čehož má nesmírnou 
radost a nedokáže skrýt určitou hrdost. Příležitostně tě navštíví, avšak až poté, co vyřídí nutné, 
důležité záležitosti. I já sám přijdu znovu poněkud později, neboť čas se mi naskytne až ve druhé 
polovině roku. Okolnost, že k tobě přicházím – po své roční návštěvě mé dcery Semjase ve Vesmíru 
DAL – tak pozdě, má určitý důvod. Zpátky jsem byl již 3. února, a navštívil jsem i tvoji pracovnu, která 
se během mé nepřítomnosti opět trochu změnila k lepšímu. Zrovna jsem se chystal tě zavolat, ale 
vtom jsem spatřil na tvém pracovním stole stránky knihy Talmud Jmmanuel a s údivem jsem zjistil, 
že celý spis koriguješ. To mě podnítilo k tomu, abych této věci přišel na kloub. Neméně šokován jsem 
byl poté, co jsem překontroloval vytištěný exemplář knihy, která je již léta v oběhu a kterou z tobě 
známých důvodů nemáme ve vlastnictví, jelikož pro nás není z hlediska Nauky klíčová. Přesto však 
známe její přesný obsah a ten se neshodoval s exemplářem, který jsem pročítal. Odebral jsem se tedy 
co nejrychleji zpět do svého letového stroje a spustil jsem kontrolní funkci na svém kontrolním disku, 
na kterou jsem se neprodleně podíval. Tak jsem zjistil, že jsi tehdy, v 70. letech, opatřil překlady Isáa 
Rashida správným jazykovým kódem, avšak poté jsi předal rukopis kvůli nedostatku času ženě jménem 
Krauerová a zaplatil jsi jí 1460 švýcarských franků za to, aby učinila čistopis. Tato osoba však následně 
Talmud Jmmanuel a tvůj jazykový kód zkomolila a zfalšovala natolik, že byla kniha ve vztahu k misi, 
k životním určením a lidem, v nichž měl kód působit, prakticky bezcenná; jelikož jsi tehdy již neměl čas 
na to, abys opis znovu prohlédl a zkorigoval, byl takto zfalšovaný Talmud Jmmanuel vytištěn se všemi 
změnami, vypuštěnými pasážemi a falzifikacemi, aniž bys o zničení kódu a obsahu spisu cokoliv věděl. 
Teprve poté, co ti americké nakladatelství zaslalo Talmud Jmmanuel ke kontrole a korektuře, jelikož 
jej chtělo vydat, jsi objevil někdejší zlé intriky zmíněné opisovatelky. Mě ovšem zajímal důvod jejího 
konání, a proto jsem usiloval o podrobné prošetření této věci – při tom jsem narazil na okolnosti 
a souvislosti, které mě udivily a které určitě udiví i tebe. Až do včerejšího dne jsem se tedy snažil 
prošetřit okolnosti ohledně zfalšování Talmudu Jmmanuel a ohledně zničení jazykového kódu, z čehož 
vyplynula vskutku podivuhodná fakta: Osoba Krauerová nejenže neobyčejně silně sympatizuje 
s Izraelem, ale je také zastánkyní sionistů, a chápe se jakéhokoliv prostředku, jímž by mohla přispět 
ke světové nadvládě sionistů. Tyto danosti v jejím nitru ovšem nevznikají náhodou, neboť mají zcela 
konkrétní pozadí, jež mě velice překvapilo: Z mých závěrečných průzkumů vyplynulo, že osoba 
Krauerová žila i v Jmmanuelově době a přišla s ním přímo do styku. Tehdy to ovšem nebyla žena jako 
dnes, nýbrž muž, a její dnešní duchovní forma oživovala tehdy farizeje Simeona, jenž byl otcem zrádce 
Jidáše Ishariotského. 

Billy To je tedy věc, ale neříkáš mi nic nového, neboť mezitím jsem to celé vypátral sám, jak mohou 
dosvědčit někteří členové skupiny, jimž jsem sdělil své myšlenkové pochody. Tvá zjištění ovšem teď 
vše potvrdila. 
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Ptaah A to jsem si skutečně myslel, že ti budu vyprávět novinku, která tě udiví. Ale již dlouho pro mě 
není nové, že jsi před námi vždy poněkud napřed. To je mi však známo až od doby, od které vím 
o tvém skutečném původu a tvé faktické prapůvodní osobnosti. Během všech těch let, v nichž 
pěstujeme vzájemné kontakty, jsi nás často podroboval zkoušce, když jsi nám kladl otázky, jež jsi 
dokázal zodpovědět lépe, než jsme toho schopni my v našich současných životech. Tak jsi v nás 
vzbuzoval dojem, že od nás ohledně Učení ducha a Učení Tvoření atd. potřebuješ ještě poučení, 
ačkoliv tomu bylo vpravdě naopak, jak mezitím víme. Zdá se, že tímto svým postupem, jejž velmi často 
uplatňuješ i u pozemšťanů, jaksi speciálně prověřuješ svůj protějšek. V tomto ohledu bych rád zmínil 
tvé jazykové poznatky nebo řemeslné a vědomostní znalosti, jež stále či velmi často skrýváš tak, 
že předstíráš nevědomost či nepochopení; avšak ve skutečnosti dané věci znáš a chápeš, jak mezitím 
víme a jak vědí i různí členové skupiny. Jak se hezky říká, stavíš své světlo velmi často pod nádobu (jsi 
zbytečně skromný; pozn. překl.), ba se dokonce často vydáváš za naivního, nekultivovaného, 
neotesaného a nevědomého, třebaže o něčem takovém nemůže být u tebe řeči. Díky tomu, že si takto 
počínáš, se ovšem dozvídáš mnohem více věcí, než ti vlastně lidé chtějí sdělit; a především můžeš 
těmito svými způsoby prověřovat a analyzovat druhé lidi až do posledního detailu, takže ti sotva 
zůstane něco utajeno. Někdy je dokonce zábavné pozorovat tě s lidmi, kteří před tebe předstupují 
s lžemi a kteří se domnívají, že neprohlédneš a nepochopíš přediva jejich lží a jiných nepravd. 
V každém případě mi při několikerých příležitostech neušlo, že ses jednoduše nechal obelhat, aniž by 
ses tomu bránil, třebaže jsi velmi dobře věděl, že jsi obelháván – zároveň je patrně nanejvýš obtížné tě 
skutečně obelhat. Tvůj obličej přitom nikdy neprozrazuje, a to je jisté, že jsi prohlédl lež, právě 
naopak: Dokážeš ještě svému obličeji vtisknout výraz, jako bys lež přijímal, přičemž se často, v tom 
kterém případě, navíc bavíš tím, že se lháři nalézají v hloupé situaci a mylně věří, že jsi jejich nepravdy 
vzal za bernou minci. Tato fakta jsem si uvědomoval již na počátku našich kontaktů, ale přesto jsi i nás 
samé dokázal všemi svými otázkami, tak nevinně a neznale působícími, rozptýlit od své skutečné 
a pravdivé osoby a jejího původu atd., takže jsme se jen příliš rychle nechali ošálit. 

Billy Už zase odhaluješ tajemství, která bys měl vlastně zamlčet. Bylo by mi milejší, kdybys mi mohl 
vysvětlit, proč se Taljda po našem posledním kontaktu z 9. listopadu 1990 již neobjevila. Chtěla přece 
zakrátko opět přijít, ale nepřišla. 

Ptaah Je velmi citlivá. Její někdejší úkol spočíval v tom, aby pozorovala události v Perském zálivu 
a především v Kuvajtu. To také činila, avšak přitížilo se jí poté, co spatřila, jaké hrůzné skutky páchají 
iráčtí vojáci na kuvajtské populaci, načež utrpěla těžký šok, z nějž se až do této chvíle ještě zcela 
nezotavila. 

Billy To jsem si myslel. Ale jak se jí daří teď? 

Ptaah Její stav ještě neumožňuje, aby se opět věnovala svým úkolům. Potrvá patrně ještě několik 
měsíců, než se bude moci opět uplatnit. 

Billy Mysl té dívčiny je skutečně jemná. Jak se ale věci mají se Semjase a všemi ostatními a jaká byla 
tvá jednoroční dovolená ve Vesmíru DAL? 

Ptaah Má dcera je opět zcela zdráva, ale přesto zůstane příštích šedesát let ve Vesmíru DAL a bude si 
opět osvojovat všechny své vědomosti a dovednosti, přičemž ji velice pomáhá její přítelkyně Asket. 
Všichni ostatní, na které se tážeš, nejsou – což je potěšitelné – pod vlivem okolností, jež by je mohly 
zatěžovat. Ohledně mé osoby a mé dovolené tomu není zcela tak, jak se domníváš. Já sám jsem měl 
ve Vesmíru DAL velmi mnoho věcí na práci, a tudíž byly dny mé dovolené docela krátké. V sesterském 
Vesmíru DAL jsme se zaobírali též pozemskými záležitostmi, jako kupř. dalším výzkumem nemoci 
nedostatečné imunity, tedy AIDS, což nám přineslo některé nové poznatky – ty jsme neprodleně 
pomocí impulzů předali pozemským badatelským týmům, jež se právě těmito záležitostmi zabývají, 
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a proto mohou získat nové znalosti. Totéž učiníme, až proti této zlé nákaze nalezneme funkční účinné 
látky. 

Billy Tím máš na mysli, že své poznatky a výsledky výzkumu atd. předáte na úrovni impulzů 
pozemským vědcům, až dospějete k novým znalostem a výsledkům. 

Ptaah Ano, to je smysl mých slov. 

Billy Ovšemže – ale situace bude určitě vypadat tak, že dotyční vědci, kterým předáte své impulzy, si 
jich nepovšimnou a budou se domnívat, že daných výsledků docílili sami svou vlastní prací! 

Ptaah Jistě, tak tomu běžně je. 

Billy Dobře, potud je to jasné. Pověz však také, jaké nové poznatky jste získali a předali pozemským 
vědcům? 

Ptaah Víš přece, že se nákazou AIDS nejprve zabýval Quetzal, jenž vypátral, že se tato choroba 
přenáší z člověka na člověka týmž způsobem jako nemoc syfilis, tedy pohlavním stykem. 

Billy Ano, vzpomínám si, co v tomto ohledu řekl. Jedná se o virové onemocnění, jehož původci 
parazitují v krvi a likvidují imunitní systém. Pamatuji se ale i na jeho tehdejší vysvětlení o tom, 
že choroba AIDS se nešíří a epidemicky nevzmáhá pouze přímým pohlavním stykem a přímým krevním 
přenosem, nýbrž i líbáním, jelikož zárodky nemoci se nalézají i v krvavých slinách a na zakrvácených 
sliznicích. To ovšem naši superchytří pozemští vědci dodnes popírají. 

Ptaah O tomto faktu jsem chtěl hovořit, neboť ten nám nedopřával klidu. Proto jsme se touto věcí 
velmi intenzivně zaobírali, dokud jsme svými výzkumy neprokázali, že tato nákaza může být skutečně 
přenášena krví při líbání, jak tehdy vysvětlil již Quetzal; impulzy obsahující tyto poznatky jsme předali 
směrodatným pozemským výzkumníkům, kteří se touto problematikou zabývají a kteří následně 
provedli patřičné pokusy a zajisté dospějí k dotyčným výsledkům, jež budou patrně v červnu tohoto 
roku oznámeny i široké světové veřejnosti. 

Billy Tak to bude opět další pokrok, ale nechtěl bych opomenout vám poděkovat za všechny vaše 
snahy a poznatky, které jste pomocí impulzů předali našim vědcům. Smím-li být tak velikášský, rád 
bych vám poděkoval ve jménu celého pozemského lidstva, neboť vaše poznatky určitě změní řadu věcí 
k lepšímu a přispějí i k lepší ochraně proti této nemoci a k jejímu potírání, projeví-li pozemští 
halamové dostatečnou bystrost k tomu, aby tyto poznatky akceptovali a dopracovali se na jejich 
základě k úspěchům. 

Ptaah Naše konání je naší povinností. 

Billy To je také dobře. Pověz mi ale teď, zdali ses během své dlouhé nepřítomnosti zabýval 
budoucími událostmi na Zemi a zdali mi o nich můžeš poskytnout nějaké údaje? Jsem také velmi 
zvědavý na tvoji odpověď ohledně Číny, o níž jsi mně mimochodem poskytl nějaká vysvětlení, co se 
týče trestu smrti a transplantací orgánů. Dospěl jsi v tom ohledu k definitivním, jasným poznatkům? 

Ptaah Zajisté, toto téma je objasněno, avšak nebylo objasněno mnou samým, stejně jako ani téma 
budoucích událostí na Zemi, neboť tato témata vyjasňovali a věnovali se jim jiní lidé – to ovšem 
neznamená, že tě o nich nejsem schopen informovat. Slyš tedy: Události v Číně kolem transplantací 
orgánů mezi jednotlivými lidmi se skutečně shodují s údaji, jež jsem ti poskytl před více než jedním 
rokem. Příjemci orgánů v Číně profitují z osob, které jsou odsouzeny k smrti a popravovány. Lidé jsou 
přitom v Číně odsuzováni k smrti a popravováni kvůli nepodstatným záležitostem, jako kupř. kvůli 
krádeži kola a podobně, ale i kvůli závažným zločinům. Soudci, porotci a další zúčastnění, kteří vynášejí 
takovéto rozsudky, jsou natolik zkorumpovaní a zločinní, že odsuzují lidi k smrti a k popravě jen proto, 
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aby se bezplatně zmocnili jejich zdravých, dárcovských orgánů. Věc se má tak, že vládnoucí soudní 
činitelé, resp. soudci a tvůrci rozsudků atd. dostávají od lékařů a nemocnic informace o tom, jaké 
lidské orgány jsou nutné na transplantaci, načež na základě těchto informací odsuzují lidi k smrti 
a popravě, aby se zmocnili požadovaných orgánů. Soudci a jiná lůza čínské provenience mohou tedy 
předem stanovit čas transplantace, jejž lékaři sdělují příjemcům orgánů. Samozřejmě je tento čas vždy 
v souladu s dobou, v níž je na smrt odsouzený člověk popraven, což se tedy přirozeně děje v předem 
určeném termínu. 

Billy Pak doslova souhlasí to, co jsi mi tehdy vyprávěl. 

Ptaah Tak tomu je. 

Billy Pak tedy zločinní soudci a jiní soudní hlupáci v Číně 
skutečně prodávají orgány žijících lidí, které následně 
odsoudí k smrti a v daný okamžik je dají popravit. 

Ptaah To je fakt, avšak velké obchody nedělají jen soudci 
a jiní držitelé soudní moci, ale i policisté, dozorci 
a popravčí, kteří odsouzence na smrt popravují tak, aby 
nezranili požadované a prodávané orgány. Dále je nutno 
zmínit, že popraveným jsou odebírány všechny 
upotřebitelné orgány, takže prakticky slouží jako 
zásobárna náhradních orgánů. 

Billy Před několika lety jsem napsal rázný dopis 
čínskému velvyslanectví a čínské vládě, v němž jsem pranýřoval svinstva a nelidskosti, které panují 
v Číně ohledně trestu smrti. Odpověď jsem ovšem dodnes neobdržel, patrně proto, že sviňáci 
u kormidla moci nepovažují za nutné odpovědět. 

»Billy» Eduard A. Meier 
Semjase-Silver-Star-Center 
Hinterschmidrüti 
8495 Schmidrüti 

Semjase-Silver-Star-Center, v lednu 1984 
Vládním představitelům Čínské lidové republiky: 
 
U nás na Západě čteme, slýcháme či vídáme obrázky o hrůzných událostech, které se dějí v Číně 
v souvislosti s popravami zločinců a jiných lidí, již se dopustili nějakých přečinů, zrady či jiných 
provinění. Zkrátka a dobře: Jak víte a jak se učíte z vašich vlastních moudrých nauk, člověk se 
za každé své provinění trestá sám, což je naprosto správné a což odpovídá též zákonům 
a doporučením Tvoření. Avšak vaše troufalé souzení a odsuzování lidí je v každém směru 
protizákonné. Právě vy, kteří patříte k prastarému národu s proslulou kulturou, byste ve výkonu 
spravedlnosti věru měli být dále než ostatní národy na Zemi. Vaše počínání je však nejen krajně 
nedostatečné, nýbrž i primitivnější, než je chování divocha. Svým souzením a odsuzováním činíte 
ze sebe samých chamraď pozemského lidstva, třebaže byste na základě své staré kultury 
a pravdivých a moudrých nauk měli sloužit druhým za vůdčí a nejlepší vzor. 
Primitivně vraždíte lidské životy, ačkoliv vám vaše pravdivé nauky říkají, že tímto způsobem 
nemůžete problém zločinnosti nikdy vyřešit, ale pouze jej tím spíše podněcujete. Copak jste 
skutečně zpitoměli a zhloupli natolik, že již nedokážete rozpoznat pravdu v tom směru, že každý 
popravený se po své smrti v dohledné době znovuzrodí jako zcela nová osobnost, jež následně 
povede svůj život právě od toho bodu, na němž stará osobnost v předchozím životě přestala 
existovat? Zatraceně, nemůžete být přece tak hloupí, že jste tuto pravdu, zakotvenou v Tvořivém 
řádu, dočista zapomněli, byť vaše zfalšované náboženství hovoří proti ní. 
Každý člověk, jejž popravíte a připravíte o život, se v dohledné době zrodí jako nová osobnost: 
Zemře-li tedy člověk jako zločinec, zrádce či jiný provinilec, tak povede jako takový svůj příští 

Popravení jako dárci 
orgánů 

HONGKONG – Nedostatek orgánů? 
Číňané nalezli hrůzostrašné řešení tohoto 
problému. Podle zprávy novin »Sunday 
Hong Kong Standard« mohou být popravení 
lidé »vykucháni«.  
Pokud tyto orgány nechtějí rodinní 
příslušníci, smějí být prodávány bohatým 
obyvatelům někdejší britské korunní 
kolonie. 
Nemocní Hongkonžané by tedy brzy mohli 
kvůli transplantaci ledvin cestovat do týlu 
čínské země. 

Blick, Curych, pondělí, 20. října 1997 
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život právě od toho bodu, na němž v podobě staré osobnosti ukončil svůj poslední život. Každý 
popravený bude tedy ve svém příštím životě, jakožto nová osobnost, opět jednat za určitých 
okolností nekale, pokud silnou měrou přijme impulzy z úložních bank a nebude schopen je 
kontrolovat. Z toho plyne, že popravami všechny zlořády jen přiživujete, neboť popravíte-li jeden 
milión zločinců, tak se tento milión znovuzrodí v podobě nových osobností, nehledě na mnohé 
jiné milióny lidí, kteří se na základě svého chybně vedeného života stanou kriminálními. Pokud 
jsou tedy nové osobnosti zasaženy silnými impulzy z úložních bank a pokud se s nimi 
nevyrovnají, tak se mohou za určitých okolností opět zvrhnout, kvůli čemuž se veškerá 
kriminalita nezadržitelně stupňuje – a to proto, že jednáte hloupě a pitomě a že ignorujete 
pravdu, a nakonec jste ještě horší než ti, které popravujete. Váš Mao Ce-tung nechal svého času 
zlikvidovat přes jeden milión kontrarevolucionářů a provolával: »Usekané hlavy nedorůstají jako 
pažitka«, avšak to svědčí jen o primitivitě a naprosté nevědomosti tohoto muže, který byl stejně 
zvrácený, jako jste vy, kteří si osobujete právo rozhodovat o životě a smrti. Slabomyslní jedinci 
však odjakživa jednali tímto způsobem, neboť jejich inteligence nikdy nepostačovala k tomu, aby 
pochopili byť jen špetku pravdy. 
Slyšte: Pokud chcete být lidmi, a nikoliv tupými bestiemi, jakými jste nyní, tak se učte zdravému 
rozumu a pravdě. Pak se také naučíte, že viníci nesmějí být nikdy popravováni, ale pouze 
doživotně vypuzováni (bez jakýchkoli pomocných prostředků) na opuštěné ostrovy, odřízlé 
od okolního světa, kde se pak musejí sami celkově zabezpečit fyzickou prací v přírodě a kde 
budou mít čas měnit svůj život a své smýšlení, aby se stali lidmi a aby jako takoví později také 
zemřeli – tím se předejde tomu, aby se jejich nové osobnosti, zrozené do nového života, opět 
staly zločinnými poté, co je zasáhnou impulzy z úložních bank, jež nedokážou kontrolovat 
a s nimiž se nedokážou vyrovnat. Nenecháte-li se poučit a nebudete-li se řídit pravdou, tak 
zůstanete slabomyslnými, a váš národ se proti vám vzbouří a bídně vás ubije jako prašivé psy. 
Slyšte, mně na tomto světě přísluší úloha poučit lidi o pravdě, a kdo poučení ignoruje, ten se sám 
trestá – i vy tedy budete zakrátko souzeni, pokud se nevyléčíte ze své slaboduchosti. 
Vy nejste schopni vést lid, ani uplatňovat pravdu. Učte se tedy a zmoudřete, a pokud vy, ubozí 
pomatenci, potřebujete pomoc, tak víte, kde se nalézám. Rád vás poučím o Nauce pravdivého 
a moudrého slova, aby se z vás stali praví vůdci lidu. Považte však: Lid nikdy nelze vést ani řídit 
s velkohubostí a vražednou bestialitou, a ani na základě slabomyslnosti a hlouposti. Kdo se 
o to však bude i přesto pokoušet, ten ať se nediví, až utiskovaný a terorizovaný národ náhle 
povstane a úděsným způsobem zahubí své tyrany. Přemýšlejte o těchto slovech, vy, kteří jste 
vskutku jen ubozí pomatenci. 

Billy 
 

Ptaah To je mi známo, ale podle toho, co vím, jsi ani neočekával, že od této nelidské zločinecké lůzy 
obdržíš odpověď na své stížnosti. Nyní však dál poslouchej, neboť bych ti rád ještě něco vysvětlil 
o budoucnosti Země, resp. o událostech, jež se na Zemi odehrají. Již příští pondělí, 21. května, se 
stane, že bude při bombovém útoku zavražděn jeden tvůj starý přítel. Bude ... 

Billy To jsou mi zase »veselé« novinky, a jako vždy proti tomu člověk nemůže nic udělat! Kdo to 
bude tentokrát? 

Ptaah Znal jsi i jeho matku a jejího otce, tedy Indiru Gándhíovou a Pandita Džaváharlála Néhrúa, pro 
něž jsi v Indii plnil obtížné a nebezpečné mise, jakož i pro tehdejšího prezidenta dr. Rádhakrišnana. 

Billy Ach, ty hovoříš o Rádžívovi. Samozřejmě že ho znám, ale za přítele bych jej zrovna neoznačil, 
byl to spíše jen můj dobrý známý, a to jen proto, že jsem s ním přišel do kontaktu přes Indiru, jeho 
matku, která pro mě, jak víš, hodně znamenala, stejně jako její otec Pandit, který byl skutečně mým 
dobrým přítelem. – Rádžív tedy bude zavražděn, to je mi velmi líto. Kdo to ale zaviní? 

Ptaah Bude se jednat o bombu přivázanou na těle jedné ženy, která v příhodném okamžiku spustí 
explozi. Půjde o tříštivou bombu, jež bude naplněna mnoha kousky kovu a jež nejen roztrhá samotnou 
vražedkyni k nepoznání, ale usmrtí také Rádžíva Gándhího a několik kolem stojících osob. 
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Billy Tedy jako obvykle – nic jiného než nejprimitivnější vražedné intriky, které svědčí o neuvěřitelně 
nízkém a špinavém charakteru těch, kteří takovéto vražedné akce plánují, nařizují nebo uskutečňují 
a provádějí. Jde o nejšpinavější lidskou chátru. 

Ptaah Tvá slova odpovídají přesně tomu, co si myslíme i my. Poslyš však nyní informace, které musím 
přednést: K mému vysvětlení, jež se týkalo nemoci nedostatečné imunity, AIDS, je ještě nezbytné 
dodat, že tato choroba může postihnout i některé nečetné druhy zvířat, jež ji mohou přenášet 
na člověka. Určitá fakta tohoto druhu jsme pomocí impulzů již předali směrodatným pozemským 
vědcům, díky čemuž dospějí k určitým poznatkům. Pozemští vědci jsou však často ještě tak zatvrzelí, 
že jednoduše nechtějí připustit faktické skutečnosti, takže fakta o tom, že nákazu AIDS přenášejí 
na lidi i zvířata, i nadále popírají – a to i přesto, že je dávno známo, že tuto chorobu přijali a rozšířili 
zvrhlí pozemšťané po sodomistických praktikách, především ti, kteří se oddávali homosexuálním 
sklonům ve spojení se sodomismem. Existují tedy tři druhy zvířat, které v sobě nosí viry AIDS a které 
mohou infikovat člověka, třebaže se typ choroby u těchto druhů liší. O tom však nechci dále hovořit, 
neboť riziko, že se lidé od těchto zvířat nakazí, je nanejvýš nepatrné, snad s výjimkou šimpanzů, které 
lidé žel často chovají jako domácí zvířata. Velké nebezpečí však pro člověka představují kočky, 
především kočky domácí způsobují velké problémy, jelikož žijí v úzkém styku s člověkem. Mnohá tato 
zvířata v sobě nosí virus AIDS, který může být pro člověka nebezpečný a jenž se na něj může přenést, 
třebaže kočičí AIDS vykazuje jiné typy, a sice tři různé typy – pokud se však jeden z nich přenese 
na člověka, vyvolá v něm známou infekci AIDS, kterou si lidé přivlastnili a jejíž podoby se neustále 
mění. Tato fakta ovšem pozemští vědci nechtěli a nechtějí uznat, jelikož jsou nepřístojně a zmateně 
pyšní a velikášští, takže nezveřejňují patřičná varování. Právě taková varování by však byla naléhavě 
nutná, neboť nerozum pozemšťanů, pokud jde o to, že chovají domácí zvířata ve vlastních obytných 
prostorech, je natolik neuvěřitelný a zvrácený, že se vysmívá všem dobrým radám a vší jasné 
soudnosti. 

Billy O tom už jsem také psal, např. v knize Direktivy. 

Ptaah To je mi známo, avšak slyš dále: Poslední rok byl kvůli mnohým zemětřesením rokem 
katastrofickým a takový bude i rok letošní, neboť i nadále budou těžká zemětřesení otřásat zemí, 
vyžádají si velmi mnoho lidských životů a způsobí nezměrné škody. Také sopky budou nesmírnými 
výbuchy představovat velké riziko, působit výrazné škody, a budou si žádat lidské životy a vyvolávat 
četná zemětřesení. To je fakt, který budou příslušní vědci popírat, jako tak činí od nepaměti. Faktem 
však přesto zůstane, že vulkanická činnost různých sopek vyvolá mnohé otřesy. 3. června kupř. 
vybuchne v Japonsku sopka Unzen a 9. června sopka Pinatubo na Filipínách, což si vyžádá mnoho 
lidských životů a způsobí nezměrné škody. Oba tyto výbuchy, jež způsobí velké katastrofy, budou 
ovšem pouhým začátkem, neboť v průběhu nadcházející doby a příštích let budou po celém světě 
následovat další erupce, až začnou nově vybuchovat vulkány, jež byly od nepamětných dob klidné, 
jako kupř. vulkán Pinatubo, který setrvával v klidovém stadiu přibližně 600 let. Budou však vznikat 
také nové sopky, jež způsobí četné škody a pohromy a jež následně rovněž vyvolají ohromná 
zemětřesení. Přechytralí vědci budou ohledně výbuchů sopek Pinatubo a Unzen a souvisejících 
zemětřesení kupříkladu tvrdit, že tyto události budou přímo či nepřímo souviset se zvýšenou činností 
Slunce, ba dokonce se zvláštní konstelací planet, v níž budou tři planety soustavy SOL (naší sluneční 
soustavy; pozn. překl.) seřazeny v jedné řadě – budou tvrdit, že tato konstelace vyvolá silné gravitační 
síly, jež zasáhnou a ovlivní Zemi i vulkány natolik, že to vyvolá zemětřesení a sopečné erupce. Všechna 
tato tvrzení budou však samozřejmě naprosto nesmyslná, jelikož pravdivá příčina sopečných výbuchů 
a z nich plynoucích zemětřesení tkví v něčem jiném, totiž v samotných pozemšťanech, kteří svým 
zločinným nerozumem pomalu, ale jistě pustoší Zemi. Nadcházející výbuchy sopek Unzen v Japonsku 
a Pinatubo na Filipínách, jakož i z nich plynoucí zemětřesení, budou přímým důsledkem zločinných 
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podzemních a podmořských pokusů s jadernými bombami na atolu Mururoa, stejně jako v Rusku 
a Americe. Nanejvýš silnou vazbu budou tyto pokusy s jadernými bombami vykazovat na filipínskou 
sopku Pinatubo, což zapříčiní zločinné jaderné pokusy Francouzů na atolu Mururoa. To však nebudou 
jediné události, které se vinou pozemšťanů odehrají, neboť zločinné ropné požáry v Kuvajtu 
způsobené Saddámem Husajnem povedou ke katastrofálním klimatickým zvratům, stejně jako 
samotné sopečné erupce. Následkem toho se bude měnit klima a počasí se bude chovat abnormálně, 
což na celé Zemi způsobí mnoho pohrom, velmi četné škody a nevýslovné utrpení mnoha lidem. Čínu 
nejprve postihnou pravé potopy. Bude se vzdouvat divoká voda, jež zaplaví širokou zem, vyžádá si 
lidské životy a způsobí materiální škody, zatímco v Rusku zasáhne široké oblasti více než stoleté sucho. 
To vše jsou dění a události následující a vzdálenější budoucnosti, které jsou předurčeny a jež se budou 
odehrávat pouze vinou samotných pozemšťanů. 

Billy A samozřejmě budou všechny osoby v odpovědných pozicích zcela odmítat svoji vinu a budou 
tvrdit, že všechny tyto události vycházejí ze zcela přirozených a přírodních příčin. 

Ptaah Tak tomu žel bude, a je tomu tak již od nepaměti. 

Billy Kdy nastanou v Číně ty výkyvy počasí a kdy zasáhnou Rusko ta sucha? 

Ptaah Ty velké výkyvy počasí a sucha katastrofálně započnou za několik málo dní. V Rusku však již 
nezůstane v klidu ani země, neboť tam budou setrvale probíhat nová a nová zemětřesení. Větší otřesy 
se opět, již brzy, odehrají v Gruzii. 

Billy Změnit však žel nepůjde nic. – Ale nyní něco dalšího: Nebylo by možné, abyste mě vzali s sebou 
na cestu k Semjase a Asket? 

Ptaah Bereš mi překvapení, které jsem chtěl odkládat až na konec našeho rozhovoru, neboť jsem ti 
měl od své dcery vyřídit něco zcela obzvláštního. 

Billy Pak jsem tedy slyšel dobře? 

Ptaah ??? Tvým slovům nerozumím. 

Billy Slyšel jsem tvé myšlenky, můj příteli. Zatímco jsi hovořil o výkyvech počasí a suchu, myslel jsi 
na to, že ti Semjase navrhla a poprosila tě o to, abys mě někdy, ještě v tomto roce, dopravil svým 
kosmickým velikánem k ní do Vesmíru DAL, jelikož mě chce vidět a žádá si moji přítomnost. Můj 
příteli, dal jsi svým myšlenkám volný průchod a nekontroloval jsi je. 

Ptaah Žel se mi mé překvapení nezdařilo. Toto překvapení pro tebe mě natolik rozechvívalo radostí, 
že jsem ztratil kontrolu nad svými myšlenkami, což ti přirozeně nemohlo uniknout, jelikož máš 
výraznou schopnost doslova slyšet myšlenky druhých. 

Billy Zpravidla je však neposlouchám a blokuji je, neboť např. nechci vždy vědět, co si zrovna o mě 
druzí myslí. Žel však tato blokace nefunguje ve všech případech, neboť myslí-li můj protějšek příliš 
emotivně nebo zkrátka příliš intenzivně, tak doslova postihuji jeho myšlenky – to však již dlouho není 
žádným tajemstvím, ani pro členy naší skupiny. 

Ptaah To má svoji správnost, jak by teď odpověděl Quetzal. Nyní ale k prosbě mé dcery, která si 
přeje, abys k ní byl dopraven: Nechť se stane, co si oba přejete. Budu však muset nejprve stanovit 
termín. Možná s tebou tuto cestu podnikne i Quetzal, neboť chce vidět jak tebe, tak i moji dceru 
Semjase. Do té doby bude za určitých okolností možné, abyste k mé dceři oba cestovali a dopravili se 
k ní pomocí našich nejnovějších technických výdobytků, totiž pomocí našeho nejmodernějšího 
transportního systému – jedná se o transmiter, díky němuž jsme schopni dosáhnout libovolného, byť 
sebevzdálenějšího bodu v nulovém čase, je-li na tomto bodě přítomen »protipřístoj«, tedy 
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transmiterová přijímací stanice. Pomocí různých reléových stanic můžeme tímto způsobem dosáhnout 
libovolného bodu ve Vesmíru. Tyto reléové stanice jsou ovšem nezbytné, jelikož dosud nevlastníme 
transmitery s neomezeným dosahem. Přesto však nepotřebujeme žádný čas k tomu, abychom dospěli 
z jednoho bodu do druhého, pokud nepočítám čas, jejž musíme vynaložit k tomu, abychom dospěli 
od toho kterého přijímacího transmiteru k transmiteru vyzařujícímu a abychom naprogramovali 
souřadnice nového cíle. Avšak i toto programování jednotlivých stanic bude patrně brzy náležet 
minulosti, jakož i přechody od jednoho transmiteru ke druhému, neboť brzy bude možné na výchozím 
transmiteru naprogramovat konečný cíl, přičemž jednotlivé reléové stanice budou automaticky 
provádět následný program a spustí další transmisi, díky čemuž ani v tomto ohledu již nebudeme 
potřebovat žádný čas. V běhu příštích tří let dospějí naši vědci patrně k tomu, že uvedou do provozu 
transmiterový přístoj, který již nebude potřebovat reléové stanice, který bude vykazovat neomezený 
dosah a jenž bude koncipován tak, že vysílací transmiter dokáže přijímací a vysílací transmiter vyzářit 
do libovolného, byť sebevzdálenějšího cíle v Kosmu, na němž se pomocí jistých vlastních impulzových 
sledů zhmotní a na němž se pak zhmotní i všechny vyzářené statky, materiály a formy života atd. 
V současnosti však rozmisťujeme sled reléových stanic, jež sahají i do Vesmíru DAL, díky čemuž 
můžeme z planety Erra dospět do Vesmíru DAL jen s 14minutovým zpožděním. Pomocí této 
technologie bys byl tedy u mé dcery Semjase za méně než 25 minut, pokud započtu dobu letu 
ze Země na planetu Erra. Díky tomu bys byl schopen za pouhý půlden dospět do sesterského Vesmíru 
DAL k mé dceři Semjase, strávit s ní a s Asket několik hodin a být zase brzy zpět doma, abys nemusel 
na delší dobu přerušovat svoji práci. 

Billy Člověče, Ptaah, to by byla věc! Kdypak bude rozmístěn ten sled transmiterů? 

Ptaah V průběhu září bude patrně vše hotové. 

Billy Na to si rád počkám. 

Ptaah Quetzal vyjádřil svoji trpělivost čekat prakticky týmiž slovy jako ty. 

Billy Jaký otec, takový syn, neboli jablko nepadá daleko od stromu. 

Ptaah Hovoříš o minulých tisíciletích, chápu. Možná že máš pravdu, ačkoliv se lze stěží domnívat, 
že se tyto záležitosti od těch dob zachovaly tak silně, že by se daly v tomto smyslu stáhnout z úložních 
bank. 

Billy Vždyť jsem to myslel spíše jako vtip. Neber přece všechno tak vážně, můj příteli. 

Ptaah To jsem měl vědět. 

Billy Sranda musí někdy být. Člověk nemůže vše stále brát smrtelně vážně. 

Ptaah To je správně, nyní však poslyš další budoucí události, jež musím zmínit, třebaže možná nebudu 
tak chronologicky přesný: Jak víš, koncem posledního měsíce se přes Bangladéš přehnaly nejtěžší 
bouřky, jež způsobily zástupům lidí nejničivější katastrofu a jež ani do současného okamžiku ještě 
neustaly. Tato situace se však ani v brzké době nezmění, neboť tyto bouřky budou ještě několik týdnů 
pokračovat a způsobí zemi a lidem záplavy, destrukci a trápení kvůli mrtvým. Tato bouřková katastrofa 
tedy není jednoduše jen krátkodobá, nýbrž bude dlouhodobá, jako tomu bude i v Číně. Ani sopky 
Pinatubo na Filipínách a Unzen v Japonsku nezpůsobí svým vybuchováním krátkodobé katastrofy, 
neboť budou dlouhou dobu ničit a rozšiřovat strach a hrůzu, a lze se dokonce obávat toho, že zcela 
explodují. V každém případě se jejich aktivita po velmi dlouhou dobu nebude zklidňovat. Zůstanou 
v delším časovém horizontu aktivní, napáchají mnoho pustošivých škod, vyžádají si lidské životy 
a rušivě ovlivní zemské klima. Silné bouře budou však charakteristické i pro zbytek světa: Např. 
v Rumunsku a na Maledivách budou pustošit a ničit povodňové srážky, a sice někdy na počátku 
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července, což bude z hlediska těchto událostí obzvláště tvrdý měsíc. Kolem 10. července vzejde 
v Rumunsku zemětřesení, jehož epicentrum bude ležet u města Temešvár. Toto zemětřesení 
rozechvěje však i Jugoslávii se silou přibližně 5,5 stupně Richterovy škály. V době kolem 7. a 10. 
července postihne Limu neobyčejně silná vlna chladu, jíž padne za oběť větší počet lidí, kteří umrznou. 
Přírodních událostí nebude ušetřena ani Kalifornie v USA, neboť cca 29. června rozechvěje tuto část 
Ameriky zemětřesení, jež bude vykazovat sílu přibližně 6 stupňů Richterovy škály, jež bude mít své 
epicentrum v Sierra Madre a které způsobí závažnou destrukci. Ani tvá vlast, Švýcarsko, nebude 
ušetřena, neboť těžké bouře, krupobití a obrovské přívaly vody v ní natropí velké škody, přičemž 
nejdříve budou zvláště postiženy kantony Neuenburg, Bern a Curych, a to především v době 5. až 9. 
července. Ohromné škody způsobí výkyvy počasí i na podzim, avšak o nich bych rád hovořil později. 
V prvních červnových dnech budou Šrí Lanku ohrožovat nejtěžší bouře, přívalové deště, záplavy 
a sesuvy půdy, stejně jako ohromné přívalové vlny, jež spolu s bouřemi napáchají velmi mnoho škod. 
Přívalové deště neušetří v polovině července ani celou Evropu a předtím, přibližně mezi 2. a 8. 
červencem, vzejde vlivem ohromných bouří vysoká voda v Kaspickém moři, která zaplaví mnoho 
vesnic. Začátkem měsíce července zpustoší Afghánistán, Indii a Pákistán ničivé bouře, jimž budou 
v červnu předcházet vlny veder, jež se objeví především v oblastech uvnitř a kolem Rádžasthánu – 
na jihu se následně spustí těžké přívalové deště, které si samozřejmě úhrnem vyžádají mnoho lidských 
životů. V polovině června zasáhne však i východ Spojených států amerických vlna veder, zatímco 
na přelomu měsíců června a července způsobí těžké bouře a záplavy smrt většího počtu lidí. 
V současné době probíhají i v Turecku velké a pustošivé bouře, jež jsou spjaty se záplavami 
a ohromnými škodami. Zemětřesení v Chile, které nastalo mezi 14. a 15. květnem, bylo pouhým 
začátkem dalších zhoubných událostí, neboť výkyvy počasí, sesuvy půdy, záplavy a pustošivé 
destrukce všeho druhu nebudou této zemi dopřávat oddechu ani daleko za první polovinou tohoto 
roku. Nastane však také ... Inu, to už jednoduše nejde, musím hovořit o jisté věci. Celé toto dění mě 
zlobí a nedokážu jej nikterak pochopit. Hovořím o ... (Věty 150 až 156: Ryze soukromé záležitosti 
ohledně jednoho člena skupiny.) 

Billy Jsi rozčílen, můj příteli. Přerušuješ se sám uprostřed svých vývodů a hovoříš o věcech, které jsi 
se mnou vždy probíral takříkajíc jen mezi čtyřma očima. 

Ptaah Vskutku, jsem rozčílen, neboť nedokážu pochopit, že si může člověk navzdory vědomostem, 
jimiž disponuje, tak lehkovážně a nerozumně zahrávat se svým současným životem i s mnoha 
budoucími životy, a nadto i se svým vlastním určením, s nímž je závazně spjat, a krom toho s plněním 
... (Věty 158 až 164: Ryze soukromě záležitosti ohledně jednoho člena skupiny.) ... které bylo 
vykonáno. V této věci jsem ti samozřejmě k dispozici s dalšími informacemi, pokud by byly nezbytné. 
Tím jsem se nyní oprostil od svého rozrušení a vyslovil vše potřebné, co muselo být v této záležitosti 
tematizováno. Nyní tedy vlastně mohu pokračovat ve svých vývodech, pokud k tomu nemáš ještě 
nějakou naléhavou otázku? 

Billy To nemám, ale mimoto je tu jedna věc, na kterou mi možná budeš chtít poskytnout odpověď? 

Ptaah Je-li to tak důležité, jen se ptej. 

Billy Tak důležité to zase není, abych nemohl ještě chvilku počkat. 

Ptaah Pak by bylo patrně lepší, kdybych nejprve pokračoval ve svých výkla... 

Billy Samozřejmě. Máš toho ještě hodně k vysvětlení? 

Ptaah Ovšem, potrvá ještě dlouho, než vysvětlím vše potřebné. 

Billy Pak považuji skutečně za lepší, když se nejprve pustíš do svých vývodů, můj příteli. 
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Ptaah Dobře, pak bych chtěl navázat na své výklady tam, kde jsem se z rozčilení sám přerušil. Zarazil 
jsem se, když jsem hovořil o mnoha katastrofách, jež se budou vyskytovat všude na Zemi i v tomto 
roce: Bude se jednat nejen o výkyvy počasí, sopečné erupce a epidemie, ale i o zemětřesení, povodně, 
obrovské lesní požáry a sesuvy půdy a hor, jichž nebude ušetřeno ani Švýcarsko, jak se již prokázalo, 
přičemž tyto události nebudou znamenat konec, jak předpovídají již proroctví. Pozemskými státy se 
bude také dále šířit cholera: Příští události spojené s touto nákazou budou budit pozornost v Africe, 
a sice především ve státě Niger v pásmu Sahelu. Tuto nákazu zaviní katastrofální nehygienické situace 
a poměry, přičemž na těchto bídných okolnostech nesou vinu sami lidé. Také většinu obrovských 
výkyvů počasí a všemožných destrukcí, jež plynou ze vzpouzející se přírody – jako kupř. v Číně 
a Bangladéši –, mají na svědomí, jak jsem již vypověděl, sami pozemšťané, stejně jako většinu 
ostatních klimatických změn, bouří a zemětřesení atd., objevujících se všude po světě. Většinu 
současných i budoucích katastrof všeho druhu a většinu všech ostatních přírodních extrémů zaviňují, 
přímo či nepřímo, sami pozemšťané, viz všemožné znečištění životního prostředí, ropné požáry 
v Kuvajtu, testy jaderných bomb, výstavba přehrad, jaderné elektrárny, jedovaté postřiky, spalování 
a vypouštění jedů do moří, ropné katastrofy na mořích kvůli trhlinám v tankerech atd., jakož 
i vypouštění starých olejů do vodních toků atd., klučení lesů a jiné zločinné kácení lesů, jako např. 
deštných pralesů, jež jsou na Zemi důležitým producentem kyslíku a regulátorem klimatu; viz dále 
vypouštění jedovatých plynů při zbytečné spotřebě benzinových a dieselových paliv, které využívají při 
svých zbytečných jízdách stroje atd., jako jsou auta, motorky, nákladní vozidla, letadla a další vozidla 
a stroje atd., atp. – všechny tyto negativní činy pozemšťanů je nutno uvést na prvním místě, neboť jimi 
pomalu, ale smrtelně jistě likvidují Zemi a všechen život, jenž na ní existuje. Do nejhorší kategorie 
spadá využívání ničivých vozidel, jimiž lidé jezdí z čiré pohodlnosti, nebo z ryzího chvastounství, anebo 
z důvodu sportu a touhy po imagi a penězích, což se projevuje při motocyklových, automobilových 
a lodních závodech atd., nebo při zbytečných cvičebních letech letectva. Do této kategorie patří 
i sportovní létání, pokud se nejedná o plachtění nebo o nezbytné nouzové lety. Také v soukromém 
hospodářském sektoru se lidé chovají ostudně, především v přepravní branži, kvůli níž způsobují 
životnímu prostředí závažné škody a pomalu ničí zemské klima a ozonovou vrstvu, jelikož veškeré 
zboží přepravují již jen prostředky, jež jsou závislé na benzinu a dieselových palivech, což jsou auta, 
motorky, lodě, letadla, nákladní vozidla a traktory atd. – veškeré zboží by však bylo možné bezpečněji 
a především bez ničivých důsledků pro klima přepravovat po železnici; elektrickou energii by lidé měli 
smět vyrábět pouze ve slunečních, větrných a vodních elektrárnách, jelikož elektrárny jaderné, 
uhelné, dřevo spalující a ropné podporují znečištění a ničení klimatu ještě více než přepravní 
prostředky, jež jsou poháněné benzinem, dieselovým palivem, plynem či lihem atd.; to je fakt, který 
příznivci elektrické energie žel buď popírají, anebo jej zneuznávají. Lidé ovšem kvůli svému 
chorobnému racionalistickému myšlení činí právě to, co je chybné, jelikož hlavní dopravu zboží 
přesouvají na silnice, čímž uvádějí do pohybu stroje všeho druhu, které vypouštějí jedy a ničí životní 
prostředí. Největší pitomostí – musím to takto nazvat – je potom to, že lidé na základě nekalých 
a zmatených tvrzení a dohadů masivně podněcují znečištění životního prostředí a ničení ozonové 
vrstvy atd. tím, že silnice a dálnice opatřují hloupými a zásadními omezeními rychlosti: Z toho důvodu 
rostou emisní škodliviny všech benzinových a dieselových prostředků či jiných vozidel se spalovacími 
motory do té míry, že celá příroda již brzy nebude schopna tyto dodatečné škodliviny snést. Faktem je, 
že při nižších rychlostech vypouštějí veškerá vozidla se spalovacími motory těžší a hustější škodliviny 
než při vysokých rychlostech. Ohledně tohoto šíleného snižování rychlosti, nařízeného pověřenými 
osobami, je nutno si povšimnout následujícího: Při nižších rychlostech zdolají vozidla určitou 
vzdálenost za mnohem delší dobu, než by ji zdolala při vyšších rychlostech. Dosáhne-li vozidlo např. 
průměrné rychlosti 100 kilometrů za hodinu, pak mu zdolání 100kilometrové vzdálenosti potrvá jednu 
hodinu; pokud však sníží svou průměrnou rychlost na 50 kilometrů za hodinu, pak mu zdolání téže 
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vzdálenosti potrvá dvojnásobně dlouho, totiž dvě hodiny. Již jen tento fakt by měl lidem objasnit, 
že pomalejší vozidla nejen spotřebovávají více paliva, ale také o mnoho procentních bodů více 
vypouštějí škodlivé emise. Těchto skutečností si však lidé nevšímají, a nekalí odborníci, kteří jsou 
odpovědní za čistší životní prostředí, je navíc popírají a falšují. Dotyční vehementně falšují a překrucují 
pravdivý fakt, že při nižších rychlostech vypouštějí přepravní prostředky husté, zatěžující a nebezpečné 
škodliviny v násobně vyšším množství než při vyšších rychlostech, čímž poškozují a ohrožují veškeré 
životní prostředí, ozonovou vrstvu a všechen život – bylo by rozumné, aby byla rychlost 
na meziměstských silnicích stanovena na 90 km/h a na dálnicích na 128 km/h, neboť při těchto 
rychlostech produkují vozidla nejméně škodlivých emisí, třebaže tyto rychlosti z hlediska bezpečnosti 
nelze zrovna doporučit. Katastrofálně znečišťují životní prostředí rovněž průmysly, jež produkují 
kouře, jedy a páry, ale také pozemšťané, kteří touží po zábavě a kteří taktéž spotřebovávají benzin 
a ropu, jelikož jezdí čistě pro zábavu ve vozidlech s benzinovými a naftovými motory, které vypouštějí 
katastrofální emisní škodliviny, jež nebezpečně škodí okolním lidem, zvířatům, celému životnímu 
prostředí a sférám obklopujícím Zemi. To vše neodpovědně zatěžuje okolní svět a pověřené osoby by 
to vlastně musely zakázat. Mnohé katastrofické přírodní události, jakož i všemožné přírodní situace 
a pohromy, jež udeřují živelní silou, již dávno nejsou normální a přirozeně způsobené přírodou, neboť 
takřka bez výjimky vyplývají z viny pozemských lidí – ti z čiré zpupnosti, mocichtivosti, ziskuchtivosti, 
křiklavé hlouposti a drzosti pomalu, ale jistě likvidují všechen zvířecí, rostlinný i lidský život na planetě 
Zemi, a nadto likvidují i samu tuto báječnou planetu, která pluje širým okolním Kosmem jako 
ojedinělý, cenný a úžasný klenot. Tento fakt ovšem ještě i dnes vehementně popírají, zlehčují a zapírají 
všechny neodpovědné živly, jako jsou mocichtiví vědci, fanatici, falešní pozorovatelé a vládní činitelé; 
ani lidé skutečně odpovědní pak nejsou schopni příhodně reagovat, aby vzdorovali katastrofálním 
poměrům a aby usilovali o jejich nápravu a proměnu, jelikož je – přes jejich vidoucí oči, slyšící uši 
a otevřené smysly – zločinné a neodpovědné persony klamou natolik, že nejsou schopni rozpoznat 
pravdu. To je skutečnost, kterou již nelze odbývat humoristickými frázemi, jelikož se na ní věru nedá 
nalézt již nic úsměvného. A nic úsměvného není kupř. ani na oklamancích, kteří i v dnešní době věří 
naprostému nesmyslu, pokud jde o kruhy a obrazce v obilných polích v anglickém Stonehenge i kolem 
celé Země, a kteří je dokonce vzývají a zbožňují jako díla mimozemšťanů či tajných okultních sil Země 
atd. To vše je ale pouze dílem pozemských šarlatánů, kšeftařů, šprýmařů a zlých podvodníků atd., jak 
jsi ostatně mohl sám zjistit, když jsi – s pomocí Quetzal – spatřil na vlastní oči intriky, které provázely 
vznik takovýchto kruhů a obrazců v obilných polích a loukách ve Stonehenge a na jiných místech 
Země. V tomto směru se nyní schyluje k další spektakulární sérii takovýchto kruhů a obrazců v obilí 
(tentokrát v severním Německu), které vzbudí celosvětový rozruch a přilákají oklamané věřící, 
fanatiky, rádoby odborníky, kšeftaře, pozorovatele duchů atd. Závratnou rychlostí se rozšíří 
nejdivočejší domněnky a tvrzení o údajně spatřených fenoménech a UFO, což přiláká všechny 
oklamance, kteří budou spekulovat a věřit všemu tomu nesmyslu a taškářství – avšak i tyto kruhy 
a obrazce v obilných polích, jež se objeví v severním Německu, nebudou představovat nic jiného než 
šibalství, které vznikne týmž způsobem, jakým vznikly kruhy a obrazce ve Stonehenge a na jiných 
místech po celé zeměkouli. V případě tohoto taškářství, k němuž se schyluje a které je již 
naplánováno, se ovšem zběhne, že se již za krátkou dobu přihlásí o slovo původci těchto obilných 
kruhů a obrazců a poukážou na to, že dokážou tuto práci odvést stejně dobře jako lidé ve Stonehenge 
a ve zbylém světě. To je fakt, který se potvrdí; bude to žertovné dílo, které nebude v ničem zaostávat 
za podvody ve Stonehenge ani ve zbylém světě, avšak jeho původci se nedopustí podvodu, jenž byl 
učiněn ve Stonehenge a na všech ostatních místech Země, ale právě jen žertu – poté, co budou tyto 
kruhy a obrazce uvedeny ve známost, mají lidé již brzy rozeznat, že jde o studentský šprým, avšak tím 
se zesměšní mnoho oklamanců, věřících, fanatiků, kšeftařů, rádoby vědců a rádoby znalců této 
tematiky, což nastane přibližně v polovině či koncem měsíce července. 
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Billy Člověče, tolik slov naráz jsi již dlouho nevyslovil, ale nechci tě přerušovat, takže můžeš klidně 
pokračovat. 

Ptaah Není pro mě neobvyklé hovořit dlouho, je-li to nutné. 

Billy Pěkné, tak jsi nyní opět něco vysvětlil, což mě svádí k tomu, abych se tě dotázal, zdali nyní 
mohu položit jednu otázku – anebo možná dvě? 

Ptaah Musí-li to být, tak ano, ale měl bych vypovědět ještě velmi mnoho věcí. 

Billy Nuže: V současné době je tady v Evropě zase jednou rozruch, a sice kolem takzvané Bachovy 
květové terapie, pomocí níž lze prý léčit všemožné choroby a obtíže. Jedná se o to, že se z určitých 
květin, které se smějí trhat jen na určitých místech v Anglii, vyrábějí esence, které se 
v nejminimálnějších množstvích používají takříkajíc jako lék. Z látek obsažených v květových esencích 
má vyplynout jistý léčebný účinek, který má vyléčit lidi z určitých neduhů, tedy právě použitím 
vybraných esencí. V poslední době jsem si přečetl nějaké spisy, jež se zaobírají touto Bachovou 
květovou terapií, ale nemohl jsem se ubránit dojmu, že se jedná spíše o věc víry než o skutečnou 
léčebnou terapii. Mám dotaz, zdali o této podivné věci něco víš, a pokud ano, tak co je na ní 
pravdivého a co je mýtus? 

Ptaah Tuto záležitost jsme vskutku také sledovali, a zaobírali se jí dokonce naši nejkvalifikovanější 
vědci. Jejich podrobné a rozsáhlé výsledky žel dopadly tak, že popisují přesně to, co nazýváš věcí víry. 
Za celým tímto divadlem se skrývá pouze víra, lež a klam, stejně jako za dílem pozemských šarlatánů, 
kteří praktikují pseudoduchovní léčení; pokud se někteří lidé uzdraví nebo se zmírní průběh jejich 
chorob, pak se jedná o spontánní či dlouho praktikovanou samoléčbu anebo o úzdravu a zlepšení 
jiného druhu, jenž nemá žádnou spojitost s touto hanebnou bludnou naukou Bachovy květové 
terapie. 

Billy Dobrá, to jsem chtěl vědět. Ale dále: Existují např. pro Švýcarsko novější údaje o šíření nákazy 
AIDS? Na to jsem byl právě nedávno dotazován. 

Ptaah Tato nákaza se rapidně šíří i ve Švýcarsku a zaviňuje to neodpovědnost nakažených lidí, jakož 
i nepochopitelná bezstarostnost. Neodpovědné jednání vládne však i jinde, v jiných zemích světa, a to 
nejen ohledně nákazy AIDS. Kupř. v Brazílii jsou vražděny stovky mladých lidských životů, neboť tam 
eskadry smrti střílejí nejen dospělé zločince, jako by byli živými terči, ale právě i mnoho set dětí všech 
věkových kategorií, přičemž se nezastaví ani před menšími dětmi – anebo zmíněné lidi bestiálně 
mrzačí, mučí a vraždí. Tyto eskadry smrti často sestávají z policejních úředníků a fanatických 
pravicových extremistů, kteří provádějí smrtící a radikální »čistky«, jak tyto příšerné činy ve svých 
vlastních kruzích nazývají. Vedle toho působí jako bagatela např. i ohavné činy mnoha japonských 
námořních rybářů: Ti masakrují ryby, které ještě žijí, usekávají žralokům zaživa ploutve, z nichž se vaří 
polévky, načež je živé vrhají zpět do moře, kde je přenechávají jejich žalostnému, mučivému 
a bídnému osudu, dokud uboze nezhynou. Japonsko však bude v blízké budoucnosti budit pozornost 
i v jiném ohledu, nejen ohledně vulkánu Unzen, o němž jsem již referoval – bude se jednat např. 
o ropný tanker jménem »Tenyo Maru«, jenž utrpí těžkou havárii, ztratí velké množství ropy a bude 
ohrožovat pobřeží, a tedy i mnohý přírodní život, jako tomu v podobných případech bývá. 

Billy Aha, a kdy se tak stane? 

Ptaah Na základě našich pohledů do budoucnosti se tato událost zběhne po 20. červenci. 

Billy Jednou jsi mi řekl, že mikrovlny a hliníkové částice jsou pro člověka velmi nebezpečné, takže by 
se jejich prostřednictvím nemělo vařit atd. Mohl bys o tom krátce vysvětlit to nejpodstatnější? 
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Ptaah Samozřejmě: Nejprve bych tě však rád upozornil na to, že jsem slíbil, že tě budu informovat, 
až bude v Rusku položen základní kámen pro konec komunistické strany nebo zkrátka KSSS, a až se 
bude blížit konec marxismu-leninismu. Tyto události nastanou po 29. červenci 1991, přičemž 
hybatelem této změny a iniciátorem nového počátku bude Michail Gorbačov. 

Billy A jak bude reagovat Komunistická strana? 

 

Datum: 3. února 1991 

Vážený pane Gorbačove, 

po celém světě se objevují zlá slova a zlovolné kritiky, mířené proti Vám, ohledně událostí 
v Litvě, Lotyšsku a Estonsku atd. Ať už posloucháme hlasy z lidu, rádia či televize anebo čteme 
zprávy v novinách a časopisech atd., tak jsme konfrontováni jen s negativními ohlasy proti Vaší 
osobě. K tomu bychom rádi zaujali osobní stanovisko a chtěli bychom Vás, vážený pane 
Gorbačove, ubezpečit, že existují i lidé, kteří neprojevují jen popíravé postoje a kteří věci 
nepozorují a neposuzují, a ani neodsuzují, z pomýlených, nerozumných a nespravedlivých 
perspektiv. 

Vážený pane Gorbačove, rádi bychom Vám sdělili, že Vaše smýšlení a konání plně respektujeme 
a skutečně také chápeme, neboť velmi dobře víme, jakou ohromnou pozitivní službu jste prokázal 
celému lidstvu svojí glasností a perestrojkou. Zreformoval jste Rusko pro blaho lidí a celé země, 
avšak svým odvážným a velkorysým konáním jste dovedl k reformám i jiné země – a lidem, 
v nich žijícím, jste prokázal tak ohromnou službu, že vám za ni celé pozemské lidstvo nikdy 
nebude schopno ani náznakem dostatečně poděkovat. I my vám můžeme děkovat jen velmi 
skromně a nepatrně, a umíme Vám vyslovit největší dík jen tímto dopisem a těmito svými slovy. 

My nezastáváme názor, že jste neučinil dost ve vztahu ke všem nezbytným a proveditelným 
změnám. Velmi dobře víme, že jste udělal a že budete i nadále dělat vše myslitelné pro to, 
abyste svoji perestrojku a glasnosť dovedl k plné působnosti. Extremisté, kteří se objevují a kteří 
vznášejí nesplnitelné požadavky v tom smyslu, že »velkou svobodu« je nutno prosadit 
a uskutečnit ještě rychleji a radikálněji, dosvědčují svými výroky pouze to, že mají strach anebo 
že jsou mocichtiví a a že spouštějí pouhý povyk, aby se sami dostali k moci, kterou pak – pokud 
jí nabudou – zpravidla zneužívají. Rozumí se samo sebou, že tyto živly nedoceňují a podrývají 
dobré záměry a možnosti, spojené s perestrojkou a glasností, čímž provokují póvl a způsobují 
velmi závažné zlořády a události. Žádný reformátor nemůže dosáhnout toho, aby šmahem 
vyčaroval takzvanou absolutní svobodu, jelikož musí (a tak tomu bývá vždy) všechny okolnosti 
pozitivně proměňovat pouze pomalu a systematicky, mají-li mít změny nakonec trvalý a stabilní 
charakter. Pokud tedy jisté živly demonstrují a spouštějí revoluce proti dobrému reformátorovi, 
jako jste Vy, a proti jeho opatřením, pak projevují pouze bezbřehou hloupost, a navíc se zločinně 
prohřešují proti dobré reformátorově vůli, proti lidskosti a proti faktické svobodě, kterou by bylo 
možno na základě daných reforem očekávat. 

Každému, byť jen zpola rozumnému člověku musí být přece jasné, že dlouholeté mizerné 
hospodaření a diktatura v nějaké zemi – ať už v jakékoliv – nemohou být zvráceny za několik 
málo dní, týdnů či měsíců a nemohou být za takovou dobu plně změněny k lepšímu. Takovýto 
proces vyžaduje dlouhá léta, ba často i desetiletí. Pokud se jej lidé chtějí domoci násilím, tak 
velmi záhy působí katastroficky, vinou čehož se celé hospodářství, celá správa jejich země, jakož 
i její politika, pořádkové síly a armáda vyřítí z jedné katastrofy do druhé. Práce kvapná málo 
platná – dosáhnout dobrých a trvalých výsledků lze jen s trpělivostí. Radikálové, extremisté a jiní 
fanatici a potřeštěnci, kteří se objevují a kteří si přejí v cuku letu všechny poměry změnit 
k lepšímu, jsou vpravdě jen ustrašenci, pomýlenci z póvlu či mocichtivci, kteří popichují lůzu 
a využívají ji k tomu, aby se sami dostali k moci – při tom je jim lhostejné, když na základě jejich 
intrik vzejdou krvavé a vražedné konflikty, za něž samozřejmě nepřipisují odpovědnost sobě, 
nýbrž těm faktickým reformátorům. 

Tak je tomu i ve Vašem případě, pane Gorbačove, neboť vražedné události, spojené s Vaší 
glasností a perestrojkou, jdou jednoznačně na vrub mocichtivých radikálů a extremistů, již 
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popuzují lid a kteří využívají nevědomosti či hlouposti těch, kteří nevidí za kulisy jejich intrik a již 
ve skutečnosti nejsou schopni samostatně a důkladně přemýšlet o všech věcech, aby se sami 
dopátrali pravdy. 

Vážený pane Michaile Gorbačove, domníváme se, že jsme dostatečně rozumní a blízcí pravdě 
na to, abychom rozpoznali pravdivou podstatu věcí. A jelikož věci vidíme takové, jaké skutečně 
jsou, nemůžeme se přidat na stranu vzbouřeného póvlu, ani na stranu radikálů a extremistů. 
Poznáváme, že my všichni, jakož i všechny pozemské národy, jež tvoří celé lidstvo, Vám dlužíme 
velký dík a velký projev úcty, a ten bychom Vám, vážený pane Gorbačove, rádi vyjádřili tímto 
dopisem. Máme radost z toho, že vůbec existujete a že jste díky svému nesmírnému přičinění 
mohl dosáhnout v Rusku, a v důsledku i v mnoha jiných zemích světa, veškerých pozitivních 
obratů a reforem. Upřímně doufáme, že budete moci ve svém konání ještě velmi dlouho 
pokračovat, abyste uskutečnil své, jistě dalekosáhlé, plány na osvobození lidí. Děkujeme Vám 
za všechny Vaše dotyčné snahy, jež jste již podnikl a jež budete, jak doufáme, moci úspěšně 
podnikat i do budoucna. 

Vážený pane Gorbačove, ujišťujeme Vás, že Vás chováme v upřímné úctě, přejeme Vám i nadále 
úspěch a nezbytnou výdrž a doufáme, že Vám a Vaší ženě budou dopřány ještě dlouhé roky 
života a že budete moci spoluprožívat pozitivní změny, jež jste zapříčinil svými reformami 
ve smyslu glasnosti a perestrojky. 

S milými pozdravy 

Billy 

 

Ptaah Výsledek je již nyní jasný: Žádost Michaila Gorbačova najde většinově velmi pozitivní ohlas. 
Ohledně mikrovln ti nyní chci v krátkosti vysvětlit, že jsou pro člověka nanejvýš škodlivé. Nejenže 
mikrovlny ničí v závažnějších případech psychiku lidí a zvířat, a život rostlin, nýbrž poškozují např. u lidí 
i všechny jejich mozkové funkce, což vede až ke zničení mozku; mohou však zapříčinit i rakovinu, jako 
tomu už v případě pozemšťanů mnohdy je. Ohledně hliníkových částic je třeba říct toto: Pozřené 
částečky hliníku jsou pro člověka nebezpečné, neboť vyvolávají – stejně jako další faktory – děsivou 
Alzheimerovu chorobu. Ohledně rakoviny je třeba říct, že do budoucna budou mikrovlny stále častěji 
její příčinou, protože se budou využívat stále více, neuváženě a nezodpovědně pro všemožné účely. 
Vaření za pomoci mikrovln ničí vitamíny a je zapotřebí ho zmínit jako mimořádně velký problém, 
kromě mnohých dalších případů zneužití této technologie. Ohrožen je i zrak člověka a zvířat a je třeba 
speciálně zmínit i šedý zákal, který budou moci mikrovlny stále častěji vyvolávat. Jak už bylo řečeno, 
mikrovlny jsou ve vzrůstající míře příčinou mnoha druhů rakoviny, přičemž stále častěji způsobují 
i jednoduché a nerakovinotvorné poškození buněk, jakož i mnohé další neduhy. Mikrovlny často 
poškozují, či dokonce ničí plod těhotných žen, které kvůli tomu potratí, přičemž v této věci nevědoucí 
lékaři nejsou schopni zjistit skutečnou příčinu, neboť jim jednoduše chybí nezbytné nástroje, přístroje 
a znalosti. To ale ještě není všechno: I plodnost žen je ohrožena mikrovlnami, neboť ty ji velmi snadno 
ničí, což platí i v případě mužů, kteří také ztrácejí plodnost. Na určitých světech, které nám jsou 
známé, je u lidí běžné, že se ženy a muži nechávají mikrovlnami sterilizovat, aby tím působili proti 
přelidnění planety. 

Billy Já jsem např. podstoupil účinné ošetření mikrovlnami, abych se zbavil takřka nesnesitelných 
bolestí, které jsem měl při artróze kolena. 

Ptaah Přirozeně, neboť mikrovlny lze využít i rozumně za léčebnými a pokrokovými účely, když se 
ovšem používají s mírou a pochopením. Tyto věci a souvislosti okolo mikrovln nejsou na Zemi lidem, 
obzvláště pak vědcům a badatelům atd., ještě natolik známé, aby s těmito silami uměli v plném 
rozsahu zacházet, takže v současnosti a nadcházející budoucnosti zapříčiní více škod než pozitivních 
úspěchů. 
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Billy To patrně nepůjde změnit, pokud poněkud nevypomůžete svými impulzy. 

Ptaah O to se již nějakou dobu snažíme. 

Billy Pak budoucnost nevypadá v tomto ohledu tak povážlivě, odhlédnu-li od šílených katastrof, 
které zaviňují lidé. 

Ptaah Jistě, tak se na to můžeš dívat. Nech mě však nyní hovořit o dalších budoucích událostech, 
pokud nemáš ještě další otázku? 

Billy Jednu bych ještě měl, totiž ohledně blesku, jenž mě strefil do prstu. Musel jsem přece k lékaři 
na injekce proti zánětu a bolesti, jelikož se postižené místo nechtělo zahojit. Následně se to 
krátkodobě zlepšilo, ale od té doby bolest ještě zcela neodezněla. To mě jednoduše vadí, neboť ruka 
mě často pořádně svrbí, když se něčeho dotýkám nebo když někomu podávám ruku. Lze proti tomu 
něco udělat a zbavit se tohoto zranění? 

Ptaah V rámci pozemského lékařství proti tomu těžko půjde udělat něco víc. Dle tvých slov učinil tvůj 
lékař vše, co bylo možné a nezbytné. Pokud ale chceš, mohl bych nařídit, abychom toto zranění, jež 
spočívá v poškozených nervech ve tvém palci a jež se nemůže zhojit přirozenou regenerací, vyléčili my 
sami. Organické škody tohoto typu se zpravidla samy nevyhojí. 

Billy Pak to nechám být. Není to až tak zlé, abych to nemohl snést. Jen mě to zkrátka obtěžuje. 

Ptaah Vím, že dokážeš velmi dobře snášet bolesti, ale kdyby toho na tebe bylo jednoho dne příliš 
a kdyby sis přál, abychom toto zranění vyléčili, tak by ses neměl ostýchat mi to sdělit. 

Billy O. k., nechme to tak. Měl bych ale ještě jednu otázku, která se týká vražd eskeder smrti 
v Brazílii, o nichž ses zmiňoval. Řekl jsi, že tyto eskadry vraždí stovky dětí a zločinců, ale nepodal jsi 
žádnou informaci o tom, jaké je skutečné pozadí těchto vražd. 

Ptaah O tom jsem chtěl ještě hovořit v jiné souvislosti, ale když se na to tážeš, tak odpovím již nyní: 
Děti, které v Brazílii po stovkách vraždí eskadry smrti, jsou takzvané děti ulice, jež žijí bez rodičů divoce 
na ulicích, kde se dopouštějí kriminálních a jiných asociálních skutků. Tyto děti kradou, loupí a páchají 
mnoho jiných nezákonných činů, což kritizují nejen poškození obchodníci, ale i ostatní občané, 
a především též eskadry smrti – ty sestávají zpravidla a hlavně z policejních úředníků a též z jiných 
temných živlů, které chtějí bránit a nastolit právo pomocí zbraní, vraždění a zabíjení. Eskadry smrti 
vraždí děti ulice podle svého volného uvážení a ve své vlastní režii, ale rovněž přijímají i úplatky (tedy 
vlastně krvavé a vražedné peníze) od obchodníků a soukromých osob, které si přejí, aby mučily, 
masakrovaly či jinak bestiálně vraždily ony loupeživé a asociální děti ulice, jako tak eskadry činí 
i v případě dospělých zločinců a jiných asociálů. Tím jsem ovšem ještě nevyjádřil plný rozsah těchto 
hrůz, neboť ty mají ještě mnohem větší souvislosti: Často se těla zavražděných dětí a dospělých 
používají na transplantace orgánů, jako je tomu při popravách v Číně, avšak skutečné události v Brazílii 
jsou ještě děsivější. Nejenže se orgány zavražděných používají na transplantace, ale kriminální živly, 
jakož i asociální a unesené děti jsou drženy na určitých místech a vyživovány, aby byly později zabity 
a odňaly se jim jejich orgány, které se následně draze prodávají – tato zhoubná místa připomínají 
zvířecí chovné stanice. 

Billy Úděsné – nemůžete proti tomu něco podniknout? 

Ptaah Víš, že se nesmíme vměšovat do pozemských záležitostí. Jediné, co můžeme učinit, je to, 
že vyšleme směrodatné impulzy, jež přijmou odpovědní pozemšťané, kteří následně začnou proti 
těmto hrůzám bojovat. 

Billy Přirozeně. 
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Ptaah Víc žel nesmíme učinit, třebaže disponujeme dostatečnými možnostmi k tomu, abychom toto 
nehumánní počínání ihned zarazili. 

Billy To však, bohužel, nemůžete učinit, já vím – důvody jste mi uváděli již dosti často a musím je 
také akceptovat. Hovořit o tom dále nemá smysl, a proto bych měl ještě jednu otázku ohledně 
záležitostí, na něž jsem stále znovu a znovu dotazován a jež se týkají »malých šediváků« v Americe. 
Potřeštění Američané přece tvrdí (a vytvářejí v té věci ohromnou propagandu), že americká vláda 
udržuje s těmito »malými šediváky« kontakty, a že jim dokonce dovoluje, aby prováděli 
na pozemšťanech nelidské experimenty, a mimoto prý »šediváci« dělají úděsné pokusy na zvířatech 
atd. Mezi těmito »malými šediváky« a Američany prý dokonce existuje výměnný program a Amíci 
údajně profitují z technologie těch malých mizerů, čehož jsem si ovšem dodnes vůbec nevšiml. Jistou 
roli má hrát také údajný bývalý tajný agent CIA s krycím jménem »FALCON«, jakož i souhvězdí 
RETICULI, nebo jak se jmenuje. 

Ptaah V dřívějších obdobích jsem ti již vícekrát sdělil, že celý tento nafouknutý příběh a všechny 
souvislosti s ním spjaté nepředstavují nic více než pomatený a podvodný výplod pocházející z mozků 
mocichtivých živlů, které z něj mnoha způsoby tyjí, stejně jako vládní úřady a tajné služby. Podobně, 
zásadně podobně, ba dokonce stejně se to má i nesčetnými jinými či podobnými příběhy a tvrzeními 
o údajných kontaktech s lidmi či bytostmi z nepozemských světů – proto bych rád znovu poukázal 
na to, že jsi v současné době jediný člověk na Zemi, který vykazuje skutečný kontakt s mimozemskými 
formami života, a to jak telepatický, tak fyzický. Všechna ostatní, opačná tvrzení z úst různých 
pozemšťanů jsou buď ryzí smyšlenky, anebo se zakládají na halucinacích, pomatení, bludech, 
vědomých či chorobných podvodech, náboženském fanatizmu či jiných, ireálných pohnutkách. 

Billy To jste vysvětlovali již velmi často, ale pomatenci a důvěřivci na Zemi se zkrátka nenechají 
poučit. Jak to ale vypadá kupř. s intrikami těch jihoamerických skupin, jejichž příslušníci vlastní 
patřičné letové stroje a tak rádi se vydávají za »mimozemšťany«? 

Ptaah To je příběh sám o sobě, neboť tito mocichtiví pomatenci se svým počínáním dosud ani 
v nejmenším nepřestali. Mimoto je nutno podotknout, že se stále znovu a znovu stává, byť velmi 
vzácně, že jisté lidské formy života přistanou na Zemi a že jsou nechtěně či z nepozornosti spatřeny 
a pozorovány pozemšťany. To však zpravidla nemá žádné další důsledky, kromě toho, že na obou 
stranách nastane velký úlek, načež návštěvníci tak rychle, jak je to jen možné, opět vzlétnou, aniž by 
navázali kontakt. 

Billy To je již známé, neboť o tom jsi již vícekrát hovořil. Pokud však dovolíš, měl bych ještě některé 
další otázky, i když tě jimi zdržuji od tvých výkladů budoucích událostí. 

Ptaah Pokud chceš, vysvětlím další budoucí události později. Ptej se tedy na věci, jež tě zaměstnávají. 

Billy Dobrá. Děkuji. – Ach ano, samozřejmě: Dále bych ti chtěl položit otázku, která patří k těm, 
které mi byly kladeny. Jedná se o záležitosti z poslední světové války; disponuješ v tomto směru 
nějakými znalostmi a mohl bys mi poskytnout informace? 

Ptaah O první i druhé světové válce na Zemi disponuji velmi obsáhlými znalostmi. V této věci patrně 
neexistuje žádný aspekt, resp. otázka, na niž bych ti nebyl schopen poskytnout vyčerpávající odpověď. 

Billy Děkuji, pak bych ti rád položil následující dotaz: Kolik lidí, kteří zastávali židovskou víru nebo 
jinak sympatizovali s židy, zavraždil nacistický režim? Má otázka zní ve zkratce vlastně takto: Kolik židů 
a židovských sympatizantů zavraždili nacističtí pochopové atd.? V této věci mi bylo totiž vysvětleno, 
že čísla, která udávají židovské organizace, neodpovídají pravdě, jelikož nacistický režim usmrtil 
ve skutečnosti mnohem méně židů, než kolik se tvrdí. Tato otázka a vysvětlení se ke mně dostaly 
z americké strany. 
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Ptaah Toto vysvětlení je správné. Ve skutečnosti nebylo zavražděno 6 až 8 miliónů židů, nýbrž jen 
4,07 miliónu, smím-li ve vztahu k zavražděným lidským životům říci »jen«. Počet 6 až 8 miliónů 
usmrcených židů je vylhaný, a představuje tedy čistě smyšlenou, zlovolnou a účelovou lež, jejímž 
prostřednictvím bylo možné, s pomocí zbylého světa, dosáhnout určitých věcí a mohl být ustaven 
izraelský stát, což by jinak nebylo možné. Tvrzení, že nacismus zavraždil více než 6 či 8 miliónů 
židovských věřících, je lživé a představuje toliko účelovou a ziskuchtivou smyšlenku z úst lidí, kteří 
působí i dnes a kteří terorizují svět nepokoji a vraždami – většinou se jedná o pochopy tajných služeb, 
kteří si nepřejí trvalý mír, ale jen více moci a území atd. Ohledně vražd spáchaných nacisty ve třetí říši 
je ovšem pravdivý následující fakt: Nacisté nezavraždili jen 4,07 miliónu židovských věřících, ale i jejich 
přátele, pomocníky a jiné sympatizanty, a to plynem, zastřelením, utopením, upálením, ubitím, 
pověšením, vyhladověním a lékařskými pokusy atd. Týmž postupem byly však zabíjeni i všemožní 
zločinci, asociálové, alkoholici, lidé závislí na lécích a drogách, pomatenci, jakož i lidé zmatení 
ve vědomí, psychicky nemocní, mongoloidně postižení i nevyléčitelně nemocní atd., atp. Také cikáni, 
jako Sintové a Romové, byli unášeni, umisťováni do koncentračních táborů a vražděni, stejně jako 
mnoho jiných lidí, kteří nebyli nakloněni nacistické vládě, kteří porušovali její šílená pravidla či kteří 
jednoduše nevyhovovali představám nacistů. Mimo skutečné židovské věřící se v tomto ohledu 
jednalo o dalších 3,73 miliónu lidí, které nacisti často krutým způsobem sprovodili ze světa. Při svých 
rasistických a ničemných čistkách zavraždili tedy nacisté nakonec úhrnem 7,8 miliónu lidí, což 
odpovídá asi šestině z celkového počtu všech obětí druhé světové války. 

Billy Příšerné, ale přesto se to stalo. Ale pojďme dále, neboť mám ještě další otázky: Lidé se ptali, 
proč joggeři a malé děti bez zjevného důvodu náhle umírají, což se zde na Zemi opakovaně děje. 

Ptaah Tyto případy často zaviňují bludné nauky o dětské péči – především se jedná o klamný názor, 
že malé děti mají být po obědě či ke spánku položeny na břicho, jelikož tak se prý snižuje riziko dušení, 
pokud náhle vydáví či vyzvrací potravu atd. Pokud se ovšem malé děti pokládají na břicho, tak je to 
krajně nebezpečné, neboť kysličník uhličitý, jejž děti ležící na břiše vdechují, narušuje fungování jejich 
srdce, plic a všech ostatních orgánů. To je obzvláště pro malé děti nanejvýš životunebezpečné a končí 
to začasté náhlou smrtí, kterou pak pozemšťané, již neznají skutečnou příčinu, označují jednoduše 
jako »náhlé dětské úmrtí«. Ležení na břiše může být za určitých okolností životunebezpečné nejen pro 
malé děti, ale i pro děti větší i pro dospělé, pokud v této poloze vdechují kysličník uhličitý. Při joggingu 
– jenž v každém případě velmi zle působí na zdraví člověka – může vést ke smrti plný žaludek, stejně 
jako při koupání v lázni či při jakémkoliv namáhavém sportu. Smrt mohou ale zapříčinit také injekce, 
všemožný doping a léky, pokud člověk po jejich podání či příjmu leží na břiše, namáhavě sportuje, pije 
alkohol anebo se koupe v lázni atd. S takovými věcmi si není radno zahrávat, stejně jako ani 
s nejrůznějším očkováním: Právě v tomto ohledu je pozemské lékařství dosud velmi neznalé 
a dopouští se mnoha chyb, jelikož mnoho očkovacích látek následně podněcuje nemoci, a má dokonce 
i smrtelné účinky – v tomto směru však již dlouhou dobu pracujeme s patřičnými impulzy, abychom 
pozemské lékařské vědce atd. na tato fakta upozornili. Přemnohé očkovací látky pozemšťanů jsou 
dosud velmi nedostatečné a mohou mít za následek nejtěžší šok, křeče, ale i všemožné alergie, 
ba dokonce smrt – lidé by se tedy měli nechat očkovat každopádně jen tehdy, je-li to naléhavé nutné. 
Bez obav by se měl člověk nechat očkovat jen tehdy, když očkovací látka prokazatelně nezpůsobuje 
žádné škody anebo jen škody mírné a tolerovatelné. Často se má situace tak, že např. očkování proti 
zarděnkám, dávivému kašli a záškrtu vyvolávají závažná onemocnění, ba dokonce smrtelné účinky 
a trvalé škody, které již nelze vyléčit. Tak je tomu dokonce v případě velmi důležitého očkování proti 
tetanu, a proto by s ním měli lidé zacházet s největší obezřetností. 

Billy Já vím, to jsi mi v důvěrném hovoru pověděl již na mé Velké cestě před 15 lety. Tehdy jsem ti 
sdělil, že by bylo záhodné, aby byli pozemšťané konečně odpovědnější a aby nevrhali léky atd. na trh 
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kvůli zisku, dříve než mají stoprocentní jistotu, že je lze bezpečně aplikovat. Kromě toho jsem tehdy 
říkal, že by lidé měli být poněkud méně choulostiví a že se musejí učit své bolesti do jisté míry snášet 
a uzdravovat se sami z určitých nemocí, aby méně často potřebovali lékařskou pomoc v podobě 
chemických preparátů a aby své tělo, psychiku a vědomí udržovali ve zdravějším stavu. 

Ptaah Na to si ještě velmi dobře vzpomínám. 

Billy Pěkné. – Smím ti ještě položit několik dalších otázek? 

Ptaah Musí-li to být. 

Billy Dobře. Ty víš, že o pisatelství Ericha von Dänikena nemám zrovna valné mínění, především 
proto, že od vás vím, že se jen 4 (čtyři) procenta tvrzení v jeho textech přibližují pravdě, což je ovšem – 
to připouštím – velmi mnoho. Ale nelíbí se mi jeho arogantní chování a velikášství, kvůli němuž mi 
připadá nesympatický. Fakt, že mě osočuje jako lháře a podvodníka, mě vlastně nechává chladným, 
neboť člověk by se na velikáše a samolibce neměl horšit a ani je chtít poučovat, jelikož jsou ve svém 
vědomí a rozumu příliš malí na to, aby výtky a poučení dokázali pochopit a správně vyhodnotit. 
Důvod, proč jsem nakousl toto téma, tkví ale v tom, že se mě kdosi ptal na názor ohledně osoby 
a hodnoty spisů Johannese von Buttlara. Mohl bys mi v tomto ohledu poskytnout obsáhlou 
či vyčerpávající informaci, pokud toto jméno vůbec znáš? 

Ptaah Zajisté, tuto informaci ti mohu poskytnout a na tvůj dotaz mohu odpovědět – jméno 
a osobnost Johannese von Buttlara jsou mi známy. K jeho osobnosti je nutno uvést, že po stránce 
negativ dalece překonává Ericha von Dänikena, neboť kromě slavomamu, pseudovědeckého přístupu 
a arogance se u něj vyskytuje také namyšlenost a mnoho jiných negativních aspektů. Hodnota jeho 
knih je ještě nižší než v případě Ericha von Dänikena, neboť jejich celkový pravdivý obsah činí sotva 0,6 
procenta, odhlédnu-li od ryze vědecky podloženého materiálu – tím mám však na mysli jen skutečný 
materiál skutečných vědců, k nimž nepočítám pseudovědce, kteří se označují jako vědecky založení 
ufologové či parapsychologové a podobnými nesmyslnými přízvisky. Samotný Johannes von Buttlar 
napsal až do současné doby celkem 18 knih, jejichž hodnotu je však nutno obecně ohodnotit hůře 
než známou brakovou literaturu, již tvoří různé detektivní, westernové, dobrodružné, futuristické 
a milostné romány. Buttlar si nezaslouží ani titul pseudovědec (jejž lze ještě přiznat von Dänikenovi), 
neboť jeho tvrzení, hraničící se slabomyslností, se zakládají buď na nejdivočejší fantazii, nebo 
na pseudovědeckých výsledcích jiných autorů. 

Billy Zhruba tak jsem si to sám představoval. Jak dlouho však ještě potrvá, než tento muž veřejně 
odhalí celou svoji hloupost? Na to si ještě budeme muset asi dlouho počkat. 

Ptaah Tím si nebuď tak jistý, neboť Buttlar je věřící zastánce fantastní teorie, že kruhy a obrazce 
v obilí jsou dílem mimozemšťanů a psionických sil planety Země atd., a utrpí proto již v měsíci září 
porážku – to jej však od jeho nesmyslného, chorobně hloupého a klamavého počínání neodradí, 
a proto bude dál šířit své fantazie; a mnoho se žel nezmění ani u věřících příznivců všech psionických 
fantazií, sektářství, lží a podvodů kolem mimozemských forem života, duchů, démonů a sektářských 
intrik. 

Billy Proč se tak stane právě v září? 

Ptaah Tehdy se v Anglii stane totéž co v severním Německu. Švindl a podvod spojený s kruhy v obilí 
se stane zjevným. 

Billy To jsou mi věci. Skutečně? 

Ptaah Tak se to zběhne, stejně jako se zběhne mnoho jiných událostí, jež budou souviset s bludnou 
vírou, podvody, šejdířstvím a sektářstvím. Podvodný uctívač Marie jménem PINO působící v obci 
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Giubiasco v kantonu Ticino ještě může nějaký čas provozovat svůj šejdířský podnik a vodit lidi za nos 
na Alp Scarpape, avšak i tento švindl dospěje ke svému konci, stejně jako údajný mariánský zázrak 
v kostele svaté Marie v Addis Abebě, a stejně jako pařížský švindl a podvod Bassama Assafa, jenž 
pomocí kejklířského triku vlévá do svých rukou olej a vymýšlí v domácí kapli svého zaměstnavatele 
údajná spásná poselství. To jsou však jen tři příklady z mnoha, které se odehrají v nadcházející době 
a jež lidé prohlédnou a odhalí jako švindl a podvod. Švindly a podvody budou odhaleny i na poli 
údajných kontaktů s mimozemšťany a všemožných intrik channelerů, zaříkávačů a jiných podobných, 
neboť doba těchto poznatků se stále přibližuje a lze již cítit její první náznaky. 

Billy Pak tedy pomalu a konečně nadchází doba, kdy budou šejdíři, podvodníci, lháři, pomlouvači 
a pseudovědci pomalu ztrácet svoji moc a budou prozrazeni. 

Ptaah Tak rychle se to žel zase nezběhne, avšak dotyčné údobí již započalo, třebaže cesta 
ke konečnému cíli bude ještě dlouhá. Všichni nesčíslní lháři, šejdíři, podvodníci a pseudovědci na poli 
ufologie, údajných kontaktů a channelingu atd., jakož i lidé věřící těmto temným, pomlouvačným 
a klamavým intrikám, budou prozrazeni a zostuzeni, ať už se bude jednat o lživé machinace údajného 
agenta amerických tajných služeb jménem »FALCON«, nebo o vylhané příběhy a intriky ohledně 
»malých šediváků«, či o jiné nesmysly. 

Billy Dobře, tím jsme se tomuto tématu věnovali patrně dostatečně. Mohl bys mi možná vyprávět 
ještě něco jiného, třeba jaké bude letošní léto ve Švýcarsku a jak se zde vyvine situace s AIDS? Proč 
skutečně vyhynuli dinosauři? Proč je Jidáš Iškariotský stále ještě na celém světě považován 
za Jmmanuelova zrádce, přestože jste vlastně řekli, že bude kolem roku 1976 rehabilitován? 

Ptaah To jsou tři otázky, můj příteli – ale dobrá, nejprve bych rád odpověděl na tvou poslední otázku: 
Tím, že jsi poprvé rozšířil Talmud Jmmanuel, již započala rehabilitace Jidáše Iškariotského, a to 
po celém světě. Bude nevyhnutelné, že se tohoto faktu chopí i jiní lidé, načež i oni budou šířit 
pravdivou skutečnost, že zrádcem nebyl Jidáš Iškariotský, nýbrž jiný muž s podobným jménem, totiž 
syn farizeje Jidáš Ishariotský. Ohledně AIDS ve Švýcarsku musím žel vysvětlit, že tvá vlast je kouskem 
země, na němž je procentuální podíl nemocných v populaci z celosvětového hlediska nejvyšší. Oficiální 
úřední součty a statistiky neodpovídají skutečnosti, neboť počet neregistrovaných HIV pozitivních 
ve Švýcarsku je mnohem vyšší – podobně se to má i ve všech zbylých zemích světa. Mám-li nyní 
odpovědět i na tvoji otázku ohledně vymření dinosaurů, musím tě upozornit na to, že na ni 
odpověděla již asi před 15 lety moje dcera Semjase, která ti vysvětlila, že na celém světě nastala 
klimatická změna, jež způsobila nesmírně chladné počasí, které vyhubilo 50 % všech pozemských 
forem života. Kromě dinosaurů vyhubila tato klimatická změna i velmi mnoho jiných zvířecích druhů 
a samozřejmě také nespočetné druhy rostlin. Podstata celosvětové klimatické změny spočívala tehdy 
na dvou obrovských přírodních událostech, přičemž první z nich vypadala následovně: Na Zemi udeřilo 
několik obřích meteoritů, které předtím mnoho tisíc let putovaly Kosmem daleko za pásem asteroidů, 
přičemž se od tohoto pásu stále více vzdalovaly a nakonec dospěly na dráhu mířící k Zemi, kterou 
svými nárazy uvrhly do gigantické katastrofy a zapříčinily na ní změnu klimatu. Tyto ohromné nárazy 
otřásly Zemí až po její základy, načež nastala ona druhá přírodní událost, při níž se na mnoha místech 
roztrhla země a mořská podloží, což otevřelo cestu magmatu, jež vřelo v nitru země a následně 
vyvřívalo na povrch. Ze země a z vod vyprýštily nové sopky, zatímco sopky staré byly probuzeny k nové 
aktivitě, a to nezmiňuji aktivní ohnivé hory, jež náhle a s divokou prudkostí vyplivovaly lávu. Vypadalo 
to, jako by Země měla zaniknout, když stovky sopek kolem celého světa se zcela nebývalou mocí 
vyvrhovaly vysoko do nebes žhnoucí zeminu, kameny, kouř, sirné páry a prachové částice – v důsledku 
toho se během několika málo týdnů zatemnila obloha, jež splynula s gigantickým prašným mračnem, 
které vzniklo úderem meteoritu, a které tedy z velké části zatemnilo slunce. Působením mnoha set, 
s pravěkou silou běsnících, vulkánů a magmatických komínů, jakož i působením vyvrhovaných částic 
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špíny, sazí a prachu vznikl po celém světě hustý a světlo nepropouštějící závoj, jenž pod sebou zadusil 
a zahubil 50 % všeho živého. 

Billy A kdy se tak přibližně stalo? 

Ptaah Přibližně na přelomu křídy a třetihor. 

Billy Nebyla to zhruba doba před 60 milióny let? 

Ptaah Bylo to asi o 5 miliónů let dříve, než říkáš, tedy před cca 65 milióny let. Proč ses mě však na to 
tázal, když odpovědi znáš? Ohromné nárazy meteoritů však proběhly i před 80, 120, 175, 210 i před 
asi 250, 340 a 420 milióny let atd. a vyhubily pokaždé velmi mnoho životních forem nebo jejich počet 
velmi silně zredukovaly. 

Billy Ty odpovědi skutečně znám. Tyto otázky mi položili ostatní, kteří mě požádali, abych ti je 
přednesl a abych tě je nechal zodpovědět. 

Ptaah To je tvá stará hrátka, na niž bych vlastně již neměl naletět. Na stranu druhou se však jedná 
o otázky, na něž mohu bez obav odpovědět. Nemělo a nesmělo by se však opět stát zvykem, že nám 
budou kladeny otázky, jež jsi nevypracoval výhradně ty sám. Nemůžeme se opět uvolit k tomu, 
abychom zodpovídali dotazy různých osob. 

Billy To by ani nemělo nastat. Promiň mi to, prosím. 

Ptaah Nemusíš se omlouvat. 

Billy Hezké, děkuji. – Ehm, vlastně je to trochu hloupé, ale jak vidíš tu věc s mým jménem? Semjase 
mi jednou sdělila, že bych měl pamatovat na to, abych si již nedal říkat »Billy«. To se mi však tak 
jednoduše nepodařilo, a proto mě lidé stále ještě oslovují tímto jménem. Na druhou stranu bylo však 
toto jméno určeno již před 13 500 lety, a bylo dokonce písemně zaznamenáno, a to i v tom smyslu, 
že jej budu v Novém Věku, tedy v současnosti, nosit. Co je tedy třeba si o celé této věci myslet? 

Ptaah Moje dcera se tehdy bála o tvůj život, neboť toto jméno bylo – z důvodů, jimž sami stále ještě 
nerozumíme – jakýmsi způsobem obtíženo hrozícím neštěstím, jež se ti mělo přihodit a jež se mohlo 
týkat i vražedných útoků na tvůj život. Tento fakt je stále ještě platný a patrně nepřestane platit 
už nikdy. Jméno »Billy« však ve spojení se všemi tvými ostatními jmény představuje i pozitiva, neboť 
seřadíš-li za sebe počáteční písmena všech svých jmen, tedy jmen »Billy« Eduard Albert Meier (avšak 
jen v tomto pořadí), tak z toho plyne anglické slovo BEAM, jež znamená paprsek. Zajisté na tebe lze 
pohlížet jako na paprsek v temnotě, když si tebe a tvé působení člověk představí jako světelný 
paprsek, jenž proniká temnotou příšerně ponuré nevědomosti pozemských lidí. 

Billy Hovoříš jako poeta. 

Ptaah Když to říkáš. 

Billy Přirozeně. – Něco mi ale nejde z mysli: Předtím jsi mluvil o tom, že bude švindl spojený s kruhy 
v obilí konečně odhalen i v Anglii. Platí to i pro všechny ostatní podobné intriky kolem celého světa 
a bude odhalení tohoto celosvětového obřího švindlu a podvodu definitivní? 

Ptaah Hovořil jsem pouze o tom, že se v Anglii ohledně kruhů v obilí stane totéž co v Německu. Moje 
slova se tedy týkají toho, že některé osoby v Anglii budou jednat ve věci kruhů v obilí obdobně jako 
osoby v severním Německu, přičemž se i ony otevřeně, oficiálně a veřejně přiznají ke svému konání, 
čímž budou zesměšněni někteří pseudovědci, již budou přizváni k posouzení daných piktogramů. 

Billy Pak se nebude jednat o skutečné odhalení celého tohoto švindlu, a to ani v Anglii, ani ve zbytku 
světa, kde lidé vesele pokračují v týchž šejdířských a podvodných intrikách. Zdá se také, že není nic 
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slyšet ani o lidech, kteří zastávají prastarý keltský kult a kteří při magických a zaklínacích kultovních 
rituálech od nepaměti vytvářejí v obilných polích kruhy a obrazce, jež se právě nazývají piktogramy. 
Od Quetzal vím, že tyto znaky a kruhy v obilí, jež jsou pro lidi tak záhadné, vytvářejí nejen lidé věřící 
těmto starokeltským kultům, ale i zastánci a členové čarodějnické víry, a to tak, že nejrůznějšími 
způsoby sešlapávají obilí nebo jej povalují určitými přístroji, aniž by lámali či jinak poškozovali stonky 
klasů. Okolnost, že se při tvorbě těchto piktogramů používají obilná pole, spočívá v tom, že klas 
ztělesňuje plodnost, prýští z něj tisícerý život, a nadto se z něj vyrábí i chléb, jenž v oblasti kultu 
symbolizuje tělo a tělesnou schránu člověka a Božského jsoucna. Tyto keltské kulty sahají do doby 
8. století před Kristem a souvisejí s indogermánským národem Keltů, kteří se vlastně usídlili v západní 
Evropě; někteří z nich však velmi rádi putovali, a tudíž se vydávali na cesty, které neměly návratu a jež 
je zaváděly do celého světa. Byť to může znít neuvěřitelně, Keltové skutečně pronikli takřka 
až do posledních a nejodloučenějších koutů světa, kde se často smísili s tamními lidmi a provozovali 
dál své keltské kulty, třebaže často v tak odlišných podobách, že již stěží bylo možné vysledovat jejich 
původ. Podobně či stejně si počínali i Vikingové, z nichž pocházejí i původní obyvatelé Švýcarska. 
Nuže, s Kelty se to mělo tak, že se rozšířili především v Anglii a Skotsku, kde se samozřejmě oddávali 
i svým kultům, stejně jako tak činili i Keltové, kteří vycestovali ven do širého světa. Bylo tedy jen 
přirozené, že již v tehdejší době zřizovali, vytvářeli či jednoduše zhotovovali své znaky a piktogramy 
atd., a tudíž i znaky a kruhy v obilných lánech, jako tak ještě i dnes činí v Anglii i na mnoha jiných 
místech po širém světě provozovatelé kultů. Tyto všemožné kruhy a obrazce v obilných polích, jež se 
právě nazývají piktogramy a jež byly zřízeny kvůli kultu, nejsou ovšem dílem podvodu a šejdířství, 
na rozdíl od těch, které zhotovili šejdíři, podvodníci a šarlatáni, aby z nich vytřískali zisk a aby vodili 
za nos jistý hloupý zástup lidstva, tedy právě sektářské, ufologické a parapsychologické věřící, jakož 
i jiné podobné blázny, hlupáky, fanatiky a osoby trpící bludy atd. 

Ptaah Tím jsi vlastně vypověděl a vyložil vše nezbytné. Jen jsi opomenul zmínit, že jsi s pomocí 
Quetzal mohl vícekrát pozorovat nejen intriky podvodníků, šejdířů a šarlatánů v Anglii a jinde ve světě, 
ale i snahy těch, kteří vtlačovali mnohé znaky a kruhy do obilných lánů z kultických důvodů. 

Billy To jsem nepovažoval za nutné zmínit, neboť tito provozovatelé kultů nevytvářejí své obilné 
kruhy proto, aby podváděli druhé lidi, aby z toho profitovali či aby napálili hloupé věřící, ale proto, aby 
na základě své víry praktikovali svůj kult a aby tak celému lidstvu přáli vše dobré a láskyplné. 

Ptaah Kultické pohnutky lidí, kteří provozují takováto náboženství, znáš velmi dobře, což mě vlastně 
zvláště neudivuje. 

Billy Zabýval jsem se jimi velmi dlouhou dobu. 

Ptaah To je mi známo. 

Billy Dobře, pak bychom se mohli zabývat opět jinými věcmi, pokud nemáš nic proti? 

Ptaah Ovšem. 

Billy Dobrá, pak bych ti směl opět položit několik otázek? 

Ptaah Jsi jako vždy jednoduše neúnavný, avšak ptej se. 

Billy Děkuji. – Od Semjase vím, že alkoholické nápoje nemají jen pozemšťané, ale i vy, třebaže vaše 
směsi se jen podobají alkoholu. Co chápete pod pojmem »podobný alkoholu« a jak nebezpečný je 
vlastně alkohol pro člověka? 

Ptaah Jako alkoholu podobné chápeme pouze výrobky a nápoje, jež vykazují alkoholickou příchuť, ale 
neobsahují žádný alkohol anebo jen malé množství, které je mnohem nižší než to, které je na Zemi 
běžné v nealkoholickém pivu. Chuť našich alkoholu podobných nápojů a výrobků lze srovnat 
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s alkoholickými produkty, jež jsou běžné na Zemi. To však zajisté není s podivem, když si uvědomíme, 
že k výrobě alkoholu podobných produktů a nápojů používáme takřka tytéž postupy, jaké jsou běžné 
na Zemi, avšak naše výrobní postupy a potřebné přístroje jsou jemnější a výrazně vyspělejší. Je nutno 
si uvědomit, že při procesu výroby nápojů a ostatních produktů již na samém počátku odstraňujeme 
všechny kyseliny (buď zcela, anebo je ponecháme v nepatrném množství), jež jsou klíčové pro kvašení 
nebo výrobu alkoholu. Odstraňujeme tedy důkladně kvasné zárodky i jiné látky, čímž dospíváme 
ke kýženému výrobku. Samozřejmě jsou nutná i další opatření, neboť nestačí jen odstranit bakterie 
a kyseliny, ale musejí být rovněž změněny i chemické struktury atd. Co se týče škodlivosti alkoholu, tak 
o tom mají pozemské vědní obory jako lékařství a psychiatrie atd. velmi dobré znalosti, a sice i v tom 
ohledu, že alkohol neničí jen hmotné vědomí, játra a ledviny, ale i celý nervový systém, a nadto působí 
rakovinotvorně – především je nutno zmínit zhoubný a rakovinotvorný jed URETHAN (ETHYL-
KARBAMÁT). Dále je nutno uvést i nebezpečnou kyselinu kyanovodíkovou, která se objevuje zvláště 
v alkoholu z peckovitého a jádrového ovoce, což ovšem nevylučuje, že určitý podíl tohoto jedu 
obsahují i jiné alkoholické nápoje. Nejhorší jed je však vskutku URETHAN, neboť ten se množí 
a zesiluje v souvislosti s tím, jak je alkohol, který jej obsahuje, skladován. Právě na Zemi je žel zcela 
běžné, že lidé alkoholické nápoje neuskladňují odborně a náležitě dle produktu, a tudíž je skladují 
chybně na místech, která propouštějí světlo nebo jsou uměle osvětlená, a to jak v hostincích, 
obchodních domech, krámech a soukromých prostorách, tak i na místech výroby. Právě to by se však 
dít nemělo, neboť každý alkoholický výrobek je citlivý na světlo a nejvyšší měrou s ním reaguje. Dopad 
světla vzbuzuje v alkoholických nápojích chemické změny a přeměny, jež mohou být pro člověka velmi 
nebezpečné, pokud takto ovlivněné nápoje následně vypije. Působení světla totiž mění a přeměňuje 
mnoho alkoholových jedů, které pak dosahují hodnot, jež jsou pro člověka velmi nebezpečné. Tak je 
tomu, mimo jiné, v případě jedu URETHANU, jenž se v alkoholu po dopadu světla rozhojňuje 
až o 38 %. Již jen z tohoto důvodu by lidé nikdy neměli žádné alkoholické nápoje vystavovat světlu, 
kromě krátké doby, v níž je požívají. Toto pravidlo platí pro celou paletu alkoholických výrobků 
a nápojů, tedy jak pro tvrdé nápoje, tak pro vína a šumivá vína. 

Billy Tedy např. pro kořalky, vína a šampaňské všeho druhu? 

Ptaah Ovšem. 

Billy Jak se ale věci mají s tím, když lidé čas od času vypijí skleničku vína, tvrdou pálenku či zkrátka 
jen likér? 

Ptaah Pokud to nepřehánějí a pokud pijí každý den či příležitostně minimální a malé množství 
alkoholu, pak jeho požívání včetně uvedených jedů nehraje roli, a je tedy neškodné. 

Billy Chápu-li to správně, pak nejminimálnější každodenní množství alkoholu – anebo příležitostné 
menší množství – neškodí navzdory jedu urethanu, kyselině kyanovodíkové a všem ostatním 
škodlivým látkám, pokud člověk pití nepřehání a nepožívá alkohol chronicky? 

Ptaah To je smysl mých slov. 

Billy Pak je i toto jasné. Dále bych rád věděl něco, co se týká jednoho hovoru, jejž jsem před lety 
vedl se Semjase a při němž mi vysvětlila, že transplantace orgánů v tom smyslu, v jakém je provádějí 
pozemšťané, se příčí Tvoření. Vysvětlila také, že jsou-li člověku transplantovány cizí orgány, tak je jeho 
tělesný obranný systém automaticky odmítá, a proto je nutné jej ustavičně zasypávat léky, které 
potlačují imunitu, aby cizí tělesný orgán neodvrhl. Dále mi vyložila, že je nutno toto činit až do konce 
života. Tehdy mi také vysvětlila, že reálné, s Tvořením souladné transplantace orgánů mohou vypadat 
pouze tak, že se člověku v nejmladším věku odeberou buňky, z nichž se pak vypěstí nezbytné orgány, 
které se mu mohou později, v případě potřeby, transplantovat. Tímto způsobem tedy transplantované 
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orgány prakticky náleží tělu člověka, jenž je potřebuje, a navíc vykazují týž věk jako on. Krom toho mi 
Semjase vyložila, že cizí orgány obsahují cizí kmity, na něž tělesný obranný systém reaguje nevrle 
a snaží se je neustále odvrhnout. Podle jejích slov představuje cizí orgán v lidském těle stále cizorodé 
těleso, které tělo nikdy nemůže přijmout jako sobě vlastní. O tomto tématu jsme posledně diskutovali 
a já jsem informace Semjase předal dál v podobě, v jaké jsem je tehdy chápal. Byl můj výklad správný, 
nebo se musím opravit? 

Ptaah Tvůj výklad neobsahoval žádné chyby. 

Billy Dobrá, pak bude možná správná i moje domněnka, že se totéž dá učinit i s krví: Člověku se 
odebere jeho vlastní krev, detoxikuje se a eventuálně se nahustí vlastními obrannými tělísky 
a preparuje se tak, že bude na nemocné tělo působit jako zázračný lék, když se opět vpraví 
do krevního řečiště. O tom jsem dříve nehovořil, neboť je to jen moje domněnka, a kdybych navíc 
neměl pravdu, tak by mě ostatní vyplísnili. V principu však můj dohad patrně nebude daleko 
od pravdy, když se zamyslím nad vaším systémem, který používáte k výrobě transplantačních orgánů. 

Ptaah Tvá domněnka odpovídá skutečnostem, třebaže nechápu souvislost, v jaké dospíváš 
od pěstování orgánů k programování tělu vlastní krve za pomoci obranných tělísek. Jednoduše 
nedokážu vysledovat tvé myšlenkové pochody a opět mě udivují tvé kombinační schopnosti, jež si 
nejsem schopen vysvětlit. 

Billy Takové je zkrátka mé myšlení. O tom bych ale teď nechtěl mluvit, neboť mám něco dočista 
jiného: Opět jsem se věnoval jistým propočtům a narazil jsem při tom na fakt, že se určité oficiální 
úřady v Indii již léta zabývají tím, aby dostaly pod kontrolu zlořád spojený s vražděním manželek kvůli 
věnu. Jedná se o to, že manželé jednoduše zákeřně – a často i zcela oficiálně – vraždí své manželky, 
když utratí, prohýří či jednoduše spotřebují jejich věno. Poměry Indů jsou podobné jako u Řeků, kteří 
dosud lpějí na konzervativních, a tedy na tradičních a starých zvycích a obyčejích v tom smyslu, že ke 
skutečnému sňatku s mužem je způsobilá pouze ta žena, která vlastní pořádné věno, jež pochází buď 
od ní samé, anebo jí ho musí poskytnout její otec či rodina. Žena, která se chce provdat, se tedy 
nemůže stát chotí a manželkou bez náležitého věna, pokud jsou její možný manžel a jeho rodina 
a příbuzenstvo celkově či částečně konzervativní. Naštěstí se však poměry v Řecku, a tedy i u samých 
Řeků, stále více modernizují, díky čemuž se věnový obyčej stále více vytrácí. Je skutečně nutno říci 
naštěstí, neboť věno manželky se po svatbě stává prakticky osobním vlastnictvím manžela, který jím 
velkodušně a arogantně disponuje, používá jej dle svého vlastního uvážení anebo jej jednoduše 
prohýří a obchoduje s ním atd. V Indii je tento nedůstojný paobyčej, při němž muž diskriminuje ženu 
a pohrdá jí, obzvláště zle praktikován, neboť tam arogance manželů (kteří promarňují manželčino 
věno, a navíc jí nelidsky opovrhují a przní ji) nezná mezí, a dokonce se ani neštítí své manželky mučit 
a vraždit, když její věno spotřebují. V Indii se velmi často stává, že manželé zlovolně vydírají své 
manželky a jejich rodiny a příbuzné, aby si zajistili stálý přísun finančních prostředků. Z toho pak často 
plyne, že se vydírané rodiny či manželky oddají prostituci, přičemž ke kurevnictví jsou často donuceny 
i nezletilé děti, aby sehnaly finance pro vyděračské manžely. Pokud manželka či její rodina a příbuzní 
nezaplatí nebo toho již nejsou schopni, tak muž svoji manželku zpravidla bez okolků zavraždí, a to vše 
jen proto, že její věno pokládal za příliš malé ve vztahu ke své marnotratnosti a svým osobním tužbám. 
Z toho můžeme rozpoznat, že indičtí muži se zpravidla nežení z lásky, ale z čisté ziskuchtivosti. To je 
v protikladu k mužům z jiných zemí, kteří se zpravidla žení na základě svých citových hnutí – odhlédnu-
li samozřejmě od výjimek. Zamyslím-li se nad systémem, který praktikuje islám a který od ženicha 
vyžaduje, aby ženě zajistil určitou jistinu, z níž jí bude přímo anebo prostřednictvím věrného správce 
po celý život vyplácen určitý záruční obnos, aby s ním mohla kdykoliv nakládat a netrpěla nikdy nouzí, 
tak toto ustanovení považuji za fantasticky dobré; avšak indický systém je přímo satansky zhoubný 
a primitivní a doslova vyzývá k vraždění. Vždyť jsem v Indii žil a pracoval asi jeden rok a zažil jsem 
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všechno možné, co se týkalo těchto vražd a náboženských vražd, hlavně ze strany sekty Kalí, která své 
oběti rdousí hedvábnou šňůrou, přičemž dokonce i upaluje vdovy a krájí mrtvá těla na kusy pro 
havrany a supy atd. – ale nikdy jsem se nemohl smířit s těmi bestiálními, ziskuchtivými 
a rozhazovačnými vraždami kvůli věnu. Spolu s Quetzal jsem jednou spočítal průměrný počet těchto 
vražd za jeden rok. Dospěl jsem k výsledku, jenž byl o něco vyšší než 54 000 takovýchto vražd ročně, 
zatímco Quetzal dospěl ve svých propočtech k číslu ještě o 1200 vražd vyššímu. K tomu bych se rád 
zeptal, zdali se tyto poměry mezitím změnily a zdali se počet vražd tohoto typu snížil, nebo zvýšil. 
Podle mých propočtů jejich počet v posledních letech ještě stoupl, třebaže nám chybné statistiky 
chtějí namluvit, že naše výpočty jsou více než desetinásobně vyšší, než je skutečnost. 

Ptaah Tvé domněnky a propočty jsou velmi přesné, ačkoliv nedostatečné statistiky uvádějí opak. 
Právě v současné době je v Indii prováděna statistická studie, která se váže na tyto vraždy manželek 
a jež bude dokončena přibližně na počátku měsíce září – vyplynou z ní nové, avšak žel opět chybné 
výsledky, které určitě proniknou i do světového tisku a budou klamat čtenáře. 

Billy Pak to bude tak, jak říkáš. Teď bych se tě ale chtěl zeptat na něco, co nijak nesouvisí 
s vražděním ani zabíjením: Zajímám se o to, jaké klimatické poměry a jaké počasí budou letos 
vládnout ve Švýcarsku. 

Ptaah Tato otázka se vskutku váže na neškodné okolnosti, odhlédnu-li od toho, že různé oblasti 
Švýcarska postihnou zčásti velmi silné bouřky, jež napáchají závažné škody. Celkově vzato zažiješ 
ve své vlasti – které si, jak vím, velmi ceníš – nádherné a horké léto. Povládne mnoho slunečního svitu, 
jenž tě rozradostní. Miluješ přece teplo, jak je mi rovněž známo. Pršet ovšem příliš nebude, neboť se 
již toto nadcházející léto projeví ohromné klimatické změny, které budou způsobeny znečištěním 
vzduchu plynoucím z hořících ropných vrtů v Kuvajtu, jakož i částicemi plynu, kouře a špíny, jež budou 
vyvrženy při dříve zmíněných výbuších sopek Pinatubo a Unzen a některých dalších. Přesto však 
nebude lze hovořit o mimořádně horkém létě, byť s sebou přinese vysoké teploty a sucha, jež 
v určitých oblastech postihnou zejména zemědělskou produkci. 

Billy Bude to tedy takříkajíc pohádkové léto? 

Ptaah Tak se na to můžeš dívat. 

Billy Dobře, ale ani to nebude pro všechny lidi dost dobré, neboť věční rýpalové budou nadávat 
na slunce, horko a sucho, zatímco jiní si nepřejí ani kapku deště. Je vskutku jen dobře, že lidé na Zemi 
dosud nejsou schopni ovlivňovat počasí tak, aby mohli podle libosti způsobovat sníh, déšť, bouře, 
sloty či sluneční svit a vedro. Pokud by toho schopni byli, tak by se ďábel divoce utrhl ze řetězu: Jeden 
by pro svou nejmilejší vytvářel jen ryzí sluneční svit a horko, druhý, který by miloval déšť, by spouštěl 
právě jen deště, a třetí, který by si liboval ve sněhu, by celý rok spouštěl sněhové a ledové počasí; zlý 
člověk by na zahrady a pole svého souseda přivolával stále jen bouře, kroupy, sloty a klimatickou 
zkázu, anebo by vytvářel takovou zimu, že by jeho úhlavní rival nic nezmohl ani topením a umrzl by 
v posteli. Ale jak to vlastně děláte vy? Podle toho, co vím, ovlivňujete své klima a počasí jen do té 
míry, do jaké je to nezbytné či vhodné pro rostliny, zvířata a lidi; regulujete např. nadměrnou zimu 
či návaly veder, zamezujete krupobití, omezujete nebezpečné bouře a blokujete velké dešťové srážky, 
které by způsobily záplavy a velké škody, a dále regulujete a tlumíte i sopky a podobně. Říkám to 
správně? 

Ptaah Takové jsou naše zvyky. Všechny národy naší federace se přidržují toho, že je nutno dbát 
přírodních zákonů a že se má dávat volný průchod přirozeným klimatickým procesům atd. Z toho 
důvodu neovlivňujeme počasí na základě svých osobních přání. Zasahujeme pouze tam, kde hrozí 
rizika pro zemi, rostliny a lidské a zvířecí životy, jak jsi předtím vysvětlil. Tvé vývody jsou správné. 
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Billy Tak dobře, pak se na tuto věc přinejmenším správně pamatuji. Teď mám ale ještě další otázku, 
která vlastně souvisí s tím, co jsme probírali asi před 15 minutami. Naším tématem byly transplantační 
orgány a tělu vlastní obranné látky a tělíska, jež odmítají cizí orgány. Tyto látky a tělíska přece 
produkuje imunitní systém, jenž se stará o to, aby tělo a krev atd. nemohly napadnout chorobné 
zárodky. Imunitní systém ale není vždy aktivní se stejnou silou, a tudíž je jednou výkonnější a jednou 
méně výkonný – tělo, krev, veškeré orgány a nervy atd., jež jsou závislé na imunitním systému, jsou 
tedy přirozeně více či méně náchylné k nemoci a podléhají určitým výkyvům. Tobě však jako lékaři 
neříkám nic nového, smím-li poukázat na to, že jsi vzdělaný v tomto oboru, stejně jako Quetzal. To 
však není důvod, proč o této věci hovořím, neboť v této souvislosti mám jednu otázku, na niž mi 
možná budeš chtít odpovědět. Za předpokladu, že ti to bude dovoleno. Nuže, ta otázka zní takto: 
Imunitní systém produkuje protisíly a antitělíska, jak jsem již podotkl, ale je tomu tak, že je může 
člověk vlastně sám uměle či polouměle vyrobit? Může-li příroda provádět chemické reakce a fyzikální 
změny atd., tak si umím velmi dobře představit, ba mi připadá samozřejmé, že mohou lidé činit přesně 
totéž, pokud ve svých vědomostech a přístrojových, mechanických a počítačových výdobytcích 
pokročí natolik, že toho budou schopni. K tomu mám tento hlavní dotaz: Pokročili již pozemšťané 
ve svých lékařských, chemických a počítačových vědách atd. tak kupředu, že by mohli vyvinout 
a izolovat takováto antitělíska a antisíly, z nichž by mohli vyrábět speciální profylaktické léky, jež by 
podporovaly imunitní systém, nebo dokonce léky, jež by se daly použít při akutní léčbě? Pokud ano, 
tak jak se nazývá takovýto lék na profylaxi či akutní léčbu, a dále, z jakých látek by se takovéto léky 
daly získávat? 

Ptaah Tím se dotýkáš tématu, v jehož souvislosti již delší dobu vysíláme poučné impulzy 
směrodatným pozemským vědcům, a proto ti mohu poskytnout i patřičnou, oficiální odpověď. 
Ovšemže existuje možnost vyrábět takovéto léky pro prevenci i léčbu. Název takového léku by výrobci 
museli nejprve vymyslet, avšak my jej nazýváme jednoduše SALUBRITASON, což v německém překladu 
znamená zkrátka »Heilmittel« (»lék«). Tento název se tedy vyslovuje tak, že se dlouze zdůrazní 
písmeno »O«, jak jsi to ode mě právě slyšel. 

Billy Tedy SALUBRITASOON – vysloveno takříkajíc se dvěma »O«. 

Ptaah To je správně. Poslyš však dále: Účinná látka pro lék, jejž si nastiňoval a jejž lze použít v obou 
případech, tedy jak pro akutní léčbu, tak i pro prevenci, je pozemským lékařským vědcům již známa 
pod označením INTERFERON GAMA. Příslušní odborníci musejí tuto látku, INTERFERON GAMA, pouze 
izolovat a odloučit z patřičných produktů, jež tuto velmi cennou obrannou látku proti chorobným 
zárodkům obsahují, aby ji následně zpracovali do podoby náležitého léku, jejž by bylo možné podávat 
lidem. Látka INTERFERON GAMA je přirozeným produktem chemické přeměny a vzniká např. v mléce, 
které se přeměňuje na JOGURT či na KEFÍR. Je tedy pouze nutné, aby byl INTERFERON GAMA 
zmíněným produktům odebrán a přetvořen do podoby léku. Lidé náchylní k nemocem by měli 
takovýto lék požívat každý den preventivně v přiměřených dávkách, stejně jako nezbytné vitaminy, 
stopové prvky a minerály – dospělý člověk by měl též speciálně dbát na to, aby každý den přijímal 
potřebné množství vitaminu C, jež by mělo činit minimálně 900 miligramů, přeje-li si patřičně 
vyrovnávat svoji potřebu, aby podporoval své zdraví. Pozemští lékaři, kteří stanovují dávky vitaminu C 
na 75–150 miligramů, se žel krajním způsobem pletou, avšak tvé výpočty jsou oproti tomu velmi 
realistické, pokud uvážím údaje, jež jsi mi poskytl ohledně vitaminu C, jiných vitaminů, stopových 
prvků a minerálů, které sám bereš a dále doporučuješ. 

Billy Tento INTERFERON GAMA tedy prakticky představuje tytéž protisíly a protilátky proti 
chorobným zárodkům, jaké vytváří a produkuje samotný imunitní systém člověka? 

Ptaah Přibližně ano. 
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Billy Pak tedy působí stejně jako přírodní obranné látky a síly lidského imunitního systému? 

Ptaah Tak tomu je. Účinek se dokonce ještě zvyšuje, užívá-li člověk tento lék ve větších 
kontrolovaných a vhodných množstvích. Tento lék dokáže zabránit takřka každé nemoci a udusit ji 
v zárodku, dokonce rakoviny všeho druhu – pokud jej člověk užívá a využívá ve vhodný dávkách, 
dokáže dokonce zničit i nejurputnější viry, a to nehovořím o méně stabilních chorobných zárodcích. 

Billy Pak lze pozemšťanům pouze přát, aby lékařští hloubalové a jiní chytří lidé brzy nalezli metody 
a prostředky k tomu, aby dokázali tuto látku vyrobit a zpřístupnit ji lidem. 

Ptaah To si přejeme i my, neboť jen tento lék samotný by mohl na Zemi omezit výskyt velmi mnoha, 
často bolestivých, neduhů lidí, anebo jim předejít. 

Billy Vlastně by již jen konzumace jogurtů a kefírů musela přinášet užitek? 

Ptaah To je správně, ale člověk by musel požívat větší množství, a to denně. Patřičně nadávkovaný lék 
by byl užitečnější a jeho užívání by nebylo tak komplikované. 

Billy Používáte také tato farmaka? 

Ptaah V extrémních případech ano, ale jinak tyto látky nepřijímáme jako léky, ale jako preventivní 
prostředky, tedy jako denní profylaktické doplňky stravy. Ony protilátky jsou tak dobře nadávkovány 
a tak dobře přizpůsobeny jednotlivci, že se již nevyskytují žádné nemoci. Jediný neduh, který se nám 
zatím nepodařilo zvládnout, je rýma, kterou však trpíme jen tehdy, jsme-li na Zemi. 

Billy To už jsem jednou slyšel od Semjase. Podle jejího názoru proti tomu nemůžete udělat mnoho! 

Ptaah V tomto ohledu se má dcera mýlila, což je ovšem pochopitelné, pokud víme, že dosud nemá 
kompletní lékařské vzdělání. My, kteří se zabýváme medicínou, však víme, že je tomu jinak. 
Vyzkoumali jsme tedy, že i rýmu, kterou trpíme pouze na Zemi, lze potírat profylaxí i aktivní léčbou. 
Zjistili jsme, že člověk potřebuje zvýšené množství zinku a vitaminu C, jakož i větší příjem 
Salubritasonu. V tomto ohledu právě objasňujeme, jaká má být naše přesná dávka, načež budeme 
imunní i vůči pozemské rýmě – patrně se tak stane asi za dva měsíce. Tyto naše znalosti budou však 
moci využít i lidé na Zemi, takže se i oni budou schopni uchránit rýmy, budou-li přijímat větší množství 
uvedených látek. 

Billy U sebe jsem zjistil, že denní příjem špetky zinku a přibližně 900 miligramů vitaminu C mě může 
uchránit rýmy, třebaže ji mají všichni kolem mě a třebaže na mě vydechují své bacily a viry atd. To je 
asi o 150 miligramů více vitaminu C, než je má denní dávka. Někdy je však také nutné, abych denně 
požíval více než 1 gram tohoto vitaminu, pokud si to žádá mé tělesné a psychické rozpoložení. Pokud 
totiž lidé útočí na moji psychiku a v jistých částech ji demolují, pak již plně nefunguje ani můj imunitní 
systém, a proto do sebe musím právě napumpovat více obranných látek v podobě vitaminu C. Ale 
dost s tímto tématem, neboť mám ještě jiné otázky. Během tvé dlouhé nepřítomnosti vyvstalo velmi 
mnoho dotazů, z nichž bych ti rád položil alespoň některé. V jednom videofilmu jsem viděl dokument 
o mutacích pijavek, které pod radioaktivními či chemickými vlivy dosáhly obří velikosti přibližně 50 
centimetrů a jež jsou tak jedovaté, že mohou zabít i člověka, pokud na něj zaútočí a pokousají jej. 
Tento případ nastal v Americe, kde taková pijavice pokousala mladou ženu, která krátce nato zemřela 
na otravu. K tomu mám tento dotaz: Je možné, že takovéto mutace, způsobené chemickými 
či radioaktivními vlivy, nastávají již i mimo Ameriku a jaké živočišné druhy postihují? 

Ptaah Mutace toho druhu, který uvádíš, vznikají tehdy, když lidé vypouštějí do vodních toků, do půdy 
či jednoduše do atmosféry nejrůznější chemické kapaliny či plyny, jež následně přijmou nejrůznější 
formy života, včetně člověka. Současně je nutno zmínit také nejrůznější radioaktivní záření, jak jsi již 
podotkl. Mnoha formám života, jako kupř. člověku, to velmi často způsobuje bující vředy, jež se 
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označují jako rakovina. Ve vodních tocích jsou postiženy povětšinou ryby, zatímco jiné živočišné druhy 
mutují, vlivem téhož nebezpečného záření či jedovatých látek, do podoby ohyzdných či obřích bytostí 
– tak je tomu kupř. u pijavek, jež jsi zmínil, ale také u medúz, které dosahují mnohonásobné velikosti, 
což může být velmi nebezpečné jak pro lidi, tak pro velmi mnoho jiných živočichů. Takové bytosti 
mohou ohrožovat i technická zařízení lidí, čímž se již brzy začnou potvrzovat hororové filmy, jež 
znázorňují děsivé události, při nichž podrážděná či zmutovaná zvířata napadají člověka a ničí jeho 
obydlí a technická zařízení. Takový případ se již v měsíci srpnu odehraje ve skotském pobřežním 
regionu, v němž již zmutovaly a ohromně se zvětšily medúzy vlivem radioaktivního záření, jež uniklo 
z tamní jaderné elektrárny. Tyto medúzy, jež jsou řízeny kolektivním myšlením, se budou snažit vyřadit 
z provozu vodní chladicí systém, což bude odpovídat řízené akci, a nikoli náhodě, o níž budou 
následně hovořit pověřené osoby. Medúzy napadnou chladicí systém právě té jaderné elektrárny, 
která je zodpovědná za jejich mutaci a obří vzrůst. Takovéto zmutované životní formy vzešly již po celé 
zeměkouli, a to v mnoha vodních tocích, pod zemí i na ní. 

Billy Pak se lidé mohou pomalu připravit na lecjaké neradostné události. 

Ptaah Pověřené osoby takovéto události a znalosti zpravidla zamlčují nebo bagatelizují, jako tomu 
bude ve Skotsku v případě, jejž jsem zmínil. Široká veřejnost a organizace zabývající se ochranou 
životního prostředí atd. dostávají jen nedostatečné či jednoduše klamné informace. 

Billy Tak tomu zpravidla je, vím o tom. Nyní ale opět jiná otázka, a sice taková, která není přímo 
moje, jelikož pochází odjinud, což ti chci otevřeně sdělit, ale vlastně zajímá i mě zcela osobně, takže mi 
na ni snad přece jen odpovíš. Smím tu otázku tedy položit? 

Ptaah V tomto případě ano. 

Billy Dobrá. – – ach – nevím, kde mám začít. – Nuže ano, jedná se o otázku pojednávající o energii, 
která se vlastně týká vaší minulosti. Vaši dávní předci určitě nejdříve poskakovali v kosmu 
s raketovými motory podle stejného principu, jaký je v současnosti ještě běžný zde na Zemi, že? U nás 
na Zemi už vědci hovoří megalomanicky o kosmických letech a kosmonautech, když vystřelí své rakety 
k Měsíci nebo na oběžnou dráhu Země. Je to ale tak, jak se domnívám? 

Ptaah Tvá domněnka je správná. 

Billy Velmi dobře; s otázkou se to má tedy následovně: Jaké energie používali vaši předci 
či prapraprapředci poté, co přestali využívat raketových motorů či pohonů? Musím otázku 
zformulovat zřejmě takto: Jaký typ energie a hnacího mechanizmu používali? Můžeš o tom vůbec 
podat informaci? 

Ptaah Když nejprve odpovím na tvou poslední otázku, pak odpověď zní ano, neboť ani v této věci 
už nepanuje na Zemi žádné tajemství, neboť už delší dobu posíláme odpovídající impulsy 
směrodatným vědcům. Odpověď na otázky energií a pohonu je: Elektronové hnací mechanizmy, resp. 
elektronově-impulzní hnací mechanizmy. Celý kosmický prostor je skrz na skrz naplněn elektrony, 
takže prostor není jednoduše prázdný, jak se laikové chybně domnívají, což je ale i pozemským 
vědcům už velmi dlouho známé. Elektrony ale neexistují jen v jedné podobě a formě, nýbrž 
v mnohačetných typech. O tom ovšem nesmím ještě podat žádné podrobnější informace či detaily, 
což platí i ve věci 280 existujících celouniverzálních základních prvků, kterých zná pozemská věda jen 
asi 100. Abych ale vyhověl tvojí otázce, smím ti vysvětlit, že naši vědci objevili princip elektronové 
energie, která existuje na všech planetách a hvězdách, stejně tak i ve všech formách života, jakož 
i v nevyčerpatelné podobě v celém Univerzu. Těchto elektronových energií využíváme sami ještě 
i dnes právě tak, jako je využívali naši dávní a pozdější předkové. Energie ovšem přeměňujeme a jsme 
v jejich uplatnění a využití, stejně jako v technice, která je k tomu zapotřebí, neporovnatelně 
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vyspělejší, než byli naši dávní předci. Jak tachyonové pohony, tak i paprskové a antimateriální pohony, 
jakož i naše nejnovější dopravní možnosti s transmitery, se zakládají na energii elektronů, kterou 
využíváme už mnohá tisíciletí ve stále perfektnější podobě. Rovněž kosmicko-elektromagnetická 
životní energie, ze které žije každá forma života, je produktem nikdy nevyčerpatelné elektronové 
energie Univerza. Žije z ní také jakákoliv forma existence, ať už je jakéhokoliv typu, dokonce i forma 
ducha, i když je její energie nekonečně jemnější. 

Billy Copak nejsou elektrony rovněž kmity? 

Ptaah To je správně.  

Billy Aha, pak by se dal vlastně elektronově-impulzní pohon obsluhovat tak, že najde ve volném 
kosmu oporu v samých elektronech, od kterých se může pomocí elektronových kmitů odrazit 
a ohybovat se dál. Takzvaně perfektní perpetum mobile, pokud člověk zná patřičnou technologii 
a dokáže ji využít. To vysvětluje i to, proč vaše kosmická létající tělesa nikdy nemají nedostatek 
energie, a to ani ve volném kosmu, ani na planetách. Pomalu mi také dochází, že touto technologií asi 
dokážete také regulovat a využívat odklonění světla za účelem zneviditelnění vašich létajících strojů. 
Využíváte zřejmě i fenomén, že ve vzduchové kapse dokážete letět neomezenou rychlostí, aniž by vás 
usmažila teplota vytvořená třením, neboť když vaše lodě či jiná létající tělesa chráníte elektronovými 
kmity, takzvaně ochranným pláštěm elektronových kmitů, pak nemůže vyvstat ani to nejnepatrnější 
tření. Souhlasí to, mám pravdu? 

Ptaah Uvádíš mě v úžas, jako vždycky. Měl ses býval stát leteckým inženýrem kosmických letů, můj 
příteli. Opět jsi mě se svou otázkou přiměl k tomu, abych ti podal malou informaci, se kterou si 
bleskovou rychlostí dokázal dále pracovat a pojmenoval jsi fakta, která jsem nechtěl zmínit.  

Díky elektronům do Vesmíru? 
apa. Sovětský vědec věří, že lze vyřešit všechny problémy s energií. Podle něj je možné speciálními přístroji odebírat 
energii z »moře elektronů«, které vyplňuje Vesmír. Člen ruské Akademie přírodních věd, Roman Awramenko, svůj 
vynález demonstroval tímto: Z malé plastikové krabičky vyzařoval tenký, zářivý paprsek plazmatu, který bez problémů 
vypálil díru do žiletky na holení. 

»Klíč k našemu objevu leží v kvantové teorii. Doložili jsme, že Vesmír není prázdný, nýbrž vyplněný vlnami elektronů. 
Věk konvenčně poháněných kosmických raket brzy skončí,« uvedl vědec. Dnešní kosmické lodě používají princip 
zpětného odrazu, jenž je vytvářen pomocí pohonných látek přítomných na lodi. Tuto technologii považuje Awramenko 
za velmi neefektivní: »Bylo by mnohem snazší, kdyby se kosmická loď odrážela od elektronů.« 

Výzkumníci pod vedením Romana Awramenka požadují zříci se jaderné energie, nestavět již žádné vodní ani tepelné 
elektrárny a zcela přejít k »hospodářství elektronové energie«. Věří, že takovéto elektrárny mohou být navrženy již dnes. 
Vědci předpokládají také další možnosti využití tohoto objevu: Mohou být vyvinuty nové dopravní prostředky, vyřešena 
tajemství radioaktivního rozpadu, může být rozpoznána povaha kulových blesků a bude možné léčit mnoho nemocí. 
Awramenko dokonce věří, že půjde rozluštit fenomén nadsmyslných vloh. 

Tages-Anzeiger, Curych, sobota, 14. září 1991 

Billy Na to jsi ale býval měl pomyslet, můj příteli, neboť na základě slov elektronová energie 
a elektronové kmity se mi bleskurychle v mozku rozsvítilo, načež se mi vyjasnila jistá temná zákoutí 
mysli. Když nad tím teď dále přemýšlím, tak se mi rozsvěcuje i v jiném ohledu a osvětlují se mi další 
temná místa, totiž např. fakt, že by se na Zemi měly stavět i elektronové elektrárny namísto mizerných 
atomových elektráren, a že i lékařská věda by se měla naléhavě pustit do záležitostí elektronového 
lékařství, neboť určité elektronové působení atd. by zřejmě vyléčilo jakoukoliv nemoc, a nadto by se 
život dal prodloužit na staletí. Společně s lékem SALUBRITASON by pak mělo být možné dosáhnout 
metuzalémského věku, jaký máte vy. Kromě toho by se těmito energiemi zvládlo i gigantické 
znečištění životního prostředí, neboť by pak pozemskou atmosféru nezamořovaly dieselové 
a benzínové káry, jelikož by byla samozřejmostí vozidla s elektronovým pohonem na zemi 
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i ve vzduchu. Pokud budou pozemští vědci dostatečně chytří a skutečně prozkoumají podstatu těchto 
nevyčerpatelných zdrojů energie a zužitkují je pro lidi, pak by se vyřešily všechny problémy ve věci 
znečištění životního prostředí. Všechny typy továren a výrobních závodů by se provozovaly a poháněly 
už jen pomocí elektronové energie, a dokonce nezbytné insekticidy a herbicidy atd. by se daly 
nahradit prostředky v podobě elektronové energie atd., atp. 

Ptaah Ty jsi neuvěřitelný, neboť vyslovuješ všechno to, co je běžné u nás.  

Billy Na Zemi bychom k tomu tedy brzy mohli také dospět – přinejmenším ty největší zlořády by 
mohly být už brzy napraveny, pokud naši vědci udělají, co se od nich očekává. Dalo by se v krátké 
době rovněž vytvořit i mnoho užitečných novinek pro celkové blaho planety a všech forem života. 
Elektrony jsou navíc prakticky nevyčerpatelné a úplně všude a ve všem dostupné v nespočetném 
množství, a když je pozemšťané zužitkují, pak by mohla pominout také temná perioda zneužívání 
techniky a doba bludných učení náboženství a sekt. To ale bude žel ještě nějakou dobu trvat, neboť 
podle vašich výpovědí to potrvá ještě téměř 800 let, než vývoj dospěje tak daleko, že rozum a pravý 
pokrok započnou lepší budoucnost. 

Ptaah Ten uvedený čas je vyměřen na základě předpokladu, že pozemšťané budou pokračovat dál 
ve stejném stylu jako dosud. Pokud se dostaví pozitivní změna v přiměřené podobě a síle, pak se tato 
doba samozřejmě zkrátí, možná dokonce o vícero staletí – zdali k tomu dojde, je ovšem sporné. 

Billy Bylo by skutečně žádoucí, aby pozemští darebové konečně trochu zmoudřeli, také ve věcech 
získávání energie. S dnešní technikou by mohlo být vlastně již brzy možné zužitkovávat elektrony coby 
zdroj energie, že ano? 

Ptaah To by mohlo být skutečně brzy možné, pokud se budou vědci v tomto směru rozhodujícím 
způsobem snažit. 

Billy Pak by to přece měli udělat, tihle nafoukaní nekňubové, aby se konečně odstranila jedna 
z nejhorších pozemských špatností. 

Ptaah Bylo by velmi užitečné, pokud by se o to snažili. 

Billy To si právě myslím také. – Ach ano, byl jsem již porůznu dotazován, zda se u vás také vyskytuje 
ten neduh, že se příchodem vyššího věku zhoršují oči, anebo zda máte oční nemoci, které zhoršují 
kvalitu zraku? 

Ptaah Tento neduh již naštěstí po tisíciletí neznáme. 

Billy To je pěkné, pak tedy už u vás neexistují žádné brýle ani kontaktní čočky. Potřebovali jste je 
vůbec někdy? 

Ptaah Zajisté, avšak velmi dlouhou dobu je už nepotřebujeme, protože po tisíciletí již u nás nejsou ani 
oční nemoci, ani oční deformace v důsledku příznaků stáří, což se ovšem nevztahuje jen na oči, nýbrž 
i na všechny tělesné orgány a na celé tělo. 

Billy A jak jste to měli s brýlemi a kontaktními čočkami? 

Ptaah Pomůcky v podobě brýlí byly po dlouhou dobu u našich národů běžné, od kontaktních čoček 
jsme však velmi záhy upustili, neboť se zjistilo, že byly pro oko – a obzvláště pro rohovku – velmi 
škodlivé. Nejenže takové kontaktní čočky byly líhní pro bakterie podporující záněty, nýbrž 
ve skutečnosti vyvolávaly i záněty rohovky, zákaly rohovky a z dlouhodobého pohledu i šedý zákal, 
což nás záhy odradilo od jejich používání. Z tohoto důvodu byly vyvinuty kapalné přípravky, které byly 
s to takovéto kontaktní čočky nahradit, než se pak konečně našel způsob, díky němuž bylo možné 
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udržovat oči člověka v téměř stoprocentní kvalitě za pomoci zdravého způsobu života a preventivních 
opatření. 

Billy Pak jste tedy tento neduh překonali. Řekni mi ale: Máš 
ponětí o silniční dopravě zde na Zemi? 

Ptaah Zajisté, tou se rovněž zabýváme. Co bys rád v tomto ohledu 
věděl? 

Billy Jedná se o světla vozidel. Již dlouhá léta se stále častěji 
vyskytuje, že mají motorky a auta za dne zapnutá světla, takže svítí 
při jízdě i ve dne. 

Ptaah Tento velmi nebezpečný nešvar je nám známý, avšak není 
známý pozemským osobám v odpovědných pozicích, které mají tyto záležitosti na starosti. 

Billy Proč nebezpečný nešvar? 

Ptaah Kvůli tomu, že mají vozidla během dne zapnuté světlomety, vzniká velmi mnoho smrtelných 
nehod, přičemž zabití lidé samozřejmě již nemohou vysvětlit, proč nehodu utrpěli. Hlavní příčiny všech 
takovýchto smrtelných dopravních nehod spočívají v tom, že zabití lidé byli oslepeni světlometem 
protijedoucího vozidla, přičemž mnozí z nich byli též oslepeni při pohledu do zpětného zrcátka světly 
vzadu jedoucích vozidel, a to natolik, že ztratili kontrolu nad svým strojem. Další příčiny úmrtí vznikají 
z faktu, že světla, vrhaná světlomety za dne jedoucích vozidel, znemožňují ostatním řidičům přesně 
odhadovat vzdálenost, a tudíž ji velmi často odhadnou chybně, což vede k mnoha smrtelným 
nehodám. 

Billy A mrtví přirozeně již nemohou podat hlášení o tom, že jejich smrtelnou nehodu zavinilo 
zpropadené světlo, vrhané vzadu jedoucími či protijedoucími vozidly. Sám již dlouhá léta opakovaně 
zjišťuji, že tomu skutečně tak je. Mít při jízdě v silničním vozidle za denního světla zapnuté světlomety 
je vskutku idiotické, stejně jako takzvané zklidnění dopravy praktikované ve Švýcarsku, při němž jsou 
řidiči zbytečně terorizováni zúženými silnicemi, kruhovými objezdy a retardéry. 

Ptaah Také tento drzý a hloupý nešvar nemyslících rádoby dopravních expertů je nám známý. 
Mimoto vím o tom, že jste s Evou již velmi často unikli nejtěžším nehodám jen se štěstím a díky 
nejvyšší pozornosti, když vás ohrožovali neodpovědní řidiči, kteří za dne jezdili se zapnutými 
světlomety, jež byly nebezpečné životu. 

Billy Na idioty mezi dopravními experty však logikou nelze zapůsobit. 

Ptaah Tvá slova žel vystihují skutečnost. 

Billy Tito idioti se patrně nenechají poučit. – Teď bych měl ale něco zcela jiného: V blízkosti Neapole 
existuje kostel, který je zasvěcen svatému patronovi Januáriovi, jenž zesnul asi před 1400 lety. 
Od tehdejších dob existuje lahvička, v níž se údajně nalézá krev tohoto světce, která se prý každý rok 
dvakrát až třikrát zkapalní. Je mi naprosto jasné, že by se taková událost skutečně dala způsobit, kdyby 
na ni byla vynaložena určitá síla, kterou by mohl vytvořit jednotlivec anebo ohromný zástup 
fanatických věřících; mohlo by tomu tak být např. v případě svatého Januária, když mnoho tisíc lidí 
putuje do jeho kostela, v němž následně vášnivě a fanaticky prosí o zkapalnění krve – přesto mi ovšem 
nedochází, že by tomu v tomto případě skutečně tak mohlo být. Třebaže je římsko-italský katolicizmus 
extrémně konzervativní a fanatický, tak fanatizmus věřících zástupů přesto patrně nepostačuje 
k tomu, aby dosáhl takovéhoto zkapalnění krve. Nechci popírat, že se v té lahvičce skutečně nalézá 
lidská krev, avšak určitě se nejedná o krev svatého Januária. Domnívám se, že se v té lahvičce spíše 
nachází krev nějakého alchymisty, jež byla smíchána s nějakými alchymistickými látkami, jež se 

Měkké čočky: Mějte se na 
pozoru! 

HAMBURG – Uživatelé měkkých 
kontaktních čoček trpí 80krát 
častěji bakteriálními záněty 
rohovky oproti průměrné populaci. 
Podle jedné anglické studie delší 
nošení těchto čoček silně snižuje 
obranyschopnost rohovky vůči 
bakteriím. 

Blick, Curych, pondělí, 23. 9. 1991 
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automaticky zkapalní, pokud člověk lahvičkou po jistou dobu potřásá. K tomuto závěru jsem dospěl 
poté, co jsem se touto záležitostí nedávno zaobíral důkladněji, jelikož se mě někdo ptal na tento 
údajný »zázrak«. Dříve jsem se domníval, že by zkapalnění krve skutečně mohl snad způsobit 
fanatizmus věřících, ale od té doby, co se snažím o bližší odůvodnění pravdy, musím se stále více 
a více sbližovat s myšlenkou, že to celé je jen nanejvýš zdatně a rafinovaně zinscenovaný alchymistický 
podvod, stejně jako »čarovali« nebožtík Johannis Fausti, sv. German a mistr Crowley a spol. 

Ptaah Podle všeho není nutné v tomto ohledu podávat další výklady, neboť jako vždy jsi pravdu 
vyzkoumal do takové hloubky, že další komentář není v žádném ohledu potřebný. To, co jsi 
vyzkoumal, odpovídá plné a dané skutečnosti: Celý »zázrak krve« svatého Januária vychází 
z alchymistického šarlatánství, jež vzniklo roku 1389 na rozkaz papeže Bonifáce IX., jenž zastával svůj 
úřad do roku 1404.  

Billy Něco podobného jsem si myslel. 

Ptaah Těžko bych pochopil, kdyby tomu bylo jinak. Nyní bych měl však opět hovořit o věcech, 
jež musím vypovědět ze své strany: Ty a skupina byste se měli opět snažit o to, abyste uvedli 
ve veřejnou známost, že ohledně CFC a dalších látek a chemikálií atd., které likvidují ozon, nejsou 
podnikány dostatečné snahy, jež by zabránily hrozícímu nebezpečí. Vládní představitelé a jiní 
pověřenci jednají stále ještě příliš laxně na to, aby hrozící katastrofu skutečně utlumili a odvrátili. Stále 
ještě jsou vrhány do atmosféry ohromná kvanta látek, substancí, plynů a špíny, jež ničí ozon, což čím 
dál tím více likviduje ozonovou vrstvu, která chrání život. Jen tento rok je nutno se obávat toho, že se 
hustota ozonové vrstvy zmenší o přibližně 26,8 %, což bude eminentně více ohrožovat zdraví 
všemožného života, přičemž především lidi bude častěji postihovat černá rakovina kůže. Také rozloha 
ozonové díry nad jižním pólem se bude závratně zvětšovat a ke konci roku bude zahrnovat 23,2 
miliónu čtverečních kilometrů. Avšak také nad pólem severním se bude rapidně zvyšovat riziko 
ozonové díry, což by mělo všechny jedince v odpovědných úřadech na Zemi podnítit k přemýšlení 
a přimět k rychlejšímu konání. Pouze radikální opatření mohou pomoci a zabránit katastrofě. 

Billy Budeme se snažit uvést tuto záležitost ve známost a varovat pozemské lidi. 

Ptaah Jak máš v plánu to učinit? 

Billy Tak, že uveřejníme zvláštní vydání časopisu Hlas Věku Vodnáře nebo jiný sešit s tvými výklady. 

Ptaah To bude patrně správná cesta. Museli byste se ovšem snažit také o to, aby byl tento spis zaslán 
všem příslušným vládám. Ohledně vlád musím však v tomto okamžiku zmínit něco, co tě zrovna 
nepotěší. Jedná se vlastně o ruskou vládu, které předsedá Michail Gorbačov. Brzy ráno, 19. srpna 
tohoto roku, má být totiž svržen, a sice působením krajně extremistického, konzervativního 
převratového výboru. 

Billy To přece nemůže být pravda, vždyť tím by se zase zničilo vše, co Gorbi mnoho let budoval a při 
čem riskoval svůj život! Takové šílenství by mohlo znamenat, že na celém světě opět získá živnou půdu 
teror mnoha diktatur. 

Ptaah Tak zlé to nebude, odhlédnu-li od nebezpečí, které již dlouho hrozí ze strany toho šílence 
v Iráku, totiž Saddáma Husajna, jenž bude pro celý svět představovat hrozbu tak dlouho, dokud bude 
žít. Tento fakt se prokáže již brzy, totiž v nadcházejícím létu a podzimu, až vejdou ve známost jeho 
skutečné intriky ohledně výroby jaderných zbraní, nových plánů útoku na Kuvajt a na Kurdy, jakož 
i jeho dřívější plán na výrobu superděl, ba dokonce na výrobu vodíkových pum. 

Billy Tím myslíš, že Saddám Husajn pracuje na další válce a opět vyzbrojuje, takříkajíc před očima 
nevidoucích Američanů a slepé světové Rady bezpečnosti? 



32 
 

 
Copyright 1991/2005 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 

FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 
 

Ptaah Jistě. Světová Rada bezpečnosti není jen slepá, jak říkáš, ale i příliš změkčilá a kolísavá na to, 
aby zavedla proti Saddámu Husajnovi nezbytná tvrdá opatření, díky nimž by jej mohla definitivně 
vyřadit a zneškodnit nějakým náležitým a přípustným způsobem. Světová Rada bezpečnosti podléhá 
také falešnému, promíjivému a zmatenému humanizmu, stejně jako prakticky všechny vlády a soudy 
světa, v důsledku čehož se mohou čím dál intenzivněji vzmáhat zlořády spojené se zločinností 
a kriminálním a politickým násilím. Pomoci může jen a pouze tvrdé, spravedlivé a neúprosné 
zakročení, dříve než se přihodí katastrofa. Řešením by bylo multinacionální vojsko mírového boje 
v Henokově smyslu, ale o tom víš více než já. Saddám Husajn je bestie, jež nezná žádné odpuštění. 
Znovu spustí proti Kurdům válku, a bude se tedy stavět proti nařízením světové Rady bezpečnosti 
a proti ustanovením komise pro atomovou energii. 

Billy To jsou mi veselé vyhlídky. O tom však můžeš hovořit ještě později. Vysvětli mi raději, co se 
odehraje v Rusku kolem Gorbiho. Říkal jsi sice, že vše nebude tak zlé, ale i přesto si náhle dělám 
starosti. 

Ptaah Od těch se můžeš oprostit, neboť převrat již po třech dnech ztroskotá. Převážnou vinu 
na celém tomto debaklu ponese mocichtivý muž, jenž se jmenuje Boris Jelcin. Ten bude, otevřeně 
i ve skrytu, štvát lid proti Michailu Gorbačovovi a jeho reformní politice, a to tak dlouho, dokud se lid 
neobrátí proti Gorbačovovi a dokud nezačne podporovat Jelcina. Tyto špinavé a lstivé Jelcinovy 
intriky, jimiž toliko usiluje o neomezenou moc a oslabuje v lidu důvěru v Michaila Gorbačova, způsobí, 
že budou moci vstoupit do hry pučisté, kteří Gorbačova zajmou na Krymu, až pojede na dovolenou. 
Boris Jeclin bude jednat z nejryzejší osobní mocichtivosti a bude chtít Michaila Gorbačova zničit v jeho 
úřadě, avšak sami pučisté budou ovlivněni nesmírnými nábožensko-sektářskými silami, které již 
dlouhou dobu po celém světě zasahují všechny lidi, kteří jsou mocichtiví či labilní, anebo kteří – jako 
něčí zastánci či bojovníci – putují po cestě pravdy, resp. zastávají Tvořivou pravdu a Učení ducha. Tyto 
události započaly útokem na tvou osobu, když jsi byl zasažen řízeným energetickým bleskem. Tyto 
náboženské a sektářské síly jsou velmi mocné a postihují vše, co nepulzuje v jejich nepravdivém, 
lichém, ničivém a pravdu popírajícím směru. To ovšem znamená, že budeš opět vystaven největším 
nebezpečím a že ti budou nově usilovat o život, což bude možná vyžadovat, abyste ve Středisku 
napříště zorganizovali noční hlídky tak, že je budou společně provádět dvě osoby. Mimoto musím 
důtklivě upozornit na to, že se tyto nábožensko-sektářské síly nebudou oslabovat, ale budou 
do budoucna stále zesilovat, přičemž postihnou i naprosto všechny členy skupiny s cílem je odvrátit 
od jejich vědomostí a poznatků a uvést je v omyl, aby odpadli od mise, a tedy od Učení pravdy 
a pravdy všeobecně. Ani jeden člen skupiny nebude vůči těmto silám imunní, jelikož ani jeden dosud 
nežije v úplném poznání pravdy, a tedy v nezbytném pravdivém přesvědčení. Z toho důvodu jsou 
všichni dosud choulostiví a jsou vystaveni riziku útoku, jenž v nich může vzbudit pochybnosti, 
vzpurnost, ba dokonce kolísavost mezi pravdou a bludnou naukou. Před tím není chráněn ani jediný 
člen skupiny, a proto může být každý zasažen a může se náhle vzepřít a stavět se proti pravdě a misi. 
Proto je větší měrou a mnohem silněji než doposud nezbytné a potřebné, aby se každý jednotlivý člen 
skupiny věnoval pravdě a misi, aby v sobě budoval nutnou sílu a odolával – v rámci nezbytně jednotné 
a silné skupiny – všem zlým, nábožensko-sektářským a pravdu destruujícím útokům a aby učinil přítrž 
lhaní a ničení, jež se zaměřuje na likvidaci pravdy. 

Billy To jsou mi zlé novinky. 

Ptaah Ovšem, avšak začínají se toliko plnit proroctví, jež byla sepsána před dvěma tisíci lety. 

Billy Tvá slova se vztahují na proroctví, které praví: »Poté mnozí podlehnou protivenství, a budou se 
vzájemně zrazovati a nenáviděti, ježto ve svém vědomí zůstali malými.« 
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Ptaah O tom hovořím, a také o proroctví, jež je zaznamenané v Talmudu Jmmanuel: »Přemnozí 
neodolají nevražení a podlehnou mu, a tudíž odpadnou od pravdy a počnou proti ní působiti.« 
Především na poli interní skupiny jsou nevraživé síly velmi intenzivní a vzbuzují v jistých členech 
pochybnosti a rozkol. Avšak nábožensko-sektářské síly podrývají i morálku všech těch, kteří nepatří 
k žádné skupině a kteří hledají skutečnou Tvořivou a pravěčnou pravdu a chtějí žít na jejím základě. 
Napadají však též negativní zločinné a kriminální živly, jež následně vraždí, zabíjejí, zotročují, budí 
nepokoje a převraty a rozsévají teror, zášť a přemnohé jiné zhoubné nehodnoty. Tak tomu bude 
i v případě moskevských pučistů, kteří budou ovlivňováni těmito vražednými a protipravdivými silami, 
načež svrhnou Michaila Gorbačova – to se jim však naštěstí nezdaří, neboť Gorbačov převezme svůj 
úřad již několik dní po pokusu o puč. Bude tedy i nadále pokračovat ve svém pozitivním reformním 
kurzu, i navzdory všem překážkám, jež jsou mu házeny pod nohy, přičemž pozornost bude budit 
především mocichtivý Boris Jelcin, a to tím, že bude na Gorbačova nevražit. Mnozí ve svém pravdivém 
přesvědčení a konání žel nejsou tak silní jako Michail Gorbačov, a proto podlehnou sočivým 
sektářským silám, a to buď v tom smyslu, že propadnou pochybnostem a rozkolu, anebo ve smyslu 
tom, že ochoří ve svém vědomí, pomátnou se a začnou trpět bludy – tyto případy se vyskytují tím 
častěji, čím více se přibližuje okamžik, kdy se začne otevřeně a masivně projevovat moc číselné 
nehodnoty 666, jež značí vražednou, zločinnou a ničivou moc sektářského křesťanství, které v sobě, 
jak sám dobře víš, ukrývá v mnoha ohledech smrtící význam čísla 666. »Antilogos« se objevuje stále 
častěji a žádá si stále více obětí, a jeho působení nebudou ušetřeni ani členové skupiny, jakož ani 
mnoho lidí nepatřících k žádné skupině, kteří usilují o skutečnou Tvořivou pravdu a o následování 
Tvořivých zákonů a doporučení. Ti všichni budou napříště častěji – nezřídka nanejvýš silně – 
ohrožováni na těle, životě a vědomí. Stále hojněji se budou vyskytovat všemožné nehody, nemoci, 
rozepře, hádky, pomluvy, rozkoly, pochybnosti, nenávist, zrady, jakož i zcela náhlé, nepředvídané 
a nepochopitelné zvraty nálad a zlé emoční a pocitové výbuchy, což bude ohrožovat mír a pravdu. 
Tyto faktory počaly působit před více než jedním rokem a v nadcházející a budoucí době se budou 
vyvíjet v tomto a ještě horším rámci. Tyto faktory nebudou častěji ohrožovat na životě jen tebe 
samého, ale nyní i určité členy skupiny. 

Billy Tím myslíš, že by opět mohly být inscenovány vražedné útoky? 

Ptaah Takový je smysl mých slov, přičemž nyní by mohly vražedné útoky ohrožovat i jisté členy 
skupiny. To se nevztahuje jen na určité členy ve Středisku, ale i na členy, kteří působí v jiných 
skupinách po celém světě. Útoky na život jednotlivých členů mohou probíhat všemi myslitelnými 
způsoby, jak při jízdě auty a v letadlech, tak při práci a jiném konání a působení. Možnosti útoků 
na tělo, život i vědomí neznají mezí. 

Billy Být stále velmi na pozoru má být tedy do budoucna pravidlem. 

Ptaah Tento fakt je daný. 

Billy Pak je jasné i tohle. – – Mám ještě jednu otázku ohledně papeže Bonifáce IX. Proč tehdy tenhle 
chlap nařídil ten podvodný zázrak s krví a kdo namíchal ten roztok? Chtěl držet své věřící pěkně 
na uzdě? 

Ptaah Příčinou tohoto podvodného šarlatánství byla skutečně snaha připoutat k církvi a jejímu 
zločinnému bludnému kultu věřící, kteří byli tehdy dosti kolísaví; tento záměr se výtečně zdařil a daří 
se ještě i dnes. Muž, jejž papež pověřil přípravou roztoku, byl řadový občan jménem Claudio, který se 
zabýval alchymií a byl papeži Bonifácovi IX. hluboce zavázán. 

Billy Děkuji za informaci. – Hovořil jsi o záležitostech, jež se týkaly nábožensko-sektářských útoků 
na lidi hledající pravdu a na lidi poddajné: Nemyslíš si, že dotyční budou při každé příležitosti 
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odvalovat svoji vlastní odpovědnost na tyto ničivé síly, pokud budou jednat negativně a kverulovat? 
Ptám se na to, zda napadení lidé nebudou napříště hledat vinu jen u těchto zlých sil a zda nebudou 
zapírat svoji odpovědnost? 

Ptaah Ovšem, o to se budou pokoušet všichni ti, již jsou neupřímní a kteří si nepřejí zastávat pravdu. 
Napadení lidé se vskutku nemohou omlouvat tím, že všechny jejich nezdary, chybné skutky a zvrhlosti 
zavinily sektářské silové vlivy, neboť jednají-li negativně, pak nesou přímou vinu vždy oni sami, jelikož 
vskutku jen oni sami zapříčiňují daná negativa a jelikož se zlým vlivům dostatečně nebrání. 

Billy Přesně, neboť právě tak zní zákon. Pak jsme i v tomto ohledu vypověděli vše, nebo jsme se 
ještě něčeho nedotkli? 

Ptaah Možná bych měl k tomuto tématu říci ještě několik slov: Zhoubné kultické síly a síly 
náboženské a sektářské napadají od nepamětných dob, od nichž počaly existovat, lidi hledající 
a milující pravdu, které to často dohnalo k šílenství či uvrhlo do bídy a zhouby, stejně jako lidi 
mocichtivé, zločinné a kriminální atd., již holdovali zlu a negativnu. Těchto vlivů nebyli ušetřeni ani 
proroci, kteří od prastarých dob opakovaně putovali po Zemi. Ti všichni – ať to byli muži, či ženy – 
neustále vzdorovali těmto zlým silám a útokům, což se však nedá říci o prostých věřících ani 
o představených, kazatelích a zakladatelích náboženství atd., kteří se objevovali, objevují se i dnes 
a budou se objevovat i v budoucnu. Především mezi pozemšťany je rozšířen lichý a nebezpečný názor, 
že dobrý zvěstovatel pravdy, dobrý kazatel, dobrý učitel pravdivé nauky, a tedy i dobrý prorok atd. 
musí zastávat silně pokorné stanovisko, že musí hovořit jen milými, jemnými, vybranými 
a diplomatickými slovy a že se musí neustále chovat jen přátelsky. Pozemšťané si myslí, že se takový 
člověk musí chovat stejně jako např. papež, a tedy jako mnoho farářů a sektářských vůdců, avšak ti 
ve skutečnosti nečiní nic jiného, než že skrývají svoji pravou tvář a že předstírají přátelství a lásku 
k bližnímu, aby tak své věřící klamali ohledně své skutečné povahy a mohli je vykořisťovat. Právě tyto 
náboženské nebo často jen zdánlivě náboženské živly se především a výrazně vystavují útokům 
sektářských sil, načež se dopouštějí nejobludnějších nelidskostí a zločinů, stejně jako to činí všichni 
věřící, pokud jim jde o vlastní zisk a život. Pravdiví a dobří proroci a nositelé pravdy však nikdy nejsou 
pokorní a nikdy se nepoddávají žádným okolnostem ani svodům. Jejich řeč, ani jejich chování nejsou 
lichotivé a způsob, jakým říkají pravdu, je řízný, hluboce výstižný a lidé jej nemají v lásce. Podle toho 
se dá vskutku poznat, jakou má povahu ten který prorok, pravdivý zvěstovatel nebo skutečně pravdivý 
učitel. Náboženští sektáři, fanatici, extremisté a jiní zavrhovatelé pravdy se straní pravých proroků 
či jiných pravdivých zvěstovatelů, anebo se dokonce snaží je všemi dostupnými prostředky zničit, 
poškodit, ba přímo usmrtit. S proroky a jinými zvěstovali pravdivé nauky a pravdy smýšlejí pozitivně 
od nepaměti pouze lidé, kteří jsou otevřeně naklonění pravdě a kteří jsou vděční za poskytovanou 
pravdivou nauku. Pouze takoví lidé rozeznávají v pravých prorocích nekonečnou univerzální lásku 
ke všem formám života, jakož i spravedlnost, kterou vykonávají, třebaže jsou sami občas tvrdě káráni 
a poučováni ze strany proroků či jiných pravdivých zvěstovatelů. 

Billy Uvádíš mě do rozpaků, můj příteli. 

Ptaah To jsem nezamýšlel. Měj z toho spíše radost, neboť ty jsi pravý zvěstovatel a můžeš si být jistý 
láskou a uznáním svých členů skupiny po celém světě. A můžeš si být jistý také láskou a díkem celé 
druánské populace, která před několika málo dny vstoupila do naší federace. To je jen a pouze tvoje 
zásluha. 

Billy Druánská populace? Hovoříš o Druánech, kteří nám 8. dubna 1983 předvedli to skvělé divadlo 
se svojí kosmickou lodí, kterou jsme mohli pozorovat na východní noční obloze? Hovoříš o Druánech, 
kteří sídlí na planetě Druán v soustavě Nol a v galaxii, která je asi 1,7krát větší než naše Mléčná dráha 
a jež je od nás vzdálená přes 300 miliónů světelných let? Hovoříš skutečně o nich? 
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(Pozn.: Viz Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy, blok 5, 184. kontakt, sobota, 9. dubna 1983, 11.16 
hod., strany 86–90) 

Ptaah O těch mluvím, můj příteli. Zdá se, že jsi radostně překvapen. A radost můžeš mít i z toho, že ti 
mám vyřídit speciální a velmi milé pozdravy od Sana (= Ta, která miluje dálku), Ektol (= Ten, který 
ovládá věci), Lumia (= Velmistryně) a Ters (= Strážce slova). 

Billy Člověče – – ty mě snad zblázníš. Samozřejmě je ode mě srdečně pozdravuj. Proč o tom však 
nyní hovoříš? Myslel jsem si, že to musí zůstat v tajnosti? 

Ptaah Doba utajování již pominula, a tak o tom můžeme otevřeně hovořit. Vlastně se divím, že se tě 
na to nezeptal žádný člen skupiny, ačkoliv bylo známé vysvětlení, že tě Druáni měli navštívit v průběhu 
příští poloviny roku poté, co jste pozorovali jejich loď. A také tě přece navštívili, totiž právě Sana, 
Ektol, Lumia a Ters. 

Billy Tehdy jsem však od vás i od Druánů dostal pokyn, abych o tom pomlčel. Mimoto jsem jim 
musel osvětlit některé věci ohledně Učení ducha, což vedlo k tomu, že jsem musel zmínit i vaši misi 
a rovněž i vaši federaci. 

Ptaah Ovšem, musel jsi o tom pomlčet, to je správně. Tvé výklady však vedly k tomu, že Druáni 
vstoupili do kontaktu s naší federací a požádali o vstup. Po letitých snahách a jednáních atd. bylo jejich 
přání vyhověno. Naše spojenectví nastalo před 4 dny. 

Billy Ptaah, můj příteli, to jsou novinky, které mě nesmírně těší. 

Ptaah Pokud by ses o tuto záležitost významně nepřičinil, tak bych ti tuto novinku nemohl sdělit. To 
mě však nepřekvapuje, neboť již Nokodemion a Henoch byli géniové ohledně takovýchto spojenectví, 
jak jsem se dozvěděl od Vysoké rady. 

Billy Ale teď už dost této věci, jinak náš hovor opět sklouzne k tématům, které by mě příliš netěšily. 
Smím ti položit jednu otázku? 

Ptaah Samozřejmě. 

Billy Dobrá. – Odpovídá pravdivým okolnostem, že Angličané během druhé světové války bezmála 
způsobili nesmírnou katastrofu, která by zničila velké části Itálie a způsobila v Evropě klimatické 
změny? 

Ptaah Tak tomu je, pokud máš na mysli šílené chování Angličanů, jejichž letectvo bombardovalo 
centrální kráter sopky Vesuv, aby způsobilo její výbuch, a tedy erupci, jež měla poškodit německý 
wehrmacht. Naštěstí však toto ohromné bombardování vyvolalo pouze malou erupci, jež nenapáchala 
žádné velké škody. Právě tak se ovšem mohlo stát, že by se Angličanům jejich plán zdařil, a to by 
bývalo vedlo ke katastrofě. Velký výbuch této sopky, vynucený bombardováním, mohl způsobit 
mnohem závažnější důsledky než ohromná erupce, která 24. srpna roku 79 po Kr. zcela zasypala 
a zničila Pompeje. Za určitých tehdejších okolností by nebyla zničena jen část Itálie a Evropu by 
nezasáhla jen klimatická katastrofa, nýbrž Zemi by mohl postihnout týž osud, který kdysi postihl 
planetu Malona, jež explodovala vlivem nesmyslných lidských machinací a jež od těch dob krouží 
kolem Slunce jako pás asteroidů. 

Billy Na toto šílenství se vztahovala má otázka, ano. Co by však způsobilo, že by mohla hned 
explodovat celá Země, místo toho, aby nastal jen ohromný sopečný výbuch? 

Ptaah Kdyby Vesuv začal s ohromnou silou vybuchovat, tak by se v zemi vytvořila obrovská průrva, 
jež by sahala do velmi hlubokých zemních vrstev a jež by pohltila veškerou vodu Středozemního moře 
a část vod Atlantského oceánu. Vody by se vřítily hluboko do zemského nitra, kde by se okamžitě 
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odpařovaly po styku s vroucím magmatem – tím by vznikl takový přetlak, jenž by se již nemohl uvolnit 
jícnem sopky. Nesmírný přetlak by sice odpálil a protrhl přímou spojnici k oběma dalším italským 
sopkám, totiž Stromboli a Etně, jimiž by se poněkud uvolnil, ale i tato skutečnost by byla jen kapkou 
na rozpáleném kameni. Jícnem všech tří sopek – které jsou i za normálních okolností propojeny, byť 
nikoliv zásadně – by mohlo uniknout méně než 6 % výbušných vodních par. Dalším důsledkem by bylo, 
že by se nepředstavitelně mocný přetlak, jenž by se nemohl uvolnit, natolik zhustil, že by způsobil 
explozi planety a roztrhal ji na kusy. 

Billy Idioti. 

Ptaah Tento výraz ani minimálně nevystihuje obrovský zločin, kterého by se Angličané bývali dopustili 
na celém lidstvu. 

Billy Ani Američané přece nebyli o mnoho lepší a nejsou o mnoho lepší ani dnes. Za nacistickým 
režimem a Stalinem každopádně nijak nezaostávají, pokud jde o zločiny a nelidskost. Navzdory svým ... 

Ptaah Tvá slova jsou až příliš pravdivá. I ve válce v Perském zálivu se přece děly příšerné nelidskosti, 
jichž se dopouštěli především Američané. 

Billy Aha, a jaké nelidskosti tam prováděli? Ale jak by tomu mohlo být jinak, než že se ustavičně 
dopouštějí válečných zločinů, jako tak činili přece i v poslední světové válce a ve Vietnamu. Američané 
nejsou lepší než někdejší nacisté, byť je nutno jim přiznat, že jen díky jejich zásahu a zásahu jejich 
spojenců mohla být odvrácena ta nejhorší válečná eskalace, kterou podněcoval Saddám Husajn svými 
šílenými nápady a zločiny. 

Ptaah Kvůli nelidskému jednání americké armády ve válce v Zálivu bylo více než třicet tisíc mužů 
iráckého vojska zaživa pohřbeno ve střeleckých a tankových zákopech, jelikož Američané tyto zákopy 
a díry v zemi jednoduše zasypali velkými stroji na přesouvání zeminy. 

Billy Za to nebudou Amíci samozřejmě nikdy voláni k odpovědnosti, jako nebyli ani ve druhé 
světové válce a ve Vietnamu, a jako nejsou ani v samotné Americe, kde jaderně zamořili celé krajiny, 
např. v Novém Mexiku, Utahu a Nevadě – vinou toho byly radioaktivně ozářeny i tisíce lidí, většinou 
Američané, kteří bídně zemřeli a k nimž se řadili kupř. i četní herci, jako byli John Wayne, Jules Bryner 
a mnozí jiní. Způsobily to podzemní i nadzemní pokusné výbuchy jaderných bomb, před nimiž 
pověření představitelé zcela záměrně nevarovali lidi, kteří žili v těchto lokalitách nebo v nich později 
pracovali, a proto bylo doslova mnoho tisíc z nich ozářeno. Také tamní krajina vypadá poškozeně 
a zničeně, když pomyslím na místa, v nichž probíhaly podzemní pokusné jaderné výbuchy. 

Ptaah Tyto výbuchy přece znáš i z vlastní zkušenosti a z vlastního pozorování, neboť Quetzal tě 
několikrát vzal na místa, na nichž jsi je mohl zažít z bezprostřední blízkosti. 

Billy Na to nikdy nezapomenu. Pohled na tyto výbuchy, jež jsem zažil z nejtěsnější blízkosti, ve mně 
probouzel dojem, jako by se země při těžkém, hlubokém a bolestném nádechu vzedmula a vykřikla 
a následně se jako zavražděná zhroutila do sebe a zůstala potupeně ležet. Viděl jsem a cítil nesmírné 
vibrační vlny, které nejen vzedmuly zemi, ale nadto se chvěly vysoko do nebe, kde zasáhly naši loď 
a odmrštily ji, když jsme se vznášeli níže než 300 metrů nad místem události. Prudké záchvěvy půdy 
nejprve vypadaly jako plochá bublina, jež se však následně zhroutila do sebe, opsala kolem dokola 
několik kruhů a nakonec vytvořila velký kráter. Bylo to jednoduše děsné a tak nějak se mi zdálo, jako 
bych slyšel a cítil výkřik a nesmírnou bolest Země. Byl jsem skutečně otřesen, a kdyby to bývalo bylo 
v mé moci, tak bych osoby, zodpovědné za tyto zločiny vůči planetě Zemi, volal k odpovědnosti. 

Ptaah Rozumím ti až příliš dobře, a krom toho znám velmi přesně tvé reakce na tyto události, jelikož 
Quetzal je zaregistroval svými analytickými přístroji, takže jsem do všech těchto dat mohl nahlédnout. 
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Vím, jak strašné to vše pro tebe bylo. Podobně jsme na tom i my sami. To je skutečnost, kterou 
pozemšťané žel dosud nedokážou postihnout ani pochopit, protože jejich smýšlení, snažení a jemnocit 
zatím nejsou tak senzitivní, aby byli schopni soucítit se Zemí, jako jsme toho schopni my i ty. 

Billy Bohužel máš až příliš pravdu, můj příteli. Ale nyní mám ještě jednu otázku ohledně údajného 
zázraku se zkapalněnou krví: Máš informace o tom, čí krev se vlastně nalézá v té lahvičce, jež prý 
obsahuje krev svatého Januária? Podle všeho je přece správná moje domněnka, že je v té lahvičce 
skutečně lidská krev, která je ovšem smíšená s jistými látkami, jež při třepání způsobují zkapalnění. 

Ptaah Jistě, uvnitř je obsažena lidská krev, avšak jen v malém množství, což mohou vědci kdykoliv 
prokázat. Tato krev je ovšem smísena s chemickými látkami, jak jsem již zmínil. Není to však krev 
svatého Januária, ale ženy alchymisty Claudia. 

Billy Dobrá, děkuji. Pak bych měl ještě jednu otázku ohledně nábožensko-sektářských sil, které již 
dlouhou dobu velmi negativně a zhoubně působí na určité lidi a skupiny lidí, jak jsi řekl. Podle mého 
názoru se jim lidé přece mohou bránit, a to např. tím, že budou opakovaně vyslovovat »Salome gam 
naan ...«. Hlavně se však lidé mohou bránit tak, že budou osobně zastávat pravdu a trvat na ní. Aby 
lidé odvrátili tyto ničivé sektářské síly, mohou nalézt směrodatnou pomoc v tom, že budou společně 
zachovávat pravdu a držet při sobě a že budou sami sobě důvěřovat a vytvářet si své vlastní poznatky 
a přesvědčení na základě pravdivého poznání, že jen pravdivá Tvořivá Nauka ducha je faktickou 
a pravdivou pravdu a že jen tou se smějí řídit. 

Ptaah V těchto ohledech jsi mnohem znalejší a zběhlejší než já, ale ani podle mého uvážení to 
nemůže být jinak, než jak jsi vysvětlil. Nyní bude obzvláště důležité, aby členové skupiny poznávali 
pravdu a drželi pospolu. Skupina se nyní musí v každém ohledu skutečně semknout. Nech mě však 
nyní hovořit ještě o jiných záležitostech, jež je důležité zmínit nebo jež jsou jednoduše podstatné: 
O rostoucích nepokojích v Jugoslávii a nadcházející občanské válce v Chorvatsku, v níž budou zapojeni 
Srbové atd., bych vlastně neměl dlouze hovořit, neboť Jugoslávie je vynucený stát, který sdružuje 
nebo se pokoušel sdružovat několik zemí v mnohonárodnostním státu, avšak nikdy 
mnohonárodnostním státem nebyl a ani by se jím stát nemohl. Národy v Jugoslávii de facto nejsou 
národy, ale od nepaměti obrovské kmeny, jež nebyly nikdy ochotny se začlenit do spravedlivého 
pořádku. Celkově vzato představují jejich příslušníci válkychtivé živly, jež je nutno označit za malé, 
primitivní a pomatené bojovníky hrající si na Ramba, pokud použiji obrat z dnešní běžné řeči 
pozemšťanů. Sám uvidíš a zažiješ, že mé vyjádření odpovídá pravdě, neboť situace se vyvine tak, 
že světová Rada bezpečnosti i různé státy budou neustále intervenovat proti válečným skutkům, 
a budou dokonce častokrát vyhlášeny dohody o příměří, avšak zúčastnění Jugoslávci je nebudou 
nikterak dodržovat a řídit se jimi, jelikož budou válečné akce upřednostňovat před mírem. Na to 
bychom však neměli plýtvat dalšími slovy, neboť snažit se rozumně napomínat tyto hloupě troufalé 
válkychtivce by bylo zcela nesmyslné. Tyto živly, dopouštějící se válečných zločinů, upustí od svých 
krvavých a sobeckých bojů až za dlouhou dobu a jen a pouze poté, co si způsobí nevýslovné škody 
a kruté utrpení a co zemře mnoho lidí, avšak ani pak z těchto události nezmoudří. 

Billy Poté patrně nebude nutné shánět mnoho novinových výňatků, abychom zdokumentovali tvé 
předpovědi v této kontaktní zprávě, že? 

Ptaah Tuto námahu si můžeš ušetřit, neboť by se nevyplatila. Bude patrně postačovat krátká 
dokumentace, jež podepře mé výpovědi. Nehovořme však již o tom, ale věnujme se jiným 
záležitostem, jež budou lidi určitě i více zajímat, např. politickému vývoji v Sovětském svazu. Mnoho 
sovětských republik bude oponovat vládě KGB a bude usilovat o vlastní autonomii – mnohé se tedy 
odtrhnou od Sovětského svazu a dosáhnou vlastní samostatnosti a nezávislosti. To bude však žel 
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spjato s válkou a velkým terorem, jež se potáhnou hluboko do třetího tisíciletí a kvůli nimž vyteče 
mnoho lidské krve a dotyčné národy zasáhne nouze, bída, trápení a zármutek. 

Billy Pak se tedy Sovětský svaz pomalu, ale jistě rozpadne, stejně jako centrální vláda, v důsledku 
čehož nebude komunistický svaz již brzy existovat. 

Ptaah Tak tomu je. 

Billy Dobře, to tedy na celém světě způsobí obrovskou změnu. Nechme tedy tuto dobu přijít a vše 
se zběhnout, pak to přece sami zažijeme. Můžeme se tedy zase zabývat i banálnějšími věcmi, jako 
kupř. počasím. Jakým způsobem se ohlásí zima, která přijde po tom báječném, horkém létě, jež mě 
bude opět těšit, bude-li skutečně tak pěkné, jak jsi říkal a vysvětloval? Bude tak skvostné jako v roce 
1947? Tehdy bylo léto v různých oblastech tak teplé či horké jako počet let onoho století, takže 
teplota činila 47 stupňů. Ještě velmi dobře si vzpomínám, že roku 1947 různé jabloně vykvetly dvakrát 
a vynesly plody, které zčásti dokonce uzrály, přestože déle než 5 měsíců nepršelo. Teprve koncem září 
přišly první podzimní bouřky, které zuřily tak, že se zdálo, že hoří nebesa, přičemž vzplály stovky metrů 
elektrických kabelů a sypaly se kroupy velké jako pěst, které tříštily celé lesy. 

Ptaah Na to si také velmi dobře pamatuji, neboť v tehdejší době jsem byl během delšího údobí stále 
přítomen na Zemi. Máš fenomenální paměť, můj příteli. Vše se skutečně odehrálo tak, jak jsi 
vypověděl. Letošní léto sice nebude tak horké jako v roce 1947, ale denní teploty přesto vystoupají 
na 38–40 stupňů. Ani počátek zimy nebude tak krušný, avšak ohlásí se v různých lokalitách již kolem 
20. září a způsobí časné sněhové srážky a sesuvy půdy. Tak tomu nebude jen ve Švýcarsku, ale 
i na celém světě. Letos se objeví také ohromné, nesmírně rozsáhlé lesní požáry, jako např. v džunglích 
na Sumatře a Borneu, a tyto požáry budou tak masivní, že jejich kouř, výpary a plyny atd. zasáhnou 
i města. 

Billy Tyto džungle jsou přece deštné pralesy, že? 

Ptaah To je správně. Bohužel při těch požárech zahyne mnoho lidí, a mnoho mrtvých si vyžádají 
i nové boje v Afghánistánu. 

Billy Tamní potřeštěnci si nedají pokoje? 

Ptaah Bohužel nedají. Také Turecko rozpoutá nové boje proti Kurdům, stejně jako Saddám Husajn. 

Billy Ještě jedna otázka k Jugoslávii: Nestane se tam něco podobného jako v Iráku, tedy že tam 
zasáhnou multinacionální vojska? 

Ptaah Bude se o tom hovořit, to jistě. Lze ovšem předvídat, že tam nenastane týž scénář jako v Iráku. 
Pověřené osoby z rozhodujících států dosud nepokročily ve vnímání své odpovědnosti tak daleko, aby 
v Jugoslávii skutečně podnikly podobnou akci jako v Iráku. Předně o tom budou mluvit, a to dosti 
chvástavě. 

Billy A co multinacionální vojska mírového boje podle Henochovy předlohy, ohledně těch se 
v zákoutích rozumu dosud nic neděje? 

Ptaah Nikoliv přímo, ne, neboť odpovědné osoby ve všech klíčových vládách stále ještě nezmoudřely 
a neuvědomují si svoji odpovědnost natolik, aby postihly a uvážily takovouto myšlenku, tedy myšlenku 
na tvorbu multinacionálního vojska mírového boje v Henochově smyslu. Všichni dotyční jsou dosud 
svázáni falešným, zchoulostivělým a protizákonným humanizmem, jenž způsobuje více úpadku nežli 
pokroku. 

Billy To patrně ještě dlouhou dobu nepůjde změnit, bohužel. Nechme tedy toto téma, abys mohl 
opět hovořit o událostech, jež se odehrají v budoucnosti. Vyprávěj tedy prosím dále. 
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Ptaah Dále se odehraje jistá událost v ötztalských horách v Rakousku, a sice na ledovci Similaun. 
Budou tam nalezeny mumifikované zbytky, resp. mumifikovaná mrtvola muže, jenž na tomto místě 
zesnul před 5105 lety a jehož tělo zachovaly přírodní síly. Jeho tehdejší smrt nastala tak, že se zřítil 
kvůli epileptickému záchvatu a následně se těžce zranil o jeden ze svých vlastních šípů, kterým si 
probodl záda, právě v okamžiku, kdy vypukla pravěká ledová bouře. Byl členem 14hlavé skupiny, která 
v těchto místech tábořila a která jej kvůli jeho životunebezpečnému poranění jednoduše nechala ležet 
a již se o něj nestarala, jelikož těchto zbylých 13 lidí mělo co dělat s tím, aby si zachránili svůj vlastní 
život. Přesto však nepřežili všichni, a v bouři, při níž pršely ledové jehlice, zemřeli tedy i další z nich. 
Tato bouře pokryla pohoří tlustým ledem, v němž se tělo zříceného muže mumifikovalo a zachovalo 
až do dnešní doby – kolem nadcházejícího 20. září tohoto roku nalezne dotyčné tělo jeden horolezec, 
stejně jako jeho pomůcky, tedy oblečení a zbraně atd. 

Pozn.: Další informace od Ptaah viz následující výňatek z 347. kontaktu, z úterý, 19. srpna 2003, 
22.53 hod. (strana 2774 v originále): 

Billy  Děkuji. Podívej se semhle, tento článek byl v novinách. Jedná se o Urka. 

Ptaah (... Čte článek ...) Skutečně podivuhodné, co tito specialisté vypátrali, ale není reálná 
jejich domněnka, že byl Urk zapleten do boje. Pravda zní tak, že Urk se svými 13 druhy pozoroval 
v öztalském pohoří boj na život a na smrt šesti lidí, kteří patřili ke dvěma znepřáteleným skupinám, 
resp. kmenům, a kteří se vzájemně zabíjeli. Když byli tito lidé mrtví nebo umírali, odvážil se Urk se 
svými průvodci vystoupit z úkrytu a snažil se jim pomoci, avšak neúspěšně, přičemž se všichni 
zamazali od krve kriticky zraněných. Jelikož byly jeho zbraně po dlouhých letech používání dosti 
opotřebované, zmocnil se Urk některých zbraní i oblečení zesnulých nebo těch, kteří umírali pod 
jeho rukama a pod rukama jeho druhů. Sám Urk se skutečně do boje nezapletl – stejně jako ani jeho 
druhové –, a nebyl ani zavražděn, neboť vskutku přišel o život poté, co se při epileptickém záchvatu 
nešťastně zřítil, načež se probodl jedním ze svých ukořistěných šípů a jeho průvodci (z nichž někteří 
také v bouři přišli o život) jej přenechali jeho osudu. Taková je skutečná pravda ohledně Urkovy 
smrti. 

Billy  Děkuji za vysvětlení. 

Billy Fantastické. Víš možná také, co tento muž a jeho kamarádi pohledávali na té hoře, kým byl 
a odkud přišel?  

Ptaah Ovšem, o tom tě mohu informovat velmi přesně: Jmenoval se Urk a náležel ke klanu Surů, což 
bylo rodové společenství, které žilo ve Švýcarsku v pilotových staveních, a to dříve, než centrální 
Švýcarsko a jeho zbylé oblasti osídlili Vikingové. Pilotové příbytky tohoto kmenového společenství 
Surů se nalézaly v pobřežních vodách Curyšského jezera, odkud Surové podnikali dlouhé pochody, jež 
je zavedly až ke Středozemnímu a Severnímu moři, Atlantskému oceánu, a dokonce i k Bosporu. Urk 
zemřel ve věku 37 let, 8 měsíců a 17 dní, abych byl přesný. Důvod, proč byl se svojí skupinou tehdy tak 
daleko od domova v öztalském pohoří, zní tak, že byl jakožto náčelník svého klanu a vlivný muž 
ve spojení s našimi předky, od nichž získal jisté znalosti, přičemž žil na základě určitých pravidel naší 
provenience, stejně jako všichni příslušníci jeho klanu. Všichni se tedy řídili i našimi, již dávno 
vytvořenými, hygienickými pravidly, jež se vázala i na odstraňování nehygienických chlupů na těle. 
Naši předci zpravili příslušníky klanu Surů o dálných zemích východu, a proto mnozí z nich měli nutkání 
putovat na východ – a tak se pod vedením svého náčelníka Urka vydali na cestu, aby prozkoumali 
vzdálené země a aby též nalezli cenné materiály, jako byly krystaly, v jejich době používané rudy, 
pazourky a všelijaké jiné věci. 
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Billy Pak byl tedy tento Urk takříkajíc Prašvýcar, jehož mumifikované tělo by mělo být následně de 
facto dopraveno do Švýcarska. Zajisté na něm pak budou provádět výzkumy, přičemž tato práce by 
vlastně podle práva měla příslušet švýcarským vědcům, nebo ne? 

Ptaah Z čistě právního hlediska by tomu tak být muselo, to je správně. Avšak Rakušané ani Italové 
s tím nebudou souhlasit a mumifikované tělo si budou nárokovat obě tyto země, jelikož vyvstanou 
spory o to, uvnitř jakého státu bylo tělo nalezeno. Samozřejmě dotyční nebudou ani sebeméně dbát 
mých slov a budou tě osočovat jako šarlatána, podvodníka a lháře, jenž si má vysvětlení jednoduše 
vymyslel, pokud bys ty nebo někdo jiný vznášel ve jménu Švýcarska nárok na tuto mumii. 

Billy To je mi jasné. – Ptám se však sám sebe, proč vaši předci pěstovali kontakty s tímto Urkem 
a jak tyto kontakty vypadaly? 

Ptaah Tento kontakt vyplynul z nezamýšlené spojitosti, když letový stroj našich předků utrpěl havárii. 
Urk pozoroval nouzové přistání a následně zachránil život dvěma členům posádky, když je 
při průzkumu okolí náhle napadl velký medvěd a těžce je zranil, aniž by se předtím vůbec stihli bránit. 
Na základě této události vzniklo mezi Urkem a oběma astronauty hluboké přátelství, a tak se dosti 
neobvyklým způsobem spojili dosud velmi primitivní lidé a lidé vysoce vyspělí. Urk byl od přírody velmi 
nadaný a na rozdíl od členů svého klanu byl velmi chápavý a již dobrou měrou znalý, rychle se učil 
a stal se za méně než tři roky vůdcem svého klanu – na tehdejší poměry byl dokonce majetný a měl 
vliv na široké okolí, přičemž mu samozřejmě napomáhala okolnost, že lidé velmi často pozorovali 
přistávání a starty letových strojů, s jejichž pasažéry Urk obvykle vedl dlouhé rozhovory a často byl jimi 
přepravován na nějaká místa. 

Billy V jakém věku se stal takříkajíc náčelníkem klanu? A proč mu vaši předci nepomohli při té 
bouři? 

Ptaah Když se stal vůdcem svého klanu, bylo mu o něco více než 21 let. Tvoji druhou otázku mohu 
zodpovědět takto: Když Urk umíral, nebyli naši předci u toho, jelikož byli potřební někde jinde a byli 
nepřítomní déle než 18 let. Když se vrátili, byl Urk již hluboko pod ledem, a tak ho tam zanechali. 

Billy Aha, teď už té věci rozumím. Nyní bych měl ale jednu otázku, jež se vztahuje na něco úplně 
jiného a kterou mi bezpečně budeš moci zodpovědět, pokud se vyznáš v historii soustavy SOL. 
Nedávno mně totiž někdo položil dotaz, na nějž jsem zrovna neznal odpověď. Vyznáš se tedy 
v dějinách systému SOL? 

Ptaah Jedná se o jeden z mnoha mých oborů. Ptej se tedy. 

Billy Dobrá. – Jedná se o Ničitele. Má otázka směřuje k tomu, zda tato putovní planeta způsobila 
v soustavě SOL ještě jiné události než právě jen ty, které mně vysvětlili Semjase a Quetzal. Zdá se mi, 
že se odehrály i jiné události, o nichž jsme sice nehovořili, které však přesto budou určitě 
přinejmenším souviset s Ničitelem, anebo jím byly přímo způsobeny. Tato otázka mě jednak osobně 
zajímá a jednak mi byla položena. Při rozhovorech se Semjase a Quetzal jsme prakticky hovořili jen 
o tom, že ta putovní planeta s sebou přitáhla Venuši, která dospěla na svou dnešní dráhu kolem 
Slunce, což však ovlivnilo i Zemi, již postihly katastrofy – a ničivé škody atd. byly navíc způsobeny 
i na různých jiných místech soustavy SOL. Avšak o tom, co se přesně odehrálo, neposkytli tvá dcera 
Semjase a Quetzal žádné bližší údaje. Sám jsem se na bližší údaje ani neptal, a tak jsme o této věci dále 
nehovořili. Nyní by mi však velmi přišlo vhod, kdybys mi případně poskytl bližší údaje, a to 
i o poměrech planet v naší sluneční soustavě, neboť někde na druhé straně Slunce se přece nalézá 
ještě jedna planeta, která údajně krouží kolem naší mateřské hvězdy velmi daleko mimo oběžné dráhy 
všech ostatních planet. 
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Ptaah To je správně, avšak tuto planetu nelze ze Země nikdy zpozorovat, neboť krouží velmi rychle 
kolem Slunce po dráze, která je přímo protilehlá vůči Zemi, a to tak vysokou rychlostí, že se Zemí 
takříkajíc drží krok a krouží s ní zcela paralelně kolem Slunce – proto ji ze Země nikdy nepůjde spatřit, 
a zůstane vždy skrytá za Sluncem. 

Billy A jak velká je tahle slečinka a kde se přibližně nalézá její poloha nebo právě oběžná dráha? 

Ptaah Průměr této planety obnáší 47,6 kilometru a její oběžná dráha se nachází daleko mimo dráhu 
Pluta, a sice asi 7,5 miliardy kilometrů od hvězdy SOL. 

Billy Děkuji za informaci. Jak se ale věci mají s Ničitelem? Způsobil v naší soustavě, nebo lépe řečeno 
v systému SOL, ještě jiné události než právě jen ty, o nichž hovořili Semjase a Quetzal? 

Ptaah Tvá domněnka je správná, neboť moje dcera tě o jedné události nezpravila, a nevysvětlila tedy 
plně dění kolem příletu Venuše na její dnešní oběžnou dráhu. Na její současné dráze se totiž již 
nalézala jiná planeta. 

Billy Tím myslíš, že ... 

Ptaah Ano, na dnešní oběžné dráze Venuše kroužila kolem Slunce planeta o průměrné velikosti 6100 
kilometrů. 

Billy A co se s ní stalo? 

Ptaah Kolidovala s Ničitelem a byla ze své dráhy vržena přímo ke Slunci, do nějž byla stržena, načež 
byla zničena. 

Billy Pak se tedy takříkajíc rozložila na plyn, zatímco Venuše zaujala její nebo podobnou dráhu 
kolem Slunce a od těch dob tam krouží kolem naší mateřské hvězdy. 

Ptaah Tak se to přihodilo. 

Billy Tato planeta byla tedy asi dvakrát větší než náš Měsíc, nebo jinak řečeno: Vykazovala asi 
poloviční velikost oproti Zemi. 

Ptaah Tak to můžeš přibližně srovnávat, ano. 

Billy Šlo by také říci, že byla o jednu sedminu menší než Mars. 

Ptaah I to je správně. 

Billy A měli jste pro tuto planetu nějaké jméno? 

Ptaah Ve svých záznamech ji označujeme výrazem Skill. 

Billy To zní bezmála jako Skrill, ale to jistě nesouvisí s dimenzí, z níž sem přicházejí ti zhovadělí 
měniči dimenzí, tedy právě ti brutální a bestiální Skrillové, kteří někdy kvůli své sexuchtivosti napadají 
lidi! 

Ptaah Tvá domněnka je správná, neboť pojem Skill neznamená v našem dochovaném jazykovém 
hodnocení nic jiného než »pustý«. Označení Skrill znamená oproti tomu »zvrhlost«. 

Billy Aha, pak tedy Skrilly nazýváte »zvrácenci«. 

Ptaah Je tomu tak. Nazýváme je ale také výrazem měniči dimenzí, který jsi již zmínil. Označení Skrill 
však znamená jen pro nás samé »zvrácenci«, neboť Skrillové se sice sami nazývají jako Skrillové, avšak 
v jejich řeči toto slovo vlastně znamená »měniči dimenzí«. 

Billy Tito Skrillové jsou bezpochyby lidé, byť jsou zcela zhovadělí, brutální, bestiální a nesmírně 
sexuchtiví, a to jak muži, tak i ženy. Horor, který tyto bytosti z jiné dimenze způsobují, tkví jen v tom, 
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že jsou právě dočista zvrácené a schopné přestupovat ze své dimenze do dimenzí jiných, kde následně 
napadají a znásilňují lidi. Je pouze dobře, že se to neděje příliš často a že lidé z jiných dimenzí, např. 
z té naší, mohou těmto Skrillům uvolnit a vyrovnat cestu jen tehdy, když se chovají chybně 
v psychickém ohledu. Tím myslím, že tito Skrillové mohou proniknout do jiných dimenzí a působit 
v nich jen tehdy, když jim ostatní lidé z těchto dimenzí uvolní cestu tím, že sebedestruktivně doženou 
svoji psychiku do stavu, v němž začne fungovat chybně, a že se tedy psychicky zhroutí. To vše vím 
od Quetzal, který mi také vysvětlil, že o těchto okolnostech víte jen proto, že se některým z vašich 
vědců jednou podařilo vstoupit s těmito Skrilly do styku a dozvědět se o jejich způsobu života a všech 
ostatních záležitostech. 

Ptaah Další vysvětlení není v tomto ohledu nutné. Vyložil jsi vše nezbytné. Nechej mě však nyní opět 
hovořit o událostech, jež se odehrají v nadcházející době: Kolem 19. října se na vysokém severu Indie 
udá větší zemětřesení, které si vyžádá velmi mnoho lidských životů, zatímco přibližně v téže době zničí 
v americké Kalifornii ohromná ohnivá smršť lesy, pole, parky, domy a mnoho jiných budov, přičemž 
přijdou o život četní lidé. 

Billy Budou ty otřesy v Indii souviset s tím, že se opět srazí a třesknou o sebe kontinentální desky 
pod Himálajem, anebo spíše s tím, že se celé tamní území nalézá na ohnivém pásu a že možná 
explodují podzemní úložiště plynu nebo podobně? 

Ptaah Bude se jednat o tektonické otřesy, které nenastanou lidským zaviněním. 

Billy Půjde tedy o posuvy a vzájemné překrývání kontinentálních desek. 

Ptaah Taková bude příčina. 

Billy Rozumím – ale pověz, nebudou těžké otřesy ohrožovat také Tokio, když je tamní země 
podminována ohnivým pásem? Quetzal jednou něco takového zmínil. Tokio je prý ohroženo přibližně 
stejně jako San Francisco. 

Ptaah I to souhlasí, ale o tom bych nechtěl poskytovat bližší údaje. 

Billy V pořádku. Místo toho bych měl však tuto otázku: Říkal jsi přece, že Saddám Husajn chce dát 
tajně vyrobit nejrůznější zbraně, tedy nejen obří dělo, ale i jaderné bomby, a dokonce bomby 
vodíkové. Jak to ale vypadá s Izraelci? Quetzal mi jednou řekl, že ti nejsou o nic lepší. Ti budou 
ve výrobě zbraní dosti daleko, neboť Quetzal uvedl, že se svým jaderným arzenálem již představují 
hrozbu pro celý svět. Jsou-li údaje od Quetzal realistické, což považuji za naprosto jisté, pak Izraelci 
určitě disponují jadernými hlavicemi, které mohou odpalovat na raketách a dělových střelách. Kromě 
toho disponují, podle Quetzal, vládychtiví státní představitelé Izraele a izraelští vojáci i mnoha jinými 
smrtícími zbraněmi. 

Ptaah To žel odpovídá hořké realitě, třebaže to zločinné pověřené osoby a jejich spoluviníci 
vehementně popírají a třebaže tuto nebezpečnou pravdu, jež ohrožuje celý svět, zapírají. 
Od vládychtivých živlů, jako jsou tyto, však nelze očekávat nic jiného. Chápou se každé lži a dopouštějí 
se bez okolků každého zločinu, aby mohly uskutečnit své vražedné plány. 

Billy To mi žel neříkáš nic nového. Hovoříme-li však o Izraelcích, tak musíme být opatrní, jelikož 
nemíníme zkrátka všechny izraelské občany a židovské věřící, nýbrž jen státní funkcionáře, extremisty, 
radikály a konzervativce atd., kteří se zčásti označují i jako sionisté a kteří mocichtivě působí v armádě, 
tajných službách a politice. 

Ptaah Dobře řečeno, můj příteli, avšak o tom jsme již hovořili při svých dřívějších rozpravách a tyto 
záležitosti jsme podrobně vyjasnili. 
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Billy Přirozeně, ale opakování jistě neuškodí, obzvláště v tomto případě. Smím ti položit další 
otázku? 

Ptaah Ovšem, ale tvé neustálé dotazy oddalují mé výklady ohledně nadcházejících událostí. 

Billy O těch přece můžeš hovořit i později. Moje otázka se týká naší Mléčné dráhy, totiž stáří této 
krasavice. V téže souvislosti bych ještě rád něco věděl o nejstarších planetárních tělesech, která vzešla 
z naší Mléčné dráhy. Samotná Země přece počala existovat před 646 miliardami let, když se utvořily 
první plyny, molekuly, částice, atomy a kvarky atd., jež se v průběhu času shlukovaly a zhušťovaly, 
následně se zase rozlétávaly a opět se nalézaly a komprimovaly atd., až se nakonec úhrnem sdružily 
natolik, že se asi před 46 miliardami let začalo utvářet pevné zemské těleso; toto těleso bylo asi před 
5 miliardami let již natolik pevné a husté, že se na něm pomalu vyvíjel život – nejprve vznikala jen 
lávová jezera a sopky, ale v průběhu času vzcházel též nejprvotnější, dosud praprimitivní život 
rostlinného, lišejníkovitého typu. To se odehrálo přibližně před pěti miliardami let. Přinejmenším stáří 
pevné hmoty v soustavě SOL by mělo činit právě asi pět miliard let, odhlédnu-li od toho, že nejmladší 
hmota je stará asi 0,2 miliónu let, jak vysvětlil Quetzal. Pamatuji si ještě jeho výrok, že během prvotní 
doby pevných planetárních těles – a tedy i Země a všech planet – nepropouštěla tato tělesa kvůli 
ohromnému vulkanizmu takříkajíc žádné kosmické záření na svůj, zčásti ještě tekutý, povrch; záření 
mohlo na tyto planety pronikat až mnohem později, a sice přibližně za jednu miliardu let na základě 
vývoje té které planety. Quetzal vysvětloval, že tento vývoj vedl k tomu, že radioaktivní látky vykazují 
zcela odlišné stáří, než je faktické stáří pevných těles, a tedy planet. Tomu žel příliš nerozumím. 

Ptaah Tvé výklady se shodují s našimi poznatky; skutečně není v soustavě SOL žádná hrubohmotná 
materie starší než přibližně pět miliard let, což je i průměrné stáří planet a jejich měsíců. Nejmladší 
hrubohmotná materie vykazuje oproti tomu stáří teprve necelých 200 000 let. Hvězda SOL se spolu 
s celým svým systémem pohybuje v prostoru dvěma směry: Zaprvé se pohybuje rychlostí asi 20 km/s 
směrem k souhvězdí Herkula, zadruhé však také kolem celé Mléčné dráhy, a sice rychlostí 257,07 
km/s; obkroužení Mléčné dráhy – jak pozemšťané nazývají galaxii, k níž se svojí soustavou SOL náležejí 
– trvá pak asi 311 miliónů let, což se neshoduje s lichými domněnkami pozemských vědců, kteří hovoří 
jen asi o 200 miliónech let, jelikož podhodnocují vzdálenost k centru galaxie. Stáří této galaxie činí 
bezmála přesně 810 miliard let od doby prvotní tvorby plynů, čímž jsem odpověděl na jednu tvoji 
otázku. Zbývá tedy už jen tvoje otázka ohledně nejstarší pevné hmoty, resp. nejstarších planet této 
galaxie, avšak na tu jsem ti již odpověděl vysvětlením, že nejstarší hmota soustavy SOL vykazuje 
přibližné stáří pět miliard let. Všechny další a nejstarší sluneční a planetární soustavy v nejkrajnějších 
a vnějších oblastech galaktických spirálních ramen vykazují obdobné stáří, odhlédnu-li od nepatrných 
rozdílů, jež zpravidla nepřekračují 500 miliónů let. Soustava SOL se nalézá v nejkrajnějších oblastech 
spirálního ramene a tvoří takříkajíc enklávu, a proto je jednou ze starších soustav v galaxii. Třebaže je 
soustava SOL jedním ze starších slunečních a planetárních systémů, je v porovnání s jinými soustavami 
v nejvzdálenějších galaxiích přesto ještě mladá, neboť sama galaxie Mléčná dráha je se svým celkovým 
stářím, jež činí jen 810 miliard let, dosud velmi mladá. Další a jiné, velmi vzdálené galaxie jsou 
mnohem starší a vykazují samozřejmě též výrazně starší pevné látky, neboť sluneční a planetární 
soustavy jsou samozřejmě tím starší, čím starší jsou jejich galaxie. 

Billy Pak by musel být také kosmický poutník – nebo právě Ničitel, jak jste jej pojmenovali – starý 
vlastně jen 5 miliard let, čímž myslím jako pevné těleso. 

Ptaah Tvoje domněnka je správná, přinejmenším ohledně stáří této ničivé putovní planety. Pleteš se 
ovšem svými slovy o jménu Ničitel, neboť tak tuto planetu pojmenovali již naši dávní předci. 

Billy Budiž. Nechť tento čin dopřeji tvým předkům. Ehm, jak stará je ale nejstarší pevná hmota, 
nebo právě hrubohmotná materie, v našem Univerzu? 
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Ptaah To nám bohužel není známo. 

Billy Pak mi můžeš alespoň sdělit, jaké stáří vykazuje nejstarší hrubohmotná materie, kterou znáte? 

Ptaah To není tajemství, o němž bych musel mlčet: Stáří nejstarší pevné hmoty, již známe, vyčíslují 
naši vědci na 37,1 miliardy let – tento materiál ztělesňuje železný meteorit, jenž pochází z jedné velmi 
daleké galaxie, která je vzdálena 2763 miliónů světelných let od hvězd Plejaden. 

Billy Tak to můžeš rovnou říci, že tato galaxie – jak se vlastně jmenuje? – je takto vzdálena od Země 
nebo od soustavy SOL, neboť 500 světelných ročků, které dělí Zemi od Plejaden, nehrají při tak 
gigantické vzdálenosti již roli. 

Ptaah To je samozřejmě správně. 

Billy Právě, právě, proč tak komplikovaně, když to jde i jednoduše. 2763 miliónů světelných let, to je 
přece – počkej chvilku –, no ano, to je číslo asi s 9 nulami, tedy 109. To je pořádný počet světelných let, 
když se na to člověk podívá takhle. 

Ptaah Ovšem. 

Billy Řekl jsi, že nejstarší hrubohmotná materie, kterou znáte, je stará 37,1 miliardy let. Náš Vesmír 
DERN je nyní starý právě nějakých 46 biliónů let, třebaže bystří pozemští vědci neznale a nechápavě 
tvrdí, že se tato informace nemůže zakládat na pravdě, jelikož od doby vzniku Vesmíru uplynulo 
úhrnem pouze 13 miliard let. Na jednu stranu sice chápu jejich omyl, ale na stranu druhou jsou mi 
jejich zabedněnost a velikášství zkrátka proti srsti. Podle tvých údajů vlastníte hrubohmotnou materii, 
která je již dvakrát starší než celý Vesmír, pokud by měl být tak starý, jak uvádějí pozemští vědci. 
Už jen to přece svědčí o krátkozrakosti těch vědců, kteří na základě chybných měření a domněnek 
často tvrdí tak nesmyslné věci, že se člověku ježí vlasy na hlavě. Chápu ovšem, že se mohou mýlit 
ohledně stáří hmoty, jelikož přece disponují pouze úlomky materie, jež pochází z oblasti naší soustavy 
SOL a které vykazují průměrné stáří asi 4,6 miliardy let, přičemž převážná část této hmoty pochází 
z kamenných a železných meteoritů. Že se však vědci dají tímto zaslepit a svést k chybným, 
velikášským závěrům v tom smyslu, že je Vesmír starý teprve 13 miliard let, to již hraničí se zatvrzelou 
hloupostí a zpupností. Vždyť je zcela nápadné, že jsou nevídaně úzkoprsí, zatímco vlastně mnoho věcí 
svědčí o tom, že propočty, údaje, domněnky a měření atd., atp. jejich astronomické vědy nesouhlasí 
či v jistých ohledech jednoduše nemohou být reálné. I když směrodatní vědci možná skutečně hodně 
přemýšlejí, tak velmi často přemýšlejí chybně a krátkozrace. Omylu se však může dopustit každý, tedy 
i ty a já. Domnívám se však, že jiní lidé myslí často přesněji než právě zabednění vědci, a rozeznávají 
spíše skutečnost než takzvaní učenci, kteří jsou často pouze fachidioti a kteří mají jako takoví zatměno 
před očima. Sám sice nejsem zrovna lumen, pokud jde o astronomii atd., avšak domnívám se, že jsem 
přinejmenším schopen logicky myslet i kombinovat, díky čemuž často vybádám věci a fakta, jež se 
ostatním zdají fenomenální, třebaže na nich nic fenomenálního není. Myslet, kombinovat a jednat 
logicky lze často jen po dlouholetém studiu a přináší to víc než všechny iritující, ryze odborné 
rozprávky o věcech a záležitostech, o nichž člověk ví jen málo. Vidíš, Ptaah, a proto jsem opět narazil 
na něco, co je sice jen teorie, a tedy jen moje domněnka, ale o čem jsem si jist, že se to bude částečně 
shodovat s realitou. Mám na mysli stáří Vesmíru, které činí asi 46 biliónů let. Když jsem se Semjase, 
Quetzal či někým jiným od vás hovořil o stáří Vesmíru, tak jsme skutečně vždy mluvili jen o tomto 
stáří, avšak teprve v průběhu poslední doby jsem dospěl ke klíčovému náhledu, že jsme na něco velmi 
podstatného pozapomněli. Vesmír se přece skládá ze 7 různých pásů, právě o tom jsme vždy rokovali: 
Těchto sedm pásů totiž dohromady a celkově tvoří Univerzum. Pouze o tom jsme vždy hovořili. Nikdy 
nás nenapadlo, abychom se přesněji vyjádřili o tom, co jsme měli vlastně na mysli a co jsme skutečně 
chtěli vědět, což bylo to, jak staré jsou vlastně nejstarší galaxie, jejich slunce a planetární systémy 
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a jaké stáří vykazoval materializační pás, když začal vytvářet první hustší, a tedy hrubohmotnou 
materii. V tomto směru bych byl rád od tebe informován, příteli Ptaah. 

Ptaah Nejprve musím objasnit, že o pevné hmotě hovoříme tehdy, když je jako taková kompletně 
utvořena. Je ... 

Billy Okamžik, prosím. Tím chceš patrně říci, že svým pojmem pevná hmota označujete dotvořenou 
hrubohmotnou materii, jak ji chápou pozemšťané a která je již vyvinutá natolik, že z ní může vznikat 
nejnižší život, že? 

Ptaah To tím skutečně míním. 

Billy Dobrá, pak bys mohl dále odpovědět na můj dotaz, jenž se týká toho, že pevná hrubohmotná 
materie nemůže od doby svého vzniku vykazovat též stáří jako sám Vesmír, tedy 46 biliónů let, jelikož 
tato materie – z níž následně vzešly první galaxie atd. – vznikla v materializačním pásu původně zřejmě 
až před přibližně 40, ba dokonce 39 bilióny let. 

Ptaah Zpravil tě o tom již někdo? 

Billy Ne, proč? O tom jsem ještě nikdy s nikým nehovořil. 

Ptaah Pak můžeš nyní spatřit můj údiv, neboť tvá domněnka se velmi blíží realitě: Z našich výzkumů 
a z informací získaných z vyšších rovin vyplynulo, že před cca 41,8 biliónu let dosáhl vývoj Vesmíru 
stadia, v němž se první jemnohmotná materie počala přeměňovat do přechodné podoby a ... 

Billy Promiň, tím myslíš přechodnou podobu, která vypadá jako mihotavá, prosvítavá 
a neuchopitelná hmota, jako když se v opačném případě mění pevná hmota v jemnohmotnou energii 
či jemnohmotnou materii? Myslím právě takovou, z níž v současnosti sestává Vysoká rada? 

Ptaah Takový je smysl mého výkladu. 

Billy A jak dlouho pak trvalo, než vznikla první pevná hmota? 

Ptaah Cca 1,5 biliónu let. 

Billy A kdy se objevily první lidské formy života, které se pak vyvíjely do vyšších rovin? A odkud se 
vzaly duchovní formy nejrůznějších rovin jako např. Arahat Athersata a Petale atd.? 

Ptaah Všechny vyšší roviny jsou díky kreativitě Tvoření vybaveny již při svém vzniku duchovními 
formami, jež disponují nezbytnými vědomostmi a veškerou moudrostí náležející té které rovině. Tyto 
formy ducha se následně zcela normálně vyvíjejí, a jsou tedy začleněny do přirozené evoluce. 
Představují v těchto rovinách též vůdčí a směrodatné síly ve vztahu k bytostem, které se vyvíjejí 
vzhůru z nižších rovin. První vyspělé formy života byly stvořeny docela přesně před 9,62 miliardy let, 
poté co zvířectvo a rostlinstvo vytvořilo předpoklady k tomu, aby se mohl vyvinout právě lidský život – 
ten se od těch dob v rozmezí 60–80 miliónů let pokaždé vyvíjí do té míry, že může vstoupit 
do poloduchovních a později ryze duchovních vyšších rovin. 

Billy Přibližně tak jsem si to vše představoval. Pak jsem se příliš nezmýlil. Možná že se příliš 
nevzdaluji od reality ani s domněnkou, že hrubohmotná materie neexistuje příliš dlouho, jelikož 
podléhá ustavičné proměně spojené se vznikem a zánikem. Právě to může být důvodem, proč jste 
nejstarší hmotu nalezli v meteorických úlomcích, jež vykazují stáří pouze 37,1 miliardy let. Pochopil-li 
jsem správně kosmický život, tak hrubohmotná materie vzniká z materie jemnohmotné, jež opět 
pochází z jemnohmotné energie atd. Hrubohmotná materie – jako jsou slunce, měsíce, asteroidy, 
komety a planety atd. – se však zase rozpadá na prachy a plyny a mění se zpět v energii, plyny, záření 
a nejnepatrnější částice atd., které se vlivem kosmických zákonů nutně znovu potkávají a seskupují, 
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a sice na bodech, v nichž se soustřeďují neutrina, čímž vznikají nová plynná a hmotová mračna, jakož 
i nové galaxie s novými slunečními a planetárními soustavami. Ve Vesmíru tedy prakticky nelze nalézt 
hrubohmotnou materii – ani železo, jiné kovy, kameny a minerály atd. –, jež by byla starší než právě 
třeba 37 či 40 miliard let, avšak takto stará hmota se nalézá pouze v oblastech Vesmíru, v nichž 
existovaly či existují takto staré sluneční a planetární systémy a přirozeně i takto staré galaxie. 

Ptaah Mohl bys být jedním z našich vědců, neboť ti tuto látku vysvětlují týmž způsobem. 

Billy To si děláš srandu. Pověz mi však, zdali je ti nebo vašim vědcům známo také to, kdy v oblasti 
naší Mléčné dráhy vznikl první lidský život. 

Ptaah V této věci ti mohu posloužit některými údaji. Z našich výzkumů a z údajů roviny Arahat 
Athersata plyne, že na nejstarších planetárních systémech vznikli první, prvopočáteční lidé před takřka 
28 milióny let – následně, před cca 27 milióny let, se z nich vyvinuli první, fyzicky rozpoznatelní lidé, 
tedy právě životní formy známé jako hominidé, kteří se však na Zemi objevili až mnohem později. 

Billy Aha, to tedy znamená, že se dosud žádné lidské formy života v systému naší Mléčné dráhy 
nemohly vyvinout tak daleko, aby mohly vstoupit třeba jen do formy mihotavé Vysoké rady, nemluvě 
o vyšší rovině, jakou je např. Arahat Athersata. Každé bytosti trvá, jak známo, 60–80 miliónů let, než 
dosáhne takové formy duchovnosti, jež vede k rovině Arahat Athersata, která představuje první rovinu 
čistého ducha. Nyní však zůstává otevřená otázka, odkud přišel např. Nokodemion, který nejenže 
založil a zplodil nové národy, ale také je vytvořil a následně je vybavil pokročilými vědomostmi. 
Nokodemion vykazuje, jak známo, stáří 9,6 miliardy let a své nejstarší národy vytvořil ve stáří 29,5 
miliónu let. Ten tedy vůbec nemůže pocházet z tohoto systému Mléčné dráhy, stejně jako ani staří 
Lyřané a jejich přímí předci, a ani Plejaden. První lidské formy života, jež lze skutečně vnímat jako 
takové, byly na nejstarších planetách našeho systému Mléčné dráhy stvořeny asi před 9–12 milióny let 
– a než se z nich staly skuteční lidé, které bylo vskutku možné označit za lidi, uplynul určitě přibližně 
jeden další milión let, ne-li více. Nokodemion a jeho národy tedy nikdy nemohou pocházet z tohoto 
systému Mléčné dráhy. Odkud tedy on a jeho národy přišli? 

Ptaah Touto otázkou jsme se zabývali i my, pročež jsme se dotázali roviny Arahat Athersata, jež nám 
vysvětlila, že Nokodemion byl stvořen na planetě SADR ve sluneční soustavě WARON, která se 
pohybovala v galaxii LYREN a byla vzdálena 3816 miliónů světelných let od soustavy SOL. 

Billy Řekl jsi, že se pohybovala. Copak už neexistuje? 

Ptaah I galaxie LYREN šla věčnou cestou vzniku a zániku. Rozplynula se a přeměnila se v energii, z níž 
budou vznikat nové hvězdy, planety a nová galaxie. Stalo se tak před 26 milióny let, a proto 
Nokodemion předtím opustil se svými národy svůj domovský svět a usídlil se na světech ve hvězdných 
soustavách LYRY a VEGY, které však byly nepatrně, resp. jen o zlomky vteřiny, posunuty vůči 
současnému času. Nokodemion a jeho národy tedy přišli z velké dálky z hlubin Vesmíru a usídlili se 
v nejstarších, časově posunutých, soustavách a oblastech galaxie Mléčné dráhy. To byl však již třetí 
Nokodemionův exodus, neboť předtím, než založil a stvořil své národy na planetě SADR, přišel z jiných 
galaxií a planet, jež byly starší než galaxie LYREN a které rovněž podlehly procesu zániku. Své národy 
založil, zplodil a stvořil krátce předtím, co se stal čistou formou ducha, přičemž ve stáří 58 miliónů let 
dosáhl stadia, které dnes zaujímá Vysoká rada, načež se opět rapidně přeměnil do roviny Arahat 
Athersata. Tam strávil vícero miliónů let, než opět přijal hmotné tělo, aby mezi svými národy vytvořil 
pořádek a aby projevil úctu Tvořivým zákonům a doporučením, neboť jeho národy se zvrhly. Navrátil 
se tedy z duchovní roviny Arahat Athersata kvůli svým národům, jež se vůbec neřídily Tvořivými 
zákony a doporučeními, aby je přivedl k uvědomění, a tedy k rozumu. To se stalo před 12 milióny let. 
Když musel Nokodemion konstatovat nechápavost svých národů, usnesl se na tom, že uplatní logické 
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násilí, neboť jeho národy byly natolik zvrhlé, že usilovaly všemi vražednými prostředky již jen 
o neomezenou moc. Všechny jeho národy se svorně opovažovaly násilně se rozšiřovat v Kosmu 
a nazývat se samovládně a uzurpátorsky zástupci Tvoření. Tuto šílenou ideu se již pokoušely 
uskutečnit tím, že přepadaly cizí soustavy, bestiálně vraždily milióny lidí nebo je uvrhávaly do pout 
a zotročovaly. Nokodemion stál tedy před volbou, zda dopustí, aby se jeho národy zvrhly ve vesmírné 
zrůdy, anebo učiní jejich vražednému a mocichtivému počínání přítrž. Samozřejmě že se rozhodl pro 
to druhé, a proto učinil své usnesení. Tento výnos vycházel z jeho smyslu pro spravedlnost a z jeho 
věrnosti vůči Tvoření, a proto hledal řešení, jež kotvilo v silách Tvořivých zákonů a doporučení. 
V průběhu pouhých několika málo desetiletí vytvořil nejprve obrovské armády, jež se skládaly výlučně 
z androidů, a následně je vyzbrojil všemi myslitelnými zbraněmi a roboty – tak vznikla úderná vojska, 
která podléhala jen a pouze jeho vrchnímu velení. Vedení jednotlivých armád a vojsk nakonec převzali 
a uskutečňovali velitelé a lidé s válečnými zkušenostmi, kteří pocházeli z nejrůznějších planet, jejichž 
vlády uzavřely spojenectví a postavily se na odpor zločinným a bez rozpaků vraždícím dobyvatelům. 
Z těchto lidí s válečnými zkušenostmi a velitelů, kteří pocházeli z mnoha planetárních systémů – jakož 
i pomocí robotů, zbraní a androidů, jež vybudoval s jejich přispěním – vytvořil Nokodemion 
multinacionální vojsko mírového boje, které zkušeně vstupovalo do bitev a potíralo či zajímalo 
zločinné dobyvatele všude tam, kde vedli dobyvačná tažení. Za méně než 8 let uvrhla multinacionální 
vojska mírového boje do vazby všechny zločinné národy a deportovala je na vzdálenou planetu, jež 
byla hermeticky uzavřená a střežená tak, že nikdo nemohl uprchnout, i kdyby vlastnil letový stroj 
schopný kosmického letu. Na základě zákona o logickém násilí vydal Nokodemion usnesení o tom, 
že příslušníci národů obého pohlaví mají v zákonné, humánní podobě podléhat neplodnosti. Bylo tedy 
vydáno nařízení a usnesení, na jehož základě zasáhla rovina Arahat Athersata v tom smyslu, 
že příslušníci národů, kteří zemřou přirozenou smrtí, nemají podléhat znovuzrození, jelikož jejich 
formy ducha musejí setrvat v oblasti onoho světa tak dlouho, dokud je Nokodemion jednoho dne 
svým novým usnesením opět nepovolá do existence v lidských tělech. Tento proces měl trvat velmi 
dlouho a vést k tomu, aby u všech osobností vyprchaly takřka všechny vědomosti z úložních bank 
a aby jejich bloky celkového vědomí vytvořily nové osobnosti. Tento proces, při němž v úložních 
bankách vyprchávala největší část uložených vědomostí, trval bezmála 4 miliardy let, dříve než 
Nokodemion s pomocí roviny Arahat Athersata opět povolal dotyčné formy ducha a pověřil je tím, aby 
se opět inkarnovaly do lidských těl, a sice do národů, které nově zplodil a stvořil a které původně 
vznikly před 8 miliardami let na planetě LASAN. Můj příteli, taková je odpověď na tvoji otázku, ale to 
vše budeš patrně znát sám. 

Billy Ano, možná. Jelikož však z úložních bank nezmizely veškeré vědomosti, jak bylo zamýšleno, 
vypukly samozřejmě brzy další problémy, a během 8 miliónů let se opakovaně odehrávaly 
nepřístojnosti. Nejenže jeden JHWH vytvořil kvůli své megalománii prstencovou mlhovinu, která se 
od těch dob nazývá Boží oko, ale nakonec přišli nejvzdálenější potomci oněch národů i na Zemi 
a terorizovali tento svět atd., což se však poprvé – zhruba viděno – stalo teprve před 389 000 lety, 
odhlédnu-li od deportací, dobyvačných akcí a jiných šarvátek, které se odehrávaly v posledních asi 20 
miliónech letech. 

Ptaah Vždyť jsem věděl, že tyto souvislosti znáš. Chtěl jsi patrně jen vyzkoušet, do jaké míry se 
vyznám v této historii. 

Billy Tak to úplně nebylo, můj příteli. 

Ptaah Jevilo se mi to tak. 

Billy Tak tomu ale nebylo. Nyní mám ale ještě otázku ohledně prvních lidí na Zemi. Od jaké doby lze 
o prvotních lidech na Zemi hovořit jako o skutečných, vyspělejších hominidech? 
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Ptaah Patrně od doby staré přibližně 4,8 až 8 miliónů let. 

Billy Tedy od mnohem starší doby, než se domnívají pozemští vědci. Ti přece počítají jen s přibližně 
2,5 miliónu let, nanejvýš s 3 milióny. 

Ptaah Je mi známo, že se pozemští vědci a badatelé mýlí jak v tomto ohledu, tak v mnoha jiných 
záležitostech. 

Billy Hezky řečeno. Nyní ale ještě něco uvedu k Nokodemionovým národům: Úkol zplodit a vytvořit 
národy si vlastně uložil dvakrát, z toho jednou tehdy, když se nalézal ve stadiu proměnné hmoty, které 
dnes zaujímá i Vysoká rada. Tím myslím mihotavý stav mezi hrubohmotnou a jemnohmotnou materií. 
Poté se Nokodemion přeměnil do prvního stupně ryze duchovní formy, a sice do roviny Arahat 
Athersata. Své první národy založil v celkovém stáří 29,5 miliónu let, a to tak, že sám zplodil jeden rod, 
který se následně samostatně rozmnožoval. Když poté v celkovém stáří 52 miliónů let vstoupil 
do přechodné roviny proměnné hmoty, stvořil svojí duchovní potencí další národ, poté co v této 
přechodné rovině strávil takřka přesně 2 milióny let. Poté v této rovině zůstal dalších 54 miliónů let, 
dříve než se opět razantně proměnil a vstoupil do roviny Arahat Athersata – tam strávil dalších 18 
miliónů let, dříve než se kvůli zvrhlosti národů, které zplodil a stvořil, rozhodl, že se pomocí celé roviny 
Arahat Athersata přemění zpět na lidskou, hmotnou formu života, aby tak mohl svým zvráceným, 
zločinným a uzurpátorským národům učinit přítrž a přivést je k rozumu. Před 12 milióny let se tedy 
navrátil z roviny Arahat Athersata do hrubohmotného Vesmíru, aby se věnoval svému úkolu. Jeho 
návrat však pro něj znamenal, že byl začleněn do nového evolučního pochodu trvajícího 60–80 
milionů let – což zcela odpovídá Tvořivým zákonům a doporučením –, a to se všemi útrapami, 
bolestmi, nouzemi a náležitostmi, jež jsou při evolučním pochodu, stanoveném Tvořením, vlastní i 
všem ostatním lidským formám života. Toho si byl Nokodemion plně vědom, ale přesto se odhodlal 
k tomuto kroku, tedy právě kvůli svému silnému vědomí povinnosti, v němž si uvědomoval závazek, 
který přijal zplozením a stvořením svých národů – tyto národy tedy musel přivést na správnou cestu, 
na níž by rozpoznaly a plnily svou povinnost vůči Tvoření, jeho zákonům a doporučením a vůči všemu 
životu. Nokodemion tedy prožívá druhou sérii hmotných životů a znovuzrození, aby v budoucí době 
podruhé ukončil údobí svých hmotných životů jako čistá duchovní forma a vešel do roviny Arahat 
Athersata, která se mu v každém hmotném životě čím dále tím více jeví jako jeho skutečný domov. 

Ptaah Bylo mi již dlouho jasné, že o těchto událostech víš mnohem více než já sám či než vůbec 
kdokoliv z nás. Tvoji narážku na to, že rovina Arahat Athersata je Nokodemionův domov, plně chápu. 
Nokodemion se musí během všech uplynulých dob cítit na světech v našem hrubohmotném Vesmíru 
jako cizinec a neobyčejně osaměle, i když stojí po jeho boku lidé, jež miluje a již milují jeho a kteří 
pocházejí z národů, které sám zplodil a stvořil. Cizincem, a navíc osamělcem však patrně zůstane 
po všechny časy, což se změní teprve tehdy, až jednou opět vstoupí do svého skutečného domova, 
do rovina Arahat Athersata. Sám bych nikdy, vůbec nikdy nechtěl stát na jeho místě a nechtěl by to 
patrně žádný rozumný člověk, zná-li Nokodemionův příběh. Ani v našich národech, v nichž se rovněž 
nalézají vzdálení potomci národů jím zplozených a stvořených, se nikdy nenajde člověk, jenž by chtěl 
zaujímat jeho místo, to vím naprosto bezpečně. Někdy se ve mně vůči němu probouzejí pocity lítosti, 
když o něm přemýšlím a když si uvědomím, že musí ještě dalších asi 50 miliónů let plnit povinnost, již 
si vytkl, a podléhat nesčíslným znovuzrozením, než bude mít opět možnost se navrátit do svého 
skutečného domova, jejž stále postrádá. 

Billy Náramná řeč, můj milý příteli Ptaah. Jestliže však Nokodemion přestál již bezpočet 
znovuzrození během svého prvotního, 52 miliónů let trvajícího hrubohmotného vývoje, a pokud 
přestál i nesčíslná znovuzrození posledních 12 miliónů let, pak těch zbývajících 47–48 miliónů let 
zvládne též. 
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Ptaah Hovoří z tebe hnutí, jež ve mně vzbuzují respekt a úctu. 

Billy Bylo by lepší, kdybychom toto téma nyní uzavřeli. Mohli bychom se totiž věnovat i jiným 
věcem, jako např. Borisi Jelcinovi, který chce Michaila Gorbačova vytlačit z úřadu, přičemž lid je opět 
příliš hloupý na to, aby rozpoznal, že Jelcin je pouze mocichtivý intrikán, jak jsi uvedl. Zatím ještě lstivě 
a ve skrytu poštvává lid proti Gorbačovovi, ale to se jistě změní, až uvěří, že přišel jeho čas. V tomto 
ohledu jsem zvědav, kdy tento okamžik nastane. 

Ptaah To se jednoznačně stane: Boris Jelcin přednese své mocenské nároky poprvé v pondělí, 
28. října tohoto roku 1991, a sice v ruském parlamentu v Moskvě. Jeho přívrženci, kteří mu slepě 
podléhají, však nerozeznají podstatu věci, totiž že Jelcinovi jde jen a pouze o moc a ovládnutí Ruska. 
Taková je jeho tužba, a zástupy lidu, které mu propadly, mu budou důvěřovat a podporovat jej v jeho 
mocichtivosti. 

Billy Gorbi se ještě lecčeho dočká. To se však patrně nedá změnit. Co jiného se ve světě ještě 
odehraje? 

Ptaah Ve dnech, kdy Boris Jelcin uplatní svoje mocenské nároky, se zběhne, že Filipíny postihne 
pustošivý tajfun, jemuž bude dáno jméno »Ruth«. Mezi 18. a 25. říjnem zasáhne Indonésii silné 
zemětřesení, načež na ostrově Sulawesi začne vybuchovat sopka Lokon. Na rozdíl od zemětřesení 
v Indii, jež bude mít tektonické příčiny, vyplynou otřesy a sopečná erupce v Indonésii nepřímo 
z pokusných atomových výbuchů v oblasti Mururoa, které zločinně provádějí Francouzi. 

Billy Už zase tihle Francouzi. Ti jsou právě tak zlí a zločinní jako Američané. K tomu bych měl dotaz: 
Není to možná tak, že ten vulkanický výbuch před lety, který způsobil ničivou katastrofu, měl přímou 
nebo nepřímou souvislost s pokusnými jadernými výbuchy v Nevadě? Mám na mysli Horu svaté 
Heleny. 

Ptaah To odpovídá politováníhodné skutečnosti, neboť nepřímou příčinou této ohromné erupce byly 
pokusné jaderné výbuchy. Z těchto příčin ovšem nevyplynul jen výbuch sopky Svatá Helena, ale i velká 
sopečná erupce na jihu Ameriky. 

Billy Myslíš ten výbuch, při němž vulkanická bahenní lavina zavalila celé městečko, kde zemřeli 
všichni lidé? 

Ptaah O něm hovořím. 

Billy Američané však ani přesto nedospějí k pochopení a budou ve svých zločinných a vražedných 
testech jaderných zbraní i nadále pokračovat. 

Ptaah Tak tomu žel bude, třebaže odpovědné osoby v Rusku od dalších takovýchto pokusů prozatím 
upustí. Osoby v odpovědných úřadech v Americe jsou nekompromisní, vražedné a zločinné ve vztahu 
k planetě, celému zvířectvu, rostlinstvu i lidstvu, stejně jako Francouzi, pokud jde o jaderné testy. Co 
se týče namyšlenosti, samovládnosti a bezohledné zločinnosti ve vztahu ke všemu životu, 
nepřekonává Ameriku žádná jiná země světa: Tamní představitele neprojevují žádnou úctu ani respekt 
k životu, stejně jako ani jejich podřízení a lidé na nich slepě závislí. Vražední a zločinní lidé, již jsou 
částečně ještě mnohem horší, existují nicméně i v jiných zemích, a hlupáci z celého světa je ještě 
podporují, jako se tak děje např. v Izraeli, kde mohou sionisté a nacionalisté atd. otevřeně vraždit 
lidské životy, aniž by za to byli hnáni k odpovědnosti. 

Billy Přesně, avšak to není divu, jelikož dokonce i tamní vláda je prostoupena zločinci, jak vždy říkali 
Quetzal a Semjase. I ty jsi mi o tom již vícekrát vyprávěl mezi čtyřma očima. Na základě vašich údajů, 
které v žádném ohledu nezpochybňuji, byl válečným zločincem a vícenásobným vrahem v Izraeli nejen 
Moše Dajan, ale i ostatní, jako např. Šaron a Begin, kteří před mnoha lety či desetiletími působili 
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v Izraeli a jinde ve světě jako teroristé a vrazi a kteří neznali žádné výčitky svědomí, a zavraždili 
dokonce i lidi, již zasedali v mírových komisích či se jinak zasazovali o mír. Byli to stejní vražední 
teroristé jako dnešní šéf Izraele Šamir a mnoho dalších, kteří mají ještě i dnes známá jména.  

Ptaah O tom jsme vlastně nikdy nechtěli otevřeně hovořit, aby tato fakta nebyla zaznamenána 
v kontaktních zprávách. 

Billy Probírali jsme i mnohé jiné neradostné záležitosti, jež bylo nebezpečné uveřejňovat. Mimoto 
se domnívám, že bychom tyto věci měli pro tentokrát uvést v kontaktních zprávách, abychom lidem 
řekli pravdu. 

Ptaah Tvá slova jsou samozřejmě pravdivá, ale jsou přesto nebezpečná, což zrovna nepřispívá k tvé 
bezpečnosti. Vražedná a zločinná izraelská tajná služba Mossad má dlouhé prsty a tato organizace 
legalizovaného zločinu nezná žádné skrupule. Avšak právě v souvislosti, již jsi zmínil, je nutno vysvětlit, 
že přibližně koncem října nebo počátkem měsíce listopadu se bude konat takzvaná mírová konference 
o Blízkém východu, a to ve španělském Madridu a pod patronací prezidenta Gorbačova (v té době 
bude Sovětský svaz už velkou měrou rozpadlý) a amerického prezidenta Bushe, který však bude hrát 
pouze roli statisty a spíše si jen zachovávat svoji image. Tato konference však nepřinese žádný úspěch, 
odhlédnu-li od toho, že se vůbec bude konat. Izraelci budou i nadále trvat na svých panovačných, 
zločinných, lidskými právy pohrdajících a mocichtivých stanoviscích a neučiní ve vztahu ke vzneseným 
požadavkům žádné ústupky. Tato konference tedy skončí, aniž by přinesla jakýkoliv úspěch pro mír. 
Jediná naděje bude spočívat v tom, že se bude moci opakovat, avšak to bude na jiném místě. Ve všech 
ohledech bude ovšem vládnout krajní nejistota, a na jejím mocném podněcování se budou podílet 
i radikální a konzervativní činitelé, zatímco jiní činitelé se budou silně přičiňovat o to, aby osoby, které 
se zúčastní konference, byly ohrožovány a vydávány v nebezpečí smrti, vraždy a zabití, a aby vše 
mohlo být zhaceno. Největší nebezpečí, vedoucí ke ztroskotání snah, bude však vycházet z radikálních, 
konzervativních a krvelačností posedlých živlů, k nimž vedle Šarona patří i Jicchak Šamir a mnoho 
jiných vrchních šéfů a jejich zastánců. 

Billy Pak se nevyplatí se tomuto tématu dále věnovat. Možná bychom mohli mluvit o něčem jiném, 
jako např. o planetě Venuši: Předminulý rok k ní vystřelili Američané další sondu, která se jmenuje 
MAGELLAN nebo podobně. Jsem zvědavý na to, jaké poměry tato kosmická sonda na Venuši najde, 
po těch událostech, při nichž černý trychtýř vysál svým paprskem prakticky všechen písek a prach 
z povrchu planety a strhl jej do Vesmíru. Bylo by možné, abys mi popsal, jak povrch Venuše od té doby 
vypadá? 

Ptaah Ovšem, neboť to nebude pro pozemšťany již brzy žádné tajemství: Dnešní Venuše, jak ji 
pozemšťané nazývají, je dosud velmi mladou planetou, jež vykazuje stáří jen 3,04 miliardy let, avšak 
nejvyšší vrstvy jejího povrchu jsou staré teprve 976 miliónů let. Tak je tomu proto, že tyto vrstvy nově 
utvářela dávná a neustálá vulkanická činnost planety, anebo je nově utváří i v současnosti. Venuše, 
která kdysi obíhala kolem slunečního systému URANU, byla před 8330,5 lety (počítáno ode dneška) 
stržena ze své oběžné dráhy obří putovní planetou Ničitel, jež ji přitáhla na její současnou oběžnou 
dráhu kolem Slunce, jak ti vysvětlila moje dcera Semjase již roku 1975. Tehdy ti také vysvětlila, 
že budou brzy důkazem usvědčeni ze lži všichni šejdíři, lháři a podvodníci, kteří tvrdí, že na planetě 
Venuši existuje hmotný lidský, či duchovní život. Tento důkaz podá tebou uvedená sonda koncem 
tohoto roku, čímž bude odhalen také velký švindl arcipodvodníka George Adamského, jenž je žel lživě 
označován za otce ufologie. Třebaže bude odhalena pravda o tom, že na Venuši neexistují žádné 
životní formy, ani materiální, ani duchovní, neodradí to žel fanatiky, sektáře a věřící od toho, aby 
i nadále věřili šejdíři Adamskému a aby obhajovali jeho velký podvod a jeho lži. Ohledně samé planety 
Venuše je nutno uvést, že vlivem ramena černého trychtýře se veškerý písek a prach rozšířil 



51 
 

 
Copyright 1991/2005 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 

FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 
 

do jediného směru anebo se vytratil do Kosmu, díky čemuž je nyní možno vidět skutečný povrch 
planety. Ten sestává především ze starších a velmi starých lávových polí, jelikož Venuše byla v dávných 
časech vulkanicky aktivní a je takříkajíc poseta nadzemními i pod povrchem vroucími vulkány, a rovněž 
i mnoha krátery po nárazech meteorů. Nejprve bylo možné rozeznat jen vyvýšeniny vysoké asi 1500 
až 2500 metrů, avšak poté, co se přeskupil a vytratil písek a prach, lze spatřit i hory a staré nebo dosud 
aktivní vulkány, jež prostupují dusíkatou a kysličník uhličitý obsahující atmosféru až do výše 10 000 
metrů. Lze zhlédnout i obrysy celých pohoří, jež bys možná mohl srovnat s pozemskými Andami. 

Billy A jsou tam i kanály jako na Marsu? 

Ptaah Ovšem, ty tam jsou také, avšak vypadají jinak než na Marsu a jsou dlouhé takřka 7000 
kilometrů. 

Billy Pěkné – pokud jsem tě správně pochopil, tak je Venuše stále ještě vulkanicky aktivní? 

Ptaah To jsem svými slovy vyložil. 

Billy Jednou mi Semjase nebo Quetzal sdělili a vysvětlili, že po zmizení písku a prachu, jenž ve velké 
míře sestával z vulkanického popela, bylo možné spatřit takříkajíc náhorní roviny. 

Ptaah To se shoduje s realitou. 

Billy Děkuji. – Mohl bys mi opět prozradit nějaké budoucí události? 

Ptaah To bych mohl: Filipíny postihne velmi silný tajfun, který si vyžádá mnoho tisíc lidských životů. 
To se odehraje někdy na přelomu měsíců října a listopadu. Dobu této události ještě nelze z určitých 
důvodů velmi přesně stanovit. Krátce poté zasáhne Filipíny i druhý tajfun, jenž se bude nazývat 
»Seth«, a poté bude následovat třetí bouře nazvaná »Wilma«. Ten první tajfun bude nazván jménem 
»Thelma«. Jen krátce po této první bouři bude ve Švýcarsku registrováno několik těžších zemětřesení, 
jako kupř. ve středu, 20. listopadu v Rheintalu s epicentrem poblíž obce Thusis; příštího dne pak 
otřesy zasáhnou kanton Valais. Obě tato zemětřesení – po nichž budou následovat ještě další, a také 
velmi četné dodatečné otřesy – budou představovat tektonické otřesy, jež způsobí takzvaná africká 
deska, která narazí na severoevropskou desku a která v nadcházející době způsobí ještě mnohé 
pohromy; je nutno se také obávat toho, že podzemní pokusné výbuchy jaderných zbraní, které 
proběhnou na jiných kontinentálních deskách, jako např. v Americe, Rusku, Arábii a na atolu Mururoa, 
mohou přímo či nepřímo přispět k ještě větším katastrofám. Obou nadcházejících zemětřesení 
ve Švýcarsku se naštěstí není nutné příliš obávat, jelikož způsobí jen nepatrné hmotné škody. Není 
tedy nutné se vzrušovat, byť se bude jednat o dosti citelné otřesy o síle 3–6 stupňů Richterovy škály. 

Billy Tak to je dobré poselství, ale jaké události atd. stojící za zmínku se dále odehrají? A jak je to 
ostatně s tím, že pozemští vědci stále tvrdí, že komáři nejsou schopni přenášet AIDS? O AIDS jsme sice 
již hovořili, ale tato otázka zůstala dosud otevřená. Podle mého názoru mohou AIDS přenášet všichni 
živočichové, kteří sají krev, ať jsou to komáři, netopýři rodu Vampyrus, anebo mouchy, jež parazitují 
na krvavých ranách, atd. 

Ptaah Tvá domněnka je v každém ohledu správná. Opomněl jsi však zmínit kočky a několik málo 
jiných zvířecích druhů, které ovšem nechceme uvádět, abychom nevzbudili paniku. Tuto nákazu však 
nešíří předně zvířata a hmyz, nýbrž samotní lidé, a sice v současnosti větší měrou heterosexuálové, 
jakož i při darování krve. To je rozdíl oproti minulosti, kdy nákazu především zaviňovali drogově závislí 
a homosexuálové. Dnes jsou lidé nakažení AIDS tedy povětšinou heterosexuálové. – Další předpověď 
se týká Ruska, kde bude na Rudém náměstí před Kremlem poprvé zrušena oslava Říjnové revoluce, 
načež se bude Boris Jelcin ve funkci ruského prezidenta pokoušet realizovat své mocenské choutky 
tím, že bude chtít na republiku Čečenců uvalit výjimečný stav, jelikož budou mít jiné názory než on. 
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Ideu výjimečného stavu však nebude sdílet ruský parlament, načež Jelcinova mocichtivost utrpí 
porážku. To ovšem tomuto rádoby diktátorovi nezabrání v tom, aby i nadále sledoval svá politická 
stanoviska, v nichž se bude domáhat neomezené moci, i kdyby to mělo znamenat revoluci, občanskou 
válku a nový puč. Možná proti tomu ale bude moci něco podniknout Ševardnadze, kterého Gorbačov 
opět povolá do úřadu. 

Billy To se patrně musí stát. Toho bylo nutné se obávat již od samého počátku. Bohužel se proti 
tomu však určitě nedá nic udělat, že? 

Ptaah Změna k lepšímu již patrně není možná. 

Billy Vždyť to říkám. Pak hovořme opět o něčem jiném. – Jak víme, jsou hvězdy a planety v naší 
časoprostorové struktuře dosud velmi mladé, čímž míním hvězdy Plejaden, jež můžeme pozorovat 
ze Země. Tamní slunce a planety jsou ještě tak mladé, že nejsou schopny hostit ani ty nejprimitivnější 
formy života, natož aby v jejich duchovních sférách již sídlily energie budoucích nových forem ducha. 
Je tomu skutečně tak? 

Ptaah Tvůj dotaz se mi zdá velmi nelogický, jelikož fakta, která jsi právě uvedl, sám velmi dobře znáš. 

Billy Chtěl jsem jen, abys potvrdil, že se věci skutečně mají tak, jak jsem vyložil. Je tomu tedy tak, že 
na pozemšťanům známým Plejaden neexistují ani hmotní lidé, ani duchovní formy, a ani jiné formy 
života, jež by mohly s pozemskými lidmi udržovat a pěstovat jakékoliv psychické, duchovní, tělesné, 
vědomní, počitkové, pocitové či telepatické kontakty atd. 

Ptaah To je správně: Neexistují-li na těchto hvězdách či planetách žádné formy života materiálního, 
jemnohmotného, ba ani čistě duchovního druhu, pak s takovýmito neexistujícími neexistencemi nelze 
ani pěstovat kontakt. Proto tvé otázce úplně nerozumím. 

Billy Jde mi docela jednoduše o to, že mnozí pozemští blázni stále ještě – a čím dál tím častěji – 
tvrdí, že udržují kontakt s lidskými bytostmi nebo formami ducha atd. z Plejaden: Myslím např. lháře 
B. F., Jihoameričana či Mexičana C., a každopádně toho mexického profesora, a dále i herečku M., 
s níž jsme učinili dosti zlou zkušenost, a dále i G. G., který tvrdí, že pěstuje kontakt s plejadische 
komandantem Hatoonem, a myslím také P. M., nebo jak se jmenuje, a mnoho, mnoho dalších, jako 
kupř. R. B. a superchannelerku G. C. atd., atp. 

Ptaah Ti všichni si zaslouží přízviska lhář, šejdíř a podvodník. 

Billy To vím, ale moje otázka a řeč vlastně nesměřuje k tomuto, ale k hvězdnému systému, který je 
o zlomek vteřiny posunut vůči našemu času a prostoru. Nikdo ze všech těch lhářů, šejdířů, 
podvodníků, ochořelců a bláznů přece neví, jak nazýváte svůj hvězdný systém. Abychom 
pozemšťanům objasnili, odkud pocházíte, říkali jsme doposud vždy, že pocházíte z Plejaden, a tudíž 
jsme vždy hovořili o této hvězdokupě, a to i ve vztahu k vaší domovské soustavě, která je posunuta 
vůči naší časoprostorové rovině. Vaše časoprostorová struktura je tedy o zlomek vteřiny posunuta vůči 
té naší, což znamená právě to, že na svých Plejaden žijete ve zcela jiné časoprostorové struktuře než 
my tady na Zemi, ačkoliv máte obdobná hmotná těla jako my ve své zdejší časoprostorové struktuře. 
Nyní ta samotná otázka: Bylo by možné, aby lidé na Zemi evolučně vyspěli tak zásadně, že by svým 
vědomím, telepatií či duchovní telepatií dokázali prolomit bariéru mezi naší a vaší časoprostorovou 
strukturou, aby mohli udržovat kontakt s lidmi či duchovními formami atd. z vaší časoprostorové 
struktury? 

Ptaah To je s naprostou jistotou možné pouze v jediném případě, a sice ve tvém. Kromě tebe nežije 
na Zemi žádná lidská či právě hmotná forma života, jež by byla schopna navázat kontakt přes 
časoprostorovou bariéru. Uplynou takřka tři tisíce let, než budou první lidé na Zemi schopni využít 
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této možnosti. Pravdivou výjimku tvoříš skutečně jen ty, a to z důvodů, jež sahají miliardy let 
do minulosti a jež lživí kontaktéři a jiní šejdíři a podvodníci nejsou schopni pochopit. 

Billy To je jasná odpověď. K tomu mám následující dotaz: Je ti známo, zda nějací lidé od vás stále, 
periodicky či sporadicky přecházejí z vaší časoprostorové struktury do naší, aby zde vykonávali nějaké 
práce nebo aby udržovali kontakty s nějakými pozemšťany? Tím nemyslím tebe ani žádné jiné lidi, 
kteří mají co do činění s tebou nebo s misí, avšak bylo by nanejvýš zajímavé znát jejich počet. 

Ptaah Na tuto otázku ti mohu poskytnout úplnou odpověď: V této, nebo právě ve vaší 
časoprostorové struktuře pracuje v současnosti v pevných turnusech vždy 16 osob – tyto osoby, jež se 
nalézají na Zemi a jež se střídají v pevných turnusech, souvisejí s misí a jsou pověřeny jejím 
vykonáváním. Z těchto vždy 16 lidí neudržuje ani jeden jediný žádné kontakty s pozemskými lidmi 
nebo s lidmi, kteří žijí na Zemi a kteří přiletěli v nejdávnějších dobách z jiných planet. Kromě těchto lidí 
se zde nalézám již jen já se svým průvodem, jenž čítá 122 406 dalších lidí, kteří však – vyjma mě – 
bez výjimky nepěstují žádné kontakty s lidmi na Zemi, a to ani krátkodobé, ani dlouhodobější. (Pozn. 
od Ptaah z 16. 9. 2004: Oněch 122 406 osob, jež tvoří doprovod Ptaah, představuje osazenstvo jeho 
kosmického velikánu.) Já sám pěstuji na Zemi kontakt výhradně jen s tvojí osobou. Do roku 1986 
působilo na Zemi ve třech různých stanicích celkem 718 osob z našich domovských světů a z naší 
federace, avšak ani jedna z nich neudržovala kontakty s žádnými lidmi na Zemi – pouze s tebou. 
Kromě toho nepřicházejí žádní lidé z naší časoprostorové struktury do vašeho prostoru a času, a tudíž 
nemohou nikdy navazovat kontakty žádného druhu. 

Billy Pak máte naprostou kontrolu nad tím, že lidé z vaší časoprostorové struktury nepřicházejí 
do našeho času a prostoru, a také nad tím, že takoví lidé od vás nebo z vaší federace nepěstují 
kontakty s lidmi na Zemi. 

Ptaah Takový je stav věcí a taková je pravda. Jediný člověk na Zemi, jenž je s námi v pravdivém 
kontaktu, jsi jen ty sám. Nikdo a žádný jiný člověk na Zemi, kromě tebe, s námi není v kontaktu, a ani 
s žádnými z našich spojenců, a to ani tělesně, ani telepaticky, ani žádným jiným způsobem. Kdo tvrdí 
něco jiného, ten očividně a bez zábran lže a podvádí. Celá situace ohledně těchto tvrzení se však bude 
stále zhoršovat, neboť jsou již v pohybu první věci, jež podnítí lživá tvrzení o kontaktech i v evropském 
prostoru. Ty nemnohé osoby, které dosud tvrdily, že jsou ve styku se mnou, s mojí dcerou Semjase 
či s jinými lidmi z našich světů (jako to tvrdí i lháři v Americe a Jižní Americe atd.), nezůstanou 
do budoucna osamocené, neboť i v evropském prostoru se již různé skupiny a jednotlivci připravují 
na to, že budou šířit velké lži, podvody a tvrzení v tom smyslu, že jsou v kontaktu se mnou, mojí 
dcerou či s jinými osobami z našich národů. Neodpovědné živly a lidé ochořelí bludy si budou žel 
vymýšlet takováto přediva lží a podvody, a to především v Německu, Polsku, Rusku a v různých zemích 
Sovětského svazu, což ovšem neznamená, že se budou tyto lživé a podvodné intriky omezovat jen 
na tyto země: Ve skutečnosti se bude dít totéž ve všech evropských zemích, přičemž budou dotyčnými 
lžemi a podvody budit pozornost hlavně Itálie, Francie a Španělsko, ale také Austrálie, Japonsko 
i Amerika. Tyto kriminální intriky se budou žel množit především od měsíce listopadu. 

Billy Celé toto lživé a podvodné divadlo tedy přejde i na takzvané státy východního bloku, bude-li 
pak ještě možné hovořit o východním bloku, což patrně již nebude správné označení. 

Ptaah Ovšem, ale totéž se bude odehrávat i v Arábii, Izraeli a Africe, byť bude trvat poněkud déle, než 
se tam objeví tytéž lži, podvody a šarlatánství – tomu žel nepůjde zabránit, jelikož sektářství se mezi 
pozemšťany stále více a více rozšiřuje, zaplavuje veškerý rozum a hrozí, že jej pomalu zničí; to 
prorokoval již Jmmanuel před asi dvěma tisíci lety, jak velmi dobře víš. 
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Billy To přirozeně vím. Je mi však také jasné, že sektářství je hlavním faktorem proroctví, jež se 
vztahuje na číslo nebo zvíře 666, tedy hlavním faktorem »antilogu« nebo právě antikrista, jak 
náboženství toto zabíjení pravdy nazývají. O tom jsem psal již před lety v knize »Otevřené slovo«, 
a také o tom, že největší vinu na tomto okultním a náboženském sektářství je nutno připsat 
náboženským směrům a pseudovědám praktikovaným parapsychologickými a psionickými fanatiky – ti 
největší měrou podněcují švindly, nepochopení, lži, podvody a šarlatánství tím, že urovnávají cestu 
všem šejdířům, lhářům, podvodníkům, psychopatům, schizofrenikům a bludně věřícím, jelikož 
uznávají jako pravá všemožná média, duchovní léčitele, channelery, kontaktéry všeho druhu, 
zaříkávače duchů a démonů, exorcisty, inspirované jedince a jiné ochořelce, šejdíře, lháře 
a podvodníky a dláždí jim cestu. Existuje více než dostatek důkazů pro to, že parapsychologie – která 
se stala zhoubnou chorobou Nového Věku – podporovala a nadále podporuje okultní a náboženské 
sektářství, dokud to celé nepřekročí všechny meze a nenaplní se proroctví o tom, že budou 
pronásledováni a usmrcováni všichni, kteří budou usilovat o pravdu a hájit ji, což přesně stojí 
v proroctví, jež je psáno v »Talmudu Jmmanuel«. 

Ptaah To se žel shoduje s pravdou – a skutečnost, že se na celém světě častěji objevují podvodní lživí 
kontaktéři, již ohlašuje první náznaky budoucích událostí, jež budou vyplývat z celosvětového 
a úděsného sektářství, které v zásadě vypěstovaly sektářské obce evangelických a katolických církví. 

Billy To jsou věci, které jsou již dlouho známé a které 
však žel prozatím nelze změnit. Prolhané a podvodné 
církve křesťanství se mocně přičinily ve věci lží, švindlů, 
šarlatánství a podvodů atd., jež nemají obdobu v celém 
Univerzu. Oproti nim bledne i nesmírně lživý, podvodný, 
švindlířský a šarlatánský výkon Američanů, kteří roku 
1969 podvedli, obelhali a vodili za nos celý svět, když 
spustili divadlo údajného přistání na Měsíci s Neilem 
Armstrongem a spol. tím, že se měsíce předtím 
hermeticky uzavřeli někde na vhodném místě v poušti, 
v upravené hale zinscenovali fingované přistání na Měsíci a zachytili ho na videopásky, načež údajní 
kosmonauti letící na Měsíc tento podvod hráli. Když pak tito rádoby astronauti se svou raketou 
buráceli mimo Zemi a tu ve svém kosmickém modulu mnohokrát obkroužili, poslali se pak 
videonahrávky inscenovaného přistání na Měsíci satelitem na Kennedyho mys, kde všichni 
zaměstnanci zírali přišpendleni k obrazovkám, stejně jako miliardy lidí po celém světě, kteří byli 
napáleni a podvedeni stejně jako zaměstnanci Kennedyho mysu a všichni Američané. V tomto 
celosvětovém podvodu šlo jen a pouze o to, aby si Američané opět vyžehlili image ztracenou 
ve Vietnamu, a dále o to, aby Sovětskému svazu zasadili ránu v tom smyslu, že nebude moci po Měsíci 
chodit jako první, a že na něj tedy nebude moci uplatnit nárok. Pokud se dobře pamatuji, na tomto 
celosvětovém podvodu se podílelo zrovinka 37 osob a strůjci této události jsou na to ještě pyšní 
a tvrdí, že Americe prokázali nezměrně velkou službu, což bude – pokud se dozvědí pravdu – zajisté 
tvrdit i mnoho oklamaných a kriminálně založených Američanů, jakož i těch, kteří to s pravdou nemyslí 
tak vážně. To jsi mi vysvětlil během mé Velké cesty v roce 1975. Ach ano, většina zasvěcených přišla 
pak neslavně a postupně o život zaranžovanými »nehodami« a »nemocemi«, jelikož hrozilo nebezpečí, 
že bude porušena mlčenlivost. 

Ptaah To je správně. Vše se ovšem vykládá lživě jinak. 

Billy Neil Armstrong pak vypustil z úst velká slova, když svou botu otiskl na poušti do písku a řekl 
přibližně toto: »Malý krok pro mě, ale velký krok pro lidstvo«. To tedy uměl skutečně dobře kecat, 
neboť jeho krok byl skutečně jen zanedbatelně malý, pomyslí-li člověk, že Ameriku vůbec neopustil, 

Vše jen klam? 
WASHINGTON – 20 miliónů Američanů dnes, 
25 let po přistání na Měsíci, věří tomuto: To 
vše byl jen perfektně zinscenovaný klam, 
přistání se nikdy nekonalo. To vyplynulo 
z obsáhlé ankety. Vládě šlo údajně jen o to, 
aby zamaskovala prohýření mnoha finančních 
prostředků! 

Blick, Curych, sobota, 23. července 1994 
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aby svůj otisk vtiskl do prachu, který údajně ležel na Měsíci v měsíci červenci 1969. Slunce ovšem tuto 
vyřčenou lež vynese na světlo, neboť i když je těch 37 zúčastněných osob skutečně umlčeno – přičemž 
jedním ze zúčastněných měl být i Wernher von Braun –, nepůjde vše zatajovat donekonečna. Jeden 
ze zúčastněných ale jednou promluví, buď z důvodů svědomí nebo v opilosti či jinak, anebo možná 
povedou i další okolnosti k odhalení pravdy, jak jsi mi tehdy naznačil. Avšak nechme toho, neboť bych 
měl ještě nějaké otázky, pokud mi na ně ještě můžeš odpovědět? Předtím jsme hovořili o lživých 
kontaktérech, přičemž jsi je vztahoval jen na sebe, Semjase a jiné osoby z Plejaden. Domnívám se, 
že nebudou lhát pouze v tom smyslu, že pěstují kontakty s vámi, Plejaden. Podlé mě bude tedy situace 
vypadat tak, že budou hovořit o údajných kontaktech s lidmi či silami atd., jež mají pocházet i z jiných 
hvězd, že? 

Ptaah Tak tomu přirozeně bude. Je ovšem zvláštní, že se všichni lživí kontaktéři, ochořelci a bludně 
věřící soustředí již několik let a stále častěji na nás, kteří pocházíme z Plejaden. Pro žádného člověka 
na Zemi, kromě tebe, ovšem není možné s námi vstoupit do tělesného, telepatického ani jiného 
kontaktu a žádným způsobem proniknout do naší časoprostorové struktury – to však lživým 
kontaktérům, ochořelcům a bludně věřícím není známo a je to pro ně i naprosto nepochopitelné, 
jelikož jsou svázáni a plně zaujati bludnými a klamnými naukami esoterického, okultního 
a parapsychologického druhu. 

Billy Můj příteli Ptaah, opakovaně mě těší, když tě slyším hovořit slovy, která odpovídají mému 
stylu, která jsem spojil dohromady nebo která používám a velmi často opakuji při plnění své mise, 
podle principu: Stálé opakování docílí důrazu. 

Ptaah Právě to je důvod, proč se již dlouhou dobu pokouším upustit od stylu našeho jazyka a výraziva 
a používat již jen tvá slova, slovní kreace a obraty; z dlouholetých studií vyplynulo, že tvá slova, slovní 
kreace a styl, v němž pojmenováváš všechny věci – jakož i způsob, jakým nemilosrdně a bojovně 
vykládáš pravdu –, představují skutečně jedinou metodu, která je schopna lidi na Zemi vyburcovat, 
poučit je o pravdě a přimět je k zamyšlení. 

Billy Můj příteli, to skoro zvyšuje mé sebevědomí, když pomyslím na to, že můj jazyk, výrazy a slovní 
tvary vadí velmi mnoha pokrytcům a jiným jedincům, kteří nemilují pravdu, jakož i škemralům, rádoby 
diplomatům, úlisníkům a sektářům atd. – ti se domnívají, že mě kvůli tomu musejí kárat, přičemž 
idiotsky a arogantně tvrdí, že nejsem schopen používat jemný a vzdělaný jazyk, a to často jen proto, 
že jsou sami příliš zbabělí a nekalí na to, aby pojmenovali pravdu pravými jmény; to se vztahuje např. 
na mé útočné obraty, jimiž popisuji určitou lidskou lůzu, kterou již nelze s dobrým svědomím 
pojmenovat jemnými výrazy a přízvisky. Tito rádoby kritici a jiní přemoudřelci a úlisní pokrytci ovšem 
nechápou, že svými bojovnými pojmenováními a výrazy pranýřuji pouze myšlení, jednání a mizerný 
charakter dotyčných zvrácenců, aniž bych je napadal jako lidské bytosti. Tito kritici atd. podléhají 
bludné nauce, že je člověka jako takového nutno odsoudit za špatný čin, a právě to také zhusta dělají, 
když jim někdo šlape na paty nebo když mají jednoduše posoudit skutek druhého. Poté tedy člověka 
neposoudí, ale vyřknou nad ním soud, a tedy jej potrestají, aniž by měl sebemenší šanci svoji chybu 
napravit. Já sám žádného člověka neodsuzuji, ale pouze jej posuzuji na základě všech nezbytných 
kritérií, načež dospěji k posudku. Skutečně nic nehovoří proti tomu, abych člověka označil kupř. 
za hulváta, gaunera, flanďáka, úkladného vraha či bestii atd., pokud myslí a jedná tak, jak jej označuji. 
Přesto si však vážím života i takovýchto lidí a považuji jej za daný Tvořením, úctyhodný a hodný 
respektu. Tím míním, že si vážím každého člověka jako takového, a to bez rozdílu, ať už jedná dobře, 
nebo špatně. Pranýřuji stále jen samotné negativní činy plynoucí z myšlení a konání. 

Ptaah Toho jsem si velmi dobře vědom, a jsi patrně jediný člověk na Zemi, jenž myslí, jedná 
a posuzuje ostatní tímto způsobem. Zahanbeně musím přiznat, že ani mi samotní jsme v tomto ohledu 
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dosud nepokročili evolučně tak daleko, abychom se tvému přístupu zcela vyrovnali. Sice jsme již 
nakročili tímto směrem, avšak s tebou se zatím, bohužel, nemůžeme srovnávat. Naše lítost v tomto 
ohledu se však mírní, když pomyslíme na to, že máš zcela jiný a mnohem starší původ než my všichni. 
Pokud se jedná o to, že tě urážejí a vyčítají ti, že nejsi schopen hovořit jemným jazykem, tak to mohou 
říkat pouze troufale předsudeční, hloupí a sobečtí lidé, kteří kvůli své aroganci a sebechvále 
nedokážou rozpoznat svoji nedostatečnost a hloupost a kteří se utápějí ve velikášství. A to vůbec 
nezmiňuji mnoho velmi jemných statí, jež jsi v průběhu svého života napsal, jakož ani tvé dopisy, které 
nesčíslným lidem přinesly nejhlubší radost, láskyplné pocity a novou životní kuráž; a také své pohádky 
jsi vyjádřil slovy, jimiž nikdy nebudou schopni hovořit ani psát ti, kteří urážejí tvůj jazyk a způsob psaní. 
A to nehovořím ani o několika obsáhlých poučných spisech, jež jsi v průběhu svého života napsal pro 
naše národy, a ani o dobrodružných cestopisech atd., které jsou u našich národů nesmírně oblíbené 
a o nichž žádný pozemšťan nemá ani nejmenší potuchy. 

Billy Ptaah, nyní bys měl ale udělat tečku, protože jsem rozhodně nechtěl, aby se tyto věci kdy 
dostaly na veřejnost. 

Ptaah Není to pro tebe žádná ostuda, právě naopak; náleží ti za to vše největší dík, čest a všechen 
respekt, milý příteli. 

Billy Tak dobře, nechme toho tématu. – Předtím jsme hovořili o Američanech, kteří roku 1969 
obalamutili s údajným přistáním na Měsíci celý svůj národ i celý svět. Něco takového přece neučinili 
jen jedinkrát, jak jsi mi tehdy vysvětlil na mé Velké cestě, avšak o tom mám pomlčet. Jednalo se 
o události ze 7. prosince roku 1941, kdy Japonci provedli velký útok na havajský přístav Pearl Harbor, 
při němž potopili vlajkovou loď ARIZONA a mnoho dalších amerických lodí a usmrtili tisíce lidí. Tehdy, 
v roce 1975, jsi mi řekl, že nesmím zmiňovat pravdivé okolnosti tohoto útoku, dokud neuplyne 50 let. 
Nadcházejícího 7. prosince tohoto roku však již tato doba uplyne. 

Ptaah To je správně, a proto lze nyní hovořit i o této zlé machinaci Američanů. 

Billy Dobře, pokud si ještě správně vzpomínám, tak tehdy jsi mi vysvětlil, že americká vláda byla 
ze strany svých špiónů a CIA plně informována o tom, že japonské letectvo 7. prosince 1941 v brzkých 
ranních hodinách napadne americkou flotilu v Pearl Harboru a že ji s jistotou zničí. Američané 
prakticky neučinili žádná protiopatření, jelikož vůbec neměli zájem o to se bránit. Vysvětlil jsi, 
že pověření úředníci někdejší americké vlády zcela záměrně obětovali tisíce námořníků a jiných členů 
armády, jakož i vlajkovou loď Arizona a mnoho jiných lodí, jelikož chtěli mít pádný důvod k útoku 
na Japonsko, aby mohli oficiálně provést testy jaderných zbraní na skutečných objektech, přičemž si 
vybrali města Hirošima a Nagasaki – na stranu druhou chtěli mít však možnost dokázat svoji válečnou 
moc a velikost tím, že by jadernými výbuchy zničili dvě města, že by statisíce lidských životů zničili 
pouze dvěma bombami a že by z mnoha lidí udělali mrzáky a zapříčinili, že se budou rodit znetvořené 
děti, na nichž by jejich vědci mohli následně provádět odborné výzkumy. Někdejší americká vláda, 
zasvěcení vědci, vojáci a jiní zločinci tedy s plným vědomím poslali své vlastní lidi na smrt, nechali 
zničit celou svoji flotilu a následně se dopustili nevídaného válečného zločinu, když zničili Hirošimu 
a Nagasaki, zavraždili a znetvořili statisíce lidí a způsobili, že se rodily zmrzačené děti, aniž se světová 
veřejnost do této doby dozvěděla pravdu – za to však Američané nebyli voláni k odpovědnosti, stejně 
jako ani v mnoha jiných případech, v nichž se dopustili válečných zločinů a zločinů na lidstvu. 

Ptaah O tom jsem tehdy hovořil, to je správně. Pravda se však ani ohledně Američanů nevytratí 
a bude vycházet na světlo, a proto dříve či později odhalí i jejich ohavné činy, třebaže je dosud zastírají 
a zatajují a třebaže dosud popírají, že jsou pravdivé, a zamlčují je. 
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Billy To jsi řekl zase jednou trefně, a proto se tomuto tématu patrně již nemusíme věnovat. Zajímají 
mě ještě jiné záležitosti, mimo jiné to, že s pozemšťany ani jinými lidmi na Zemi libovolného původu 
sice nepěstujete kontakty, ale vysíláte jednostranné impulzy určitým pozemšťanům, kteří je zachycují 
a vyhodnocují. My sice tato impulzní spojení v podstatě také nazýváme kontakty, ale to je chybný 
pojem, neboť všichni ti pozemšťané – zpravidla vědci – nemají ani nejmenší tušení či znalost o tom, 
že je svými impulzy upozorňujete na jisté záležitosti a poznatky. K tomu mám tyto otázky: Jak nazýváte 
tato impulzní spojení a kolik jich v současnosti existuje na Zemi? 

Ptaah Tato impulzní spojení, jak to nazýváš, skutečně nelze zařadit do kategorie kontaktů, neboť 
za kontakt lze označit pouze situaci, v níž si obě strany plně uvědomují jednostrannou či vzájemnou 
komunikaci. Jedná-li se ovšem pouze o jednostranné impulzní spojení, tak příjemce impulzů nemá ani 
tušení o tom, že je mu cosi sdělováno – tak je tomu u všech jednotlivých pozemšťanů, kterým 
posíláme impulzy a jejichž počet se v současnosti pohybuje kolem 31 104; můžeš si tedy povšimnout 
toho, že je jich mnohem více než tehdy, když ses na tuto věc posledně tázal. Abych však na tvoji 
otázku odpověděl úplně, tak uvedu následující: Tato impulzní spojení nazýváme docela jednoduše 
»impulzní dodatky«, jelikož ve skutečnosti pouze dodáváme impulzy myšlenkám, idejím a impulzům 
libovolného a osobního rázu, které jsou přítomny v každém člověku. Tyto dodatkové impulzy jsou 
v každém jednotlivém případě vyladěny tak, že si příjemce nikdy neuvědomí přítomnost cizího vlivu, 
a proto nemůže ani nikdy hovořit o tom či rozpoznat, že tyto impulzy přijímá nebo že jsou mu právě 
dodávány zvnějšku. 

Billy Tím by byl můj dotaz zodpovězen, ale zůstává otevřena ještě jiná otázka: Proč jen tolik 
pozemšťanů blázní s tvrzením, že udržují kontakt právě s vámi, Plejaden? Tím myslím: Proč tito 
potřeštěnci tvrdí, že pěstují styky zrovna s vámi, Plejaden? 

Ptaah Touto otázkou jsme se zabývali již před delší dobou a odpověděli jsme si na ni tak, že můry 
přitahuje světlo, jak lidé na Zemi říkají. 

Billy Aha, to jsem si myslel. Jinak to být ani nemohlo 

Ptaah Rozumíš velmi dobře tomu, co mám na mysli, ale musím nadhodit otázku, zdali tomu 
porozumějí i jiní lidé, kteří budou později číst tyto řádky, až sepíšeš náš rozhovor? 

Billy Ty si myslíš, že by lidé nemuseli pochopit tvá slova, třebaže velmi jasně vyjadřují odpověď na 
moji otázku. Pokud by to mělo být skutečně tak, že lidé tvá slova nepochopí, pak bych je rád vyložil; 
můžeš mě následně opravit, kdybych něco vysvětlil chybně: Úsloví, že můry létají za světlem, skutečně 
používají lidé na celém světě a tvá dotyčná odpověď vyjadřuje, že škodlivé můry se vyskytují všude 
tam, kde světlo prozařuje temnotu, a tak dlouho nalétávají proti němu, dokud neoslepnou nebo se 
smrtelně nespálí. Toto přirovnání jinými slovy vyjadřuje, že tam, kde je pravda, se sdružuje mnohá 
škodlivá chátra, která tak dlouho šíří falešnosti, lži a podvody a tak dlouho nabíhá proti pravdě, dokud 
si nezlomí vaz, neboť nemůže proniknout do pravdy a sjednotit se s ní, stejně jako ani můry, které 
zabíjí již horká zář, jež se šíří kolem světla. Jen faktor, který je sám světlem, může bez újmy proniknout 
do světla a sjednotit se s ním, a právě tak mohou do pravdy proniknout a sjednotit se s ní pouze lidé, 
kteří vskutku a vpravdě hledají a milují pravdu a již jsou ochotní s ní žít. Lháři, podvodníci, šarlatáni, 
bludně věřící a ti, kteří podvádějí sami sebe, atd. však beze smyslu a se zběsilou touhou mařit tak 
dlouho nabíhají proti pravdě, dokud se sami nezničí. 

Ptaah Já to věděl. Dokázal jsi celou věc vysvětlit mnohem lépe, než bych to býval svedl sám. 

Billy Chceš mi zase skládat poklony nebo mi dokonce lichotit? Od toho můžeš klidně upustit, můj 
příteli. Mohl bys mi ale odpovědět na jednu další otázku, pokud tě ještě mohu častovat dalšími 
dotazy? 
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Ptaah Ovšem. 

Billy Uváděl jsi, že boje, které je nutno očekávat v Jugoslávii, nebudou sváděny kvůli míru 
a svobodě. 

Ptaah Ano, to jsem vysvětlil, neboť tamní skupiny lidí neprovádějí bojové akce proto, aby skutečně 
docílily svobody či míru, neboť budou vést válku jen a pouze pro válku samu, aby mohly zabíjet, 
vraždit a pustošit. Z toho důvodu budou jejich válečné akce a destrukce mnohem horší, než kdyby se 
vedla skutečná válka. Jejich destrukce dosáhne totalitních rozměrů a jejich vraždění se nezastaví ani 
před mladými, ani před starými nevinnými. Tisíce starých i mladých lidí, žen, dětí, starců i kojenců 
zemřou často ohavnou smrtí, a to jen proto, že se budou zvrhlí bojechtivci oddávat své bezmezné 
krvelačnosti a že nebudou znát ani slitování, ani lidskost. Tito bojechtivci dychtí od nepaměti po krvi 
a vraždění a právě v těchto způsobech jednání se budou v nadcházející době vyžívat. 

Billy To je zlé, velmi zlé. Nevinní tedy budou moci očekávat leccos nepěkného. 

Ptaah Tak tomu žel bude. 

Billy Pak nadcházející události přesto zdokumentuji výňatky z novin. Teď mám ale jinou otázku, 
která nemá nic společného s Jugoslávií. Řekl jsi, že jméno toho prastarého zemřelého, který bude 
nalezen v Ötztalu v rakouských horách, znělo Urk. Víš něco o tom, zda vědci zjistí, jak byl starý, a zda 
vypátrají, jak dlouho tam Urk ležel? Ptám se proto, že Quetzal jednou vysvětloval, že tradiční metody, 
jimiž disponují pozemšťané, přinášejí při velmi přesném zjišťování stáří velmi pochybné výsledky. 

Ptaah Ten muž se dožil 37 let, 8 měsíců a 17 dní a zemřel před 5105 lety, jak jsem ti již pověděl. 
Domníváš se ovšem správně, že vědci se svými nedostatečnými a chybnými metodami na určování 
stáří libovolných materiálů chybně vypočítají dobu jeho skonu. Jestliže totiž materiál překročí určitou 
sumu let, tak podléhá atomárním změnám: Do dovršení této sumy let se většina rostlin a materiálů 
na Zemi, působením kosmických radioaktivních vlivů, změní natolik, že z radiokarbonové metody 
plynou při určování stáří výsledky, které jsou chybné o výrazně více než jeden tisíc let, pokud vědci 
měří hodnoty na základě radioaktivního izotopu uhlíku. Jeho hodnoty mohou být větší či menší podle 
toho, zda je zkoumaná látka mladší či starší než jeden tisíc let, anebo poněkud starší než 2600 let, což 
je případ Urka, a proto pozemští vědci při určování stáří skutečně dospějí k chybnému výsledku, jenž 
bude činit patrně 50–70 let. 

Billy Rozumím-li tomu správně, tak lze radiokarbonovou metodou určit stáří materiálu velmi 
přesně, je-li materiál mladší než jeden tisíc let; je-li starý v rozmezí 1000 a 2600 let, pak lze docílit 
do jisté míry stabilních výsledků, avšak je-li starší než 2600 let, pak mohou vědci dospět k chybným 
výsledkům až o 1000 let, jelikož kosmické radioaktivní vlivy změnily na Zemi atomární, resp. 
radioaktivní struktury organických a jiných látek. 

Ptaah Takový byl smysl mého vysvětlení. 

Billy Vysvětlil jsi to možná trochu komplikovaně, což by mohlo vést k nedorozuměním, jimž lidé 
na Zemi žel příliš rychle podléhají. Nyní bych ale měl ještě jednu otázku ohledně Pearl Harboru, resp. 
ohledně svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Uvedl jsi, že Američané koketovali 
s myšlenkou, že nechají Japonce (viz 7. prosince 1941) bez zábran a bez odporu napadnout a zničit 
lodě americké tichomořské flotily, které stály v přístavu, jelikož chtěli mít záminku k jaderné likvidaci 
japonských měst – na jednu stranu chtěli mít možnost provádět nezbytné testy na živých a mrtvých 
objektech a na stranu druhou chtěli demonstrovat svoji vojenskou moc. Ve tvém vysvětlení se však 
nalézá jeden červík, neboť v době, kdy Japonci vybombardovali Pearl Harbor, ještě neexistovaly 
atomové bomby. Podle toho, co vím, vyhodili Američané první pokusnou jadernou bombu do vzduchu 
oficiálně až v červenci roku 1945, tedy asi tři týdny předtím, co zničili Hirošimu – první jaderná nálož 



59 
 

 
Copyright 1991/2005 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 

FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 
 

tedy patrně explodovala nebo detonovala cca v polovině července. Domnívám se, že to byla bomba 
uranová, stejně jako ta, která byla svržena na Hirošimu, zatímco Nagasaki zničila bomba plutoniová. 
V tomto ohledu by bylo důležité vědět, jak vysoký byl skutečný počet tehdejších mrtvých, neboť 
Američanům atd. se patrně nedá věřit, když hovoří o 260 000 mrtvých v Hirošimě a 75 000 mrtvých 
v Nagasaki. To jsou patrně čísla, která se neshodují s pravdou. Tehdejší bomby měly ekvivalent 
přibližně 20 kilotun TNT, pokud si dobře vzpomínám, ale dnes mají podobné bomby ekvivalent asi 
100 000 kilotun TNT. 

Ptaah Vidím, že ti ještě musím podat další vysvětlení, ačkoliv jsem to vlastně neplánoval. Tvé údaje 
samozřejmě souhlasí a s tím tvým žertovným červíkem máš přirozeně pravdu. První nukleární nálož 
detonovali Američané 16. července 1945 na pokusném pozemku u Alomogordo ve Spojených státech 
amerických. Američtí vědci a pověření vládní úředníci ovšem věděli již na počátku roku 1941, 
že jaderné pokusy směřující k výrobě první detonovatelné bomby pokročí kolem poloviny roku 1945 
tak daleko, že bude možné provést první pokus, jenž se následně skutečně v plánované době 
uskutečnil a zdařil. Američanům se pak nejvíce zamlouvala idea v těchto jaderných pokusech 
pokračovat, a to hned na vhodných objektech, jak bylo ustanoveno již před pěti lety. Bylo tedy 
zapotřebí pouze určit vhodné objekty, jejichž likvidace byla rozhodnuta již před pěti lety, když bylo 
možné počítat s tím, že se roku 1945 vydaří první pokusné odpálení jaderné pumy. Japonsko bylo pro 
další jaderný pokus jako stvořené, jelikož Japonci byli pro Američany v mnoha ohledech dosti 
nepohodlní a představovali pro ně potenciální riziko. Záleželo tedy již jen na tom, aby bylo možné 
proti Japoncům zahájit válečné akce, při nichž by v daném okamžiku byli sraženi do kolen 
bombardováním Hirošimy a Nagasaki, až by vývoj jaderných pum dospěl do stadia, v němž by mohly 
být použity. Američané tedy začali s Japonci náročně vyjednávat a kladli si požadavky, které Japonci 
za žádných okolností nemohli dodržet, a tedy ani přijmout – museli je tudíž odmítnout. Američané 
kladli Japoncům zcela záměrně takové požadavky, které Japonci museli zamítnout a v jejichž důsledku 
mohli bránit svoji čest pouze definitivní odpovědí, která znamenala válečný útok. A tak se stalo, 
že Japonci zaútočili na Pearl Harbor a že se Američané nijak nebránili. Pokud by totiž Američané tento 
útok zastavili, tak by to pro Japonsko znamenalo rychlý konec, následkem čehož by celý plán 
Američanů, kteří počítali s pozdějším vývojem jaderné bomby a kteří chtěli v budoucnu bombardovat 
Hirošimu a Nagasaki, vyzněl do prázdna. Američané tedy vytvořili pětiletý plán, nechali Japonce 
napadnout a zničit Pearl Harbor, obětovali tisíce lidí, a nalezli tak způsob, jak mohli sami vstoupit 
do druhé světové války, což chtěli učinit i z jiných důvodů, přičemž vše naplánovali tak, aby se Amerika 
stala v každém ohledu největší světovou velmocí. O tuto pozici usilovala Amerika již v posledním 
století a i dnes se všemi zhoubnými prostředky pokouší si ji zachovat a bude se o to pokoušet 
i do budoucna. 

Billy S touto odpovědí jsem spokojen; uceluje mi obraz tehdejších událostí. Ve svém dotazování 
však ještě neustávám, neboť jsem tě dlouho neviděl, a proto u nás vyvstalo hodně otázek. Jedna další 
se týká asteroidu, který má příští rok proniknout do oblasti Země; neměj však starosti, nechci se tě 
ptát na to, jaké důsledky to přinese pro Zemi a lidi, jelikož to mně budeš sotva smět oficiálně 
zodpovědět. Odpovědět mi ale jistě můžeš na dotaz, zdali s sebou tento asteroid táhne – před sebou 
či za sebou – další a menší asteroidy či meteory. Tážu se proto, že na základě vašich poučení během 
mé Velké cesty vím, že větší asteroidy a velké meteory (které již náležejí do skupiny Adonis), nesviští 
velmi často Vesmírem samy, ale často je doprovázejí menší meteory či asteroidy, které prakticky 
táhnou za sebou; jiné menší meteory zase kvapí před těmi velkými asteroidy a meteory, které je 
jakoby tlačí před sebou. Pamatuji si ještě na vaše vysvětlení, že vzdálenosti mezi menšími meteory 
a tím větším mohou být často velmi značné, a mohou činit dokonce milióny kilometrů. Je-li tomu 
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skutečně tak i v případě tohoto obřího meteoru či právě asteroidu, jejž je nutno očekávat roku 1992, 
pak se bude příští rok řítit na Zemi leccos nemilého. 

Ptaah To máš bohužel pravdu. Nejde o to, že bych o tom nesměl hovořit, ale jeví se mi jednoduše 
lepší o tom nemluvit příliš mnoho. Nemá se stát, aby pozemšťané propadli panice, a kromě toho 
nejsou nadcházející události v této souvislosti dosud zcela jisté, jelikož různé faktory zůstávají ještě 
otevřené a mohou způsobit směrodatné změny. Chci ale vysvětlit tolik, že již v měsíci listopadu dospějí 
do bezprostřední blízkosti Země průvodci obří komety (před ní letící) a že se budou tyto události 
vícekrát opakovat. Zcela bez rizika to sice nebude, ale riziko nebude tak velké, aby se skutečně něco 
stalo; další údaje o této věci bych ale nechtěl oficiálně uvádět. Pokud tě to osobně, jen pro tvoji vlastní 
potřebu zajímá, tak ti mohu po našem oficiálním rozhovoru podat ještě některá vysvětlení. 

Billy Vlastně mě to nijak zásadně nezajímá. To, co jsem chtěl vědět, jsi mi vysvětlil. Možná by ale 
bylo zajímavé ještě vědět, zda je ti známo, odkud tento meteor a jeho vpředu a vzadu letící průvodci 
pocházejí. 

Ptaah To není tajemstvím. – Tyto meteority, z nichž většina zaujímá průměrnou velikost mezi 
několika centimetry a přibližně 25 metry (do čehož nepočítám hlavní meteorit), představují vzácné 
putovní meteory, jež letí po velmi, velmi dlouhé dráze kolem Slunce a které často potřebují mnoho set 
let k tomu, aby se opět přiblížily ke Slunci, přičemž zpravidla protínají oběžnou dráhu Země. Jejich 
původ jsme nedokázali přesně vyjasnit, neboť je možné, že buď pocházejí ze systému Uranu, nebo 
představují zbytky planety Malona, anebo pocházejí z nejkrajnějších prstencových systémů. Poslední 
možnost se zdá být mnohem pravděpodobnější, neboť stáří většiny meteoritů této skupiny se shoduje 
se stářím tamních útvarů, které mají i totéž složení. Pokud by tyto putovní meteory pocházely z okolí 
Uranu, musel by být jejich materiál mladší. Jednu věc však mohu bezpečně konstatovat, totiž že tato 
skupina meteorů se nevydala na cestu vlivem zničení planety Malona, ale vlivem putovní planety 
Ničitel. Počítáno od nynějška do minulosti se jednalo o osmý průlet Ničitele, při němž tato putovní 
planeta dospěla do oblasti pásu asteroidů, z nějž různé malé asteroidy katapultovala do prostoru 
a některé strhla s sebou. Tyto asteroidy se od ní postupně stále více odchylovaly, až se nakonec, 
takřka po 1600 letech, osamostatnily a vydaly se po své vlastní putovní dráze, již od té doby sledují 
a jež je opakovaně zavádí ke Slunci a do blízkosti Země. 

Billy Děkuji za informaci. Pak mám jednu další otázku: Můžeš mi vysvětlit, zda všechny obyvatelné 
planety vykazují ve svém nitru dutiny, v nichž se ukládají plyny, voda či ropa? 

Ptaah Ovšem, tak tomu vskutku je. 

Billy A plní tyto vodní, plynové a ropné zásobárny pro Zemi určitou funkci, anebo to jsou zkrátka jen 
normální uloženiny, jež pro existenci planety nemají žádný význam? Vodní a ropné zásobárny přece 
představují často gigantická podzemní jezera či moře, zatímco plynové zásobárny jsou gigantické 
dutiny. 

Ptaah Ona často obrovská ložiska, jež se přirozeně nalézají v nitru planet a jež obsahují vodu, plyn 
či ropu, vznikají v průběhu vývoje té které planety. Tento proces bývá zahajován již velmi brzy 
a probíhá od počátků biologické přeměny zvířecích a rostlinných forem života. Každá planeta vytváří 
ve svém nitru patřičné výdutě, v nichž se mohou usazovat vody, bakterie a plyny atd., které následně 
pro planetu plní určitý účel. Výdutě, jež se plní po milióny let, slouží vyvíjejícímu se světu jako důležitý 
bezpečnostní faktor, který jej chrání před nárazy meteorů a asteroidů atd. a jimi způsobenými otřesy. 
Vodní jezera a moře, jakož i jezera a moře ropná, jež se nalézají v nitru země, slouží jako tlumiče, které 
zachycují, zmenšují a neutralizují otřesy spojené s nárazem – to planetě zaručuje, že ji neroztrhají 
na kusy nesmírné síly, vibrace a otřesy atd. vyvolané úderem meteorů či asteroidů. 
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Billy Skutečnost, že pozemšťané drancují ropu, zemní plyn a podzemní vodu, tedy pro Zemi 
představuje pekelné nebezpečí. Jsou-li podzemní vodní jezera a moře, jakož i ropná jezera, moře 
a plynové zásobárny, jež tlumí nárazy, prázdné, pak Země již není schopna zachytit a snést eventuální 
nárazy meteorů a asteroidů a s nimi spojené, pravěk evokující, údery, vibrace a otřesy atd., a proto 
hrozí nebezpečí, že se roztrhne vnější zemský plášť, z nějž bude prýštit vroucí magma, anebo 
že dokonce ony nepředstavitelné, gigantické síly rozervou Zemi na kusy. 

Ptaah Vysvětlil jsi přesně to, co může Zemi hrozit kvůli neodpovědné lehkovážnosti všech, kteří 
neuváženě a nezodpovědně drancují zdroje, jež slouží zdraví a bezpečnosti Země. Možná že bych tě 
měl nyní opět informovat o některých budoucích událostech, neboť kvůli mnoha tvým otázkám jsem ti 
nebyl v tomto ohledu schopen již nic vysvětlit, pominu-li okolnost, že jsme na některá tato témata 
narazili v rámci tvých dotazů. Rád bych tedy navázal na své výklady tam, kde jsem hovořil o nových 
událostech spojených s Michailem Gorbačovem. Jak jsem ti vysvětlil již dříve, Sovětský svaz se jako 
takový rozpadne a jeho jednotlivé státy se osamostatní. To se ovšem nestane zásluhou Gorbačova, ale 
vinou Borise Jelcina, jenž bude kvůli své mocichtivosti činit vše pro to, aby Michaila Gorbačova vypudil 
s úřadu a aby mohl být sám velkým mužem. Proto bude pracovat i na tom, aby byl nastolen jiný unijní 
svaz, který se bude následně nazývat přibližně Minská unie, což se zběhne mezi 8. a 12. prosincem 
tohoto roku. Tato Minská unie bude vycházet ze zprvu zvažované ideje o sdružení suverénních států, 
jež se má plánovitě nazývat »Svaz suverénních států«. Nastolení této Minské unie bude v bývalém 
(tedy následně rozpadlém) Sovětském svazu představovat zdroj velkých rizik pro mír, o nějž usiluje 
Gorbačov, načež v celé Evropě a na celém světě opět vzroste riziko války. Bohužel zatím početně ani 
kombinačně nelze vypozorovat ani vybádat, co vinou Borise Jelcina z nového unijního svazu vyplyne. 
Věci ovšem vypadají tak, že by se celá politická a vojenská situace opět mohla krajně zhoršit, přičemž 
opět poroste i hrozba spojená s nukleárními zbraněmi. To je fakt, který by býval nevzešel, pokud by 
Michail Gorbačov mohl uskutečnit všechny své plány. Vinou velikášského a mocichtivého vystupování 
a působení Borise Jelcina se však celá situace opět zhorší a nabere velmi, velmi negativní směr. Dva 
tisíce let staré Jmmanuelovo proroctví se sice v některých ohledech změnilo (a to i ohledně ropných 
požárů, jež budou zuřit jen třetinu prorokované doby), jelikož se lidé změnili ve svém vědomí 
a odpovědném uvědomění, avšak to představuje jen slabou útěchu, když pomyslím na to, že vinou 
megalomanského Jelcina bude přece jen nebo opět hrozit, že se naplní proroctví negativních událostí. 

Billy To je škoda. – Ale možná že přece jen nastane obrat k lepšímu, neboť proroctví se přece 
nemusejí bezpodmínečně naplnit, pokud lidé zlepší své smýšlení a pozitivně se změní. Vždyť to je 
známo, ale do jisté míry se proroctví přece jen naplní, což jsi právě sám uvedl výrokem, že ropné 
požáry v Kuvajtu přece jen budou zuřit dlouhou dobu, byť ne 1000 dní, jak praví proroctví, ale asi 
třetinu této doby – to proto, že se lidé v mnoha ohledech vyvinuli a zlepšili a že učinili takové 
technologické pokroky, že se mohou pozitivně bránit negativním událostem; z toho důvodu se naplní 
jen část proroctví, které stojí psáno v »Talmudu Jmmanuel«. To je viditelný a nepochybný znak toho, 
že je skutečně pravdivý výrok o tom, že proroctví lze vždy a v každém případě změnit a pozitivně 
zvrátit, pokud se lidé snaží se vyvíjet na základě Tvořivých zákonů. Od nepamětných dob se opakovaně 
vysvětluje, že proroctví jsou koncipována tak, že se nemusejí naplnit, pokud lidé zapůsobí proti nim, 
pokud překonají svoji letargii, lhostejnost a neodpovědnost a pokud začnou vše usměrňovat a zvládat 
tak, jak je to řádné a správné. Na pohledech do budoucnosti se oproti tomu již nedá nic změnit, jelikož 
mají určitou podobu a vznikají tak, že jejich původci spatřují v budoucnosti nadcházející 
a nevyhnutelné události, např. pomocí vizí atd., nebo pomocí jiných možností, jichž je vícero. 

Ptaah To je správně. Mohu nyní pokračovat ve svých výkladech? 

Billy Vlastně ano, pokud nemáš nic proti tomu, abys mi zodpověděl ještě jednu otázku? 
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Ptaah Náš rozhovor se stále protahuje a já nejsem schopen uzavřít své výklady. 

Billy Můžeš přece následně trochu zmanipulovat čas. 

Ptaah To patrně budu muset – nezbyde mi nic jiného. 

Billy Dobrá, pak prosím vysvětli, jak je to přesně s lidmi, jimž je nutno přiznat skutečné kontakty 
s jinými rovinami či bytostmi atd. nepozemského původu. Z jednoho miliónu údajných kontaktérů atd. 
má přece existovat jen asi 200 lidí, kteří vykazují skutečné kontakty. Tuto domněnku jsem pochopil tak 
(což bohužel ostatní nechápou stejně), že z miliónu lidí, kteří tvrdí, že mají nějaké kontakty či jiné styky 
s vyššími rovinami, vyššími formami ducha, s mimozemšťany, duchovními vůdci – což je v každém 
případě ohromný nesmysl – a tak dále, existuje právě jen 200 lidí, jejichž tvrzení mohou být pravdivá. 
Podle toho, co vím, existuje však na Zemi právě jen 5 lidí, kteří by směli říci, že vykazují kontakty nebo 
jiné konexe, jež nejsou běžné a normální. Tito lidé však mlčí a v žádném případě nevystupují 
na veřejnosti, ani v malém, ani ve velkém. Podle mých znalostí dále existuje po celém světě asi 11 000 
lidí, kteří tvrdí, že mají kontakty či jiné konexe uvedeného druhu, na něž se procentuálně váže ten 
počet 5 osob, které vykazují skutečné kontakty. Dle mého uvážení se jedná o výpočet, jenž byl 
procentuálně odvozen právě z těchto 11 000 lidí, kteří proklamují, že mají kontakty; přitom se 
nevyhnu tomu, abych zpochybnil pravdivost výsledku, že vykazuje kontakty přibližně 200 osob 
z jednoho miliónu. Podle toho, jak znám vědomní evoluční úroveň všech lidí na Zemi – tedy jak lidí 
čistě na Zemi zrozených, tak i těch, kteří kdysi přicestovali z Kosmu –, mi vysvítá skutečnost, 
že v současném okamžiku nemá na Zemi schopnost pěstovat faktické kontakty a konexe uvedeného 
druhu ani 20 lidí, pokud odhlédnu od přibližně 30 000 osob, které přijímají neuvědomělé impulzy. 
Nemůže tedy nikdy souhlasit tvrzení, že z jednoho miliónu lidí má schopnost pěstovat pravé kontakty 
a konexe 200 osob. Dle mého názoru jste svými propočty dospěli pouze k možnosti, která vyplynula 
na základě jednoho miliónu dotyčných tvrzení a kterou jste odvodili z těch 5 skutečných kontaktérů 
ze zástupu přibližně 11 000 osob, které proklamují, že mají kontakty. 

Ptaah Tvé myšlenky jsou správné, a rovněž i tvé úvahy. Tyto okolnosti se nám nezdály tak podstatné, 
a proto jsme je dále nevysvětlovali. Přišlo nám samozřejmé, že vše rozpoznáš v pravdivém smyslu 
a správně si to vyložíš – a v tom jsme se nemýlili, jak jsi právě dokázal. 

Billy Pěkné – děkuji. Samozřejmě to ale bude tak, že až vejde náš hovor ve známost, budou zaprvé 
vše zpochybňovat všemožní závistivci, přemoudřelci, kritici, rádoby kontaktéři, lháři, šejdíři, 
podvodníci, ochořelci, blázni a šarlatáni atd., a zadruhé budou megalomani, nenapravitelní lháři 
a podvodníci atd. tvrdit, že zrovna oni patří k těm pěti osobám, které figurují jako skuteční kontaktéři 
či jiní prostředníci. 

Ptaah Obojí se bezpečně stane, a k těm pěti pravdivým kontaktním osobám je nutno uvést, že se 
nikdy a za žádných okolností ani slovem nezmíní o svých schopnostech a kontaktech. 

Billy To je mi jasné, ale mnohým lidem se to nebude líbit, a naše výklady je podnítí k novým 
intrikám a pomluvám. 

Ptaah A to i proto, aby tobě a všem ostatním, kteří patří k tobě a k misi, ukládali o život, způsobili 
vám újmu na těle a vše zničili. Nadešla totiž doba, v níž se projevují první náznaky naplněných 
proroctví, a proto se v nadcházejícím čase a v budoucích letech a desetiletích přihodí mnoho 
negativních událostí. Vzájemná soudržnost a poznání pravdy však posílí všechny, kteří se pravdou řídí 
a kteří jsou spjati s ní a s misí, díky čemuž dosáhnou, navzdory všem porážkám, mnohých úspěchů. 
Nikdo ať neklesá na mysli, neboť k tomu neexistuje nikdy důvod, byť je vše často tvrdé a obtížné. 
Během všech těch let, v nichž jste již začleněni do mise, kterou plníte podle svých nejlepších 
schopností, jste přečkali již velmi špatné, ba přímo zlé časy. To je fakt, jejž nemůže nikdo popřít, 
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třebaže se vám ve velmi obtížných začátcích mnohé nedařilo. Díky tvé moudré prozíravosti, 
obdivuhodné srdnatosti a nepoddajné vůli při plnění povinností se ale vše obrátilo k dobrému 
a přineslo to úspěchy, jichž jsme si sami všimli až tehdy, když jsme se na všechny okolnosti podívali 
důkladněji. Na naší straně, i na straně členů skupiny, by se stěží našel někdo, kdo by vše zvládal tak 
dobře a vytrvale jako ty, aby ze všeho vyplynul úspěch a ... 

Billy A tím to také uzavřeme. To vše, co jsi řekl, naprosto postačuje. Nedělal jsem nic více a nic 
méně, než že jsem plnil svoji povinnost, stejně jako všichni ostatní, kteří vždy činorodě pomáhali 
a makali se mnou, a stejně jako vy, kteří jste s námi měli takovou trpělivost. Opusťme však prosím toto 
téma, neboť existují důležitější věci, které jsme ještě neprobrali. Kupříkladu jsi ještě nic nepověděl 
o tom, jakou roli bude vlastně hrát Michi Gorbačov v nové unii, pokud mu definitivně nepodřežou 
větev, na které sedí, a pokud setrvá ve svém úřadu. Také ses jasně nevyjádřil o tom, zdali bude opět 
hrozit světová válka, nebo nikoliv. 

Ptaah Michail Gorbačov zprvu v každém případě setrvá ve svém úřadu, načež převezme úlohu 
zprostředkovatele a stabilizátora. To se však stane jen tehdy, když se vyjasní situace a když bude 
docíleno shody ohledně centrální dozorčí rady, která bude vykonávat kontrolu nad jadernými 
zbraněmi. Stane-li se tak, bude hrozba nové světové války velmi slabá. Bohužel tyto okolnosti zatím 
nejsme schopni plně prohlédnout, jelikož jsme neměli příležitost se jimi zabývat tak podrobně, 
abychom je zcela vyjasnili. V tomto směru tedy nemohu zatím podat další výklad, neboť jsme ve svých 
výzkumech ještě nepokročili tak daleko. Jasno však máme v jiné věci, kterou ti vysvětlím následovně: 
Přibližně ve stejné době se zběhne, že po dvouleté odmlce vyvine sicilská sopka Etna opět zvýšenou 
aktivitu, jak opodstatnili naši vulkanologové. Podle jejich údajů vyvine tento vulkán novou aktivitu 
15. prosince, přičemž mě ujistili, že tento časový údaje je velmi přesný. 

Billy Pak se to nepochybně stane. Ach – chtěl jsem se tě ještě zeptat na něco, co mi vypadlo 
z paměti. Jedná se o multiduplikátory; když Nokodemion svého času budoval armády svých robotů 
a androidů, činil to způsobem, který se dnešním pozemšťanům jeví ještě jako utopický: Pro svou 
výrobu totiž zkonstruoval multiduplikátor, jenž v nekonečném počtu a do naprosto stejné podoby 
takříkajíc vše rozmnožoval podle atomárního stavebního plánu atd., který v něm byl naprogramován. 
Nokodemion tedy vlastně potřeboval zkonstruovat jen jediný exemplář od každého typu robota 
či androida, jejž mohl následně rozmnožovat pomocí multiduplikátoru do nekonečného počtu. Finální 
produkt pak do nejmenších atomárních detailů odpovídal danému prototypu, který sloužil jen a pouze 
jako perfektní předloha. Takovýto multiduplikátor vlastně představuje obří stroj, jenž vyrábí klony. 
Jinými slovy by bylo možné říci, že se jedná o kopírovací a množící zařízení, které vyrábí přesnou 
napodobeninu na základě dané předlohy, a to nejen z hlediska viditelného a vnějšího, ale i z hlediska 
vnitřního, a sice do posledního a nejjemnějšího detailu atomových struktur. Moje otázka v této 
souvislosti zní, zda i vy disponujete takovýmito multiduplikátory, jež pracují na elektronové úrovni, 
pokud jde o energie nutné k jejich pohonu či o hmotu nezbytnou k multiplikační výrobě duplikátů. 
Pokud si správně pamatuji, využívají se nevyčerpatelná kosmická moře elektronů tak, že se z nich 
přeměňuje a formuje potřebná materie, jež získává svoji hmotnou podobu a je hmotně duplikována 
na základě naprogramovaných atomárních předloh. 

Ptaah Tento báječný Nokodemionův vynález se nám dochoval, byť je dnes celá tato technologie kvůli 
nevyhnutelnému pokroku natolik pozměněná a vylepšená, že již nic nepoukazuje na její původ. 
Všechny potřebné stavební látky všeho druhu, stroje, robotické nástroje, androidy a také léky 
a potraviny atd. vyrábíme již tisíce let tak, že je násobně duplikujeme. 

Billy Máte však, jak vím, také zahrady, ovocné a zeleninové kultury atd. 
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Ptaah Zajisté. – Na tom, co můžeme od přírody vyzískat přirozeným způsobem, pracujeme společně 
s přírodou pomocí přirozených metod, avšak vždy tak, aby příroda, planeta, zvířectvo ani rostlinstvo 
neutrpěly škodu. 

Billy Maso pěstujete prakticky do té podoby, v jaké jej potřebujete, a nemusíte při tom nikdy zabíjet 
zvířecí formy života. 

Ptaah To je správně, avšak maso nevyrábíme jen pěstěním z buněčných tkání, ale i pomocí svých 
rozmnožovačů. To se vztahuje i na jiné věci. 

Billy Jak to? Nevyjádřil jsem se správně? 

Ptaah Slovní význam tvého vyjádření je naprosto správný. 

Billy Tak přece. Ehm, domnívám se, že pomocí multiduplikátorů vyrábíte i všechny kovy, neboť 
pokud si správně vybavuji, tak mi Semjase v roce 1975 nebo 1976 vysvětlila, že základní látky určené 
k výrobě kovů získáváte ze sfér planet atd., načež je přeměňujete tak, že z nich vznikne nejprve olovo 
a poté i všechny požadované čisté kovy či slitiny. Tehdy jsem o tom dále nepřemýšlel, ale mezitím mě 
napadlo, že požadované základní látky na výrobu určitých kovů či slitin vytváříte přímo pomocí 
multiduplikátorů, načež je zpracováváte studenými procesy, abyste z nich vytvořili speciální slitiny. 
Uměl bych si tedy představit, že zcela hotové kovy a slitiny získáváte přímo z multiduplikátorů, které 
veškerou hmotu duplikují ve studených procesech na základě daných atomárních vzorů. Ovšem, 
takovýto multiduplikátor by se dal nazvat i studeným procesorem, třebaže by si to pozemšťané asi 
chybně vyložili, jelikož pro ně znamená procesor něco jiného, totiž centrální část zařízení 
na zpracování dat, která obsahuje výpočetní a řídicí jednotku. Nenazýváte tento přístoj ve své řeči 
náhodou studeným multiduplikátorem? 

Ptaah Smysl tvých slov přibližně odpovídá našim označením. Každý od nás by každopádně pochopil 
význam pojmu, který jsi nově vytvořil. 

Billy Tak dobře, ale nyní mi ještě tane na mysli otázka, co bude vlastně, na základě vašich 
kombinací, dále dělat Michail Gorbačov? Domnívám se totiž, že úlohu stabilizátora 
a zprostředkovatele nebude moci vykonávat příliš dlouho. Podle toho, jak posuzuji Borise Jelcina, 
odhaduji, že se mu Gorbačovova úloha nebude zamlouvat, a proto se bude vší mocí, kterou bude mít 
k dispozici – a pomocí velké lstivosti, záludnosti, zákeřnosti, pletichaření a jiných podlostí –, snažit o to 
aby Gorbiho srazil ze sedla a vypudil z jeho pozice, takže se Gorbi nakonec bude muset vzdát úřadu. 

Ptaah Toho se obáváme i my, bohužel. Třebaže v této věci dosud nedisponujeme pevnými 
předpověďmi, můžeme se na základě svých kombinačních výpočtů domnívat, že se celá věc udá tak, 
jak jsi právě vyložil. Mohou však přirozeně nastat okolnosti, jež dosud neznáme a jež na celou věc 
vrhnou jiné světlo, a vše by se tedy mohlo ještě vyvinout ve prospěch Gorbačova a Sovětského svazu, 
nicméně naše dosavadní poznatky svědčí o jiných skutečnostech. 

Billy A samozřejmě nebudou nikoho zajímat Jelcinovy podlé a mocichtivé intriky, jelikož mu bude již 
slepě podléhat velká část všech přitakávačů. Proto lidé nerozpoznají, že Jelcin kuje mocichtivé pikle. 

Ptaah Pokud se celá věc vskutku zběhne tak, jak to odpovídá našim současným poznatkům, tak se tvá 
slova stanou skutečností. 

Billy A pak se také definitivně rozpadne Sovětský svaz, že? 

Ptaah Ano, tak tomu bude. Přibližně v téže době se však odehraje i mnoho jiných věcí, a to i v jiných 
částech světa. V Japonsku, na ostrově Kjúšú, kupříkladu vybuchne sopka Sakura-džima, a to 
16. prosince v brzkých ranních hodinách. Z jednoho z našich pohledů do budoucnosti vyplynulo, 
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že přibližně v téže době – jen asi 24 hodin předtím – narazí poutní loď s názvem »Salem Express« 
v Rudém moři, v blízkosti přístavu Safaga, na útes a již za několik minut poté se potopí, což si vyžádá 
asi 410 lidských životů. Přibližně v téže době se také stane, že sionisté opět spustí lživou propagandu 
ve prospěch sionizmu a Izraele. K tomu v neposlední řadě přispěje i náš rozhovor, v němž jsme 
pravdivě hovořili o skutečném počtu židů, které v druhé světové válce zavraždili nacisté. Jelikož 
na základě našeho rozhovoru, kontaktních zpráv a jiných zdrojů hrozí, že na celém světě vejde 
ve známost pravda o skutečném počtu zavražděných židů, přejdou sionisté do protiútoku a budou 
tvrdit, že počet zavražděných židů byl ještě mnohem vyšší, než se lidé původně domnívali. Tyto lži 
budou šířit proto, že budou chtít v Němcích a v celém zbylém světě nově podnítit a rozdmýchat pocity 
viny a odpovědnosti, aby mohli bagatelizovat izraelské zločiny, pokud jde o vraždy, válečné zločiny 
a Mossadem praktikovaný teror, a aby se u nevědoucích a oklamaných lidí dožadovali soucitu. 

Billy Umím si představit, že budou napadat pravdu. Byl by prakticky zázrak, kdyby tomu mělo být 
jinak. Totéž se bude patrně dít i ohledně, námi fakticky popsaného, fingovaného přistání na Měsíci 
Američanů a ohledně událostí v Pearl Harboru. Co se dementování, lhaní a klamání týče, jsou si všichni 
podobně smýšlející jedinci světa rovni. Ale když jsme již u toho: Kdy se má konat příští mírová 
konference o Blízkém východě? A kde? Uvedl jsi, že poté, co ta první ztroskotá, se má konat další. 

Ptaah S velkou jistotou bude příštím termínem této konference 4. prosinec tohoto roku a ta 
konference se bude konat v americkém Washingtonu. Z našeho pohledu do budoucnosti vyplynulo, 
že Izraelci dají průchod celé své aroganci a setkání se nezúčastní, aby pokořili a rozlítili Araby. Teprve 
10. prosince se samovládní Izraelci přikloní k tomu, aby konference definitivně neztroskotala, alespoň 
co se hovorů týče, neboť v praxi ani o píď neustoupí ze svých neospravedlněných požadavků 
a nebudou ochotni udělat žádné ústupky, které po nich Arabové budou právem požadovat. Jiný vývoj 
ani nelze očekávat. 

Billy Zatímco jsi hovořil, udělal jsem si rychle několik kombinací a malý výpočet ohledně věcí, které 
jsi zmiňoval v souvislosti s Michailem Gorbačovem, Borisem Jelcinem, nově předpokládanou Minskou 
unií a ostatními okolnostmi. Dle mého soudu a mých propočtů by Sovětský svaz jako takový musel 
definitivně přestat existovat někdy na přelomu let 1991 a 1992. To znamená, že by se měl ve zmíněné 
době s konečnou platností rozpadnout, jsou-li má kombinace a můj výpočet správné. 

Ptaah To se shoduje s našimi vlastními výpočty. Čas však ukáže, zda naše a tvoje propočty 
a kombinace jsou správné. Ta nová unie se ale bude patrně nazývat jinak, než jak jsi uvedl, neboť její 
nový název bude asi znít »Svaz suverénních států« nebo tak nějak. Je ovšem nutno se obávat toho, že 
se Boris Jelcin nespokojí se svou mocí, která do té doby vzroste, neboť usiluje pouze o samovládnou 
moc nad všemi státy svazu. Pokud jeho snažení uspěje, tak bude světu skutečně hrozit nové 
nebezpečí, neboť Boris Jelcin by se mohl zvrhnout hůře než Nicolae Ceaușescu: Pokud Jelcin dotlačí 
Michaila Gorbačova k tomu, aby odstoupil, tak to bude značit, že nový mocenský představitel Ruska, 
tedy právě Jelcin, bude disponovat nejvyšší pravomocí ve vztahu k atomovým zbraním, jež jsou 
uloženy ve třech státech unie a jež zahrnují asi třicet tisíc hlavic. 

Billy To by znamenalo, že by tento potřeštěnec mohl kdykoliv, dle své chuti a nálady, stisknout 
červené tlačítko, i kdyby s tím oba zbylé svazové státy, vyjma Ruska, nesouhlasily, že? Rusko má přece 
úctyhodnou zásobu jaderných zbraní, jež by postačovala ke zničení světa. 

Ptaah To bohužel odpovídá pravdě, a proto je nutno doufat, že se mnoho okolností přece jen změní 
k dobrému, ale zdali tomu tak bude, to jsme dosud žel nevybádali, jak jsem ti již vysvětlil. Vše ovšem 
nasvědčuje tomu, že Boris Jelcin chce držet diktátorskou moc, to je jisté. 
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Billy To si umím představit. Nevím si však rady s tím »Svazem suverénních států«. Mají-li být 
dosavadní státy Sovětského svazu suverénní, tak jak mohou náležet ještě k nějakému svazu? 
Suverenita v tomto případě přece znamená svrchovanost a nezávislost. 

Ptaah To máš v podstatě pravdu, ale pozemšťané někdy směšují věci a pojmy tak, že z nich vyplývá 
něco jiného, než co samy vlastně označují. Mimoto jsem ti ale pověděl, že by se mohl název »Svaz 
suverénních států« zvažovat jen patrně a že by mohl být vytvořen i nějaký podobný název. 
V německém jazykovém úzu by mohl znít ten název jak »Svaz suverénních států«, tak i »Společenství 
suverénních států«, anebo i »Unie nezávislých států« a »Společenstvo nezávislých států«, záleží 
na pojmu, který se použije. My sami máme »Společenství nezávislých světů« nebo právě »Unii 
suverénních světů«, kterou označujeme za federaci, což se v podstatě tak chápe i na Zemi. 

Billy Pak by se to nadcházející unijní sdružení přece jen mohlo nazývat ve smyslu, který jsi uvedl. 

Ptaah Jistě, vždyť to jsem uvedl. 

Billy Přirozeně, jen právě trochu komplikovaně, můj příteli. 

Ptaah To můžeš mít pravdu. 

Billy To není problém, neboť takové věci se stávají všem. 

Ptaah I to je pravda. 

Billy Přirozeně. 

Ptaah Pak mohu nyní podávat další vysvětlení? 

Billy Pokud ti to nebude proti mysli, měl bych nejprve ještě několik otázek, jejichž zodpovězení je 
pro nás podstatné – není toho ale na tebe už moc? 

Ptaah Tak se ptej. 

Billy Děkuji, Ptaah. – Ach ano, teď nejprve položím jeden dotaz ohledně Vikingů a Kryštofa 
Kolumba. Příští rok se bude slavit rok Kryštofa Kolumba, jelikož ten údajně roku 1492 objevil Ameriku. 
Od vás však vím, že Kolumbus nebyl Evropanem, který objevil Ameriku, ale byl jím Viking jménem 
»Leif Šťastlivec«, jenž byl synem objevitele Zelené země, tedy Grónska, který byl známý pod jménem 
»Erik Rudý«. Pokud si správně vzpomínám, tak jsi to byl ty, kdo mi na mé Velké cestě vyprávěl, 
že Vikingové byli první Evropané, kteří objevili Ameriku. Výpravy na americkém světadíle vlastně 
podnikali mnohem dříve i staří Číňané, ale to není příliš podstatné, neboť po sobě stěží zanechali 
nějaké věci, které by svědčily o jejich někdejší tamní přítomnosti. Ty jsi však řekl, že u Vikingů tomu 
bylo jinak, jelikož ti po sobě na několika místech zanechali přinejmenším zříceniny svých tehdejších 
stavení atd. Podle toho, co jsem se někde dočetl, existuje i nějaký učenec, který tvrdil totéž, co ty, 
a jenž údajně podniká i vykopávky atd. Ale přesně již nevím následující: »Leif Šťastlivec« údajně objevil 
Ameriku někdy na přelomu prvního a druhého tisíciletí, někdy v roce 980 či 990 – jaký rok to byl 
přesně? 

Ptaah Stalo se tak roku 986 vašeho letopočtu, a sice v úterý, 10. srpna. 

Billy Děkuji, mohl bys mi ještě povědět, kde »Leif Šťastlivec« nechal pak zbudovat svoji novou 
vesnici a jaký měla název? 

Ptaah Jedna z těch končin, jež bude již v blízké budoucnosti budit pozornost, byla pojmenována 
VINLAND, což v dnešních pojmech znamená přibližně »Weinland« neboli »Země vína«. Jedna osada 
byla tehdy zbudována v Newfoundlandu a druhá dále na jihu. 
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Billy Samozřejmě, ano, teď si opět vybavuji tvé tehdejší vysvětlení: Řekl jsi, že tato osada se 
nazývala »Vinland«, ale nerostla tam vinná réva. Jméno »Vinland« vzniklo tím, že Vikingové nalezli 
divoké hrozny nebo právě »divoké víno«. To ovšem, jak jsem zmínil, nerostlo v Newfoundlandu, ale asi 
550 či 600 kilometrů jižněji na jiném místě, kde jej Vikingové nalezli a kde následně vystavěli svoji 
chatovou vesnici; v té ovšem nežili příliš dlouho, jelikož se dostali do konfliktu s původními obyvateli. 
Kvůli těmto konfliktům se Vikingové stáhli zpět na sever a usídlili se v Newfoundlandu, který (kvůli 
svému nálezu divokého vína daleko na jihu) nazvali jednoduše »Weinland« nebo právě »Vinland«. 
Sama vesnice byla pojmenována podle »Leifa Šťastlivce« v přibližném smyslu jako »Leifovy chatrče«, 
nebo přesněji řečeno jako »Leifovy boudy«, nebo právě v dotyčné řeči jako »Leifs budir«. Tato osada 
by se však neměla označovat jako vesnice, nýbrž právě jako osada, neboť o tu se ve skutečnosti 
jednalo. 

Ptaah Tvé vývody jsou správné, a není k nim patrně nutné dodávat další výklad. 

Billy Pěkné, pak jsme opět něco vyjasnili. Moje další otázka se týká zločince Saddáma Husajna. 
Zamlčuješ mi v tomto směru něco? Myslím, jestli víš více, než jsi vysvětlil? 

Ptaah Existují různé body, o nichž jsem nehovořil. Necítil jsem se ovšem k tomu podnícen, jelikož ses 
mě na ně netázal. 

Billy Dobře, pak smím jistě položit jednu určitou otázku: Jakou roli bude hrát v budoucnu Saddám 
Husajn v souvislosti s produkcí či výrobou jaderných bomb? Vyvstává také otázka, do jaké míry se 
i ostatní země uschopní k jejich výrobě, až se rozpadne Sovětský svaz a až budou moci jednotlivé nové 
státy ovládat tyto nebezpečné zbraně? Tuto možnost je přece nutné brát v potaz. 

Ptaah Tvá domněnka, že se po rozpadu Sovětského svazu zvýší riziko šíření jaderných zbraní, se 
bohužel potvrdí, neboť z našich propočtů pravděpodobnosti vyplynulo, že by bezskrupulózní živly 
mohly prodejem plánů a materiálů přispět k tomu, že budou mnohé menší státy po celém světě 
v budoucnu bezohledně profitovat z rozpadu Sovětského svazu, a mohly by získat i vlastní jaderné 
zbraně. Ani Saddám Husajn nebude v tomto ohledu tvořit výjimku, neboť na přelomu let 1991 a 1992 
bude výrobě atomových bomb blíže než kdykoliv předtím. Bude sabotovat a hatit všechny proti němu 
mířící sankce a kontroly, jež se budou týkat skladování a výroby jaderných a chemických zbraní, 
a proto nebudou žádné sankce a kontroly nařízené jadernou komisí skutečně účinné, nesplní svůj účel 
a budou odsouzeny ke krachu. Tento vražedný diktátor vlastní mnohem více zbraní, bojových látek 
a jaderných plánů a materiálů, než by celému světu mohlo být milé. Bude do konce tohoto roku 
představovat ještě mnohem výraznější nebezpečí pro světový mír, než jaké představoval dosud. 
Saddám Husajn je součástí onoho »antilogu«, o němž hovoří proroctví a jehož působnost lze omezit 
a zastavit jen tím, že bude Husajn aktem nouzové sebeobrany zbaven moci tak, aby již nikdy neměl 
možnost znovu uchvátit moc. 

Billy Ty ani já nepožadujeme za žádné zločiny smrt, ale v aktu naprosto nutné sebeobrany je právo 
zabít obsaženo. Pokud tedy neexistuje jiná možnost – a ta, jak to tak vidím, patrně neexistuje –, pak je 
dovoleno samého Saddáma Husajna sprovodit ze světa. Tvůj výrok na to v tomto případě patrně 
poukazoval, že? 

Ptaah Žádá-li si to nutná obrana, pak ano. 

Billy Francie, Amerika a dosud ještě existující Sovětský svaz atd. nebudou tedy brzy již jedinými 
jadernými velmocemi na Zemi. To může být velmi nebezpečné pro beztak již narušenou bezpečnost 
celého světa, který ohrožuje i veškeré ničení životního prostředí a života, jakož i silný nárůst 
kriminality, jež na celém světě postupně získává moc v politice a ekonomice. Skokově vpřed se dere 
obzvláště drogová mafie. Hrdelní zločinci a jim podobné organizace nejrůznějších kriminálních úrovní 



68 
 

 
Copyright 1991/2005 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 

FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 
 

působí již dlouhou dobu na celém světě tak, že získávají podíly ve význačných hotelech, hotelových 
koncernech, továrnách všech výrobních odvětví, přepravních podnicích, výrobnách léků, zbraňovém 
průmyslu, potravinové branži a všude možně jinde, pokud si vše přímo nekoupí a neovládnou to sami 
do posledního detailu. Zločinci se pomalu snaží o to, aby uchvátili celou hospodářskou a politikou 
moc, zatímco pověřené vlády všech zemí světa jsou vůči tomu zcela slepé a ničeho si nevšímají. Tak 
tomu bude za několik málo měsíců i v nové federaci dosud existujícího Sovětského svazu, až nově 
vzniklé státy získají samostatnost. 

Ptaah To jsou domněnky, které se shodují či v blízké budoucnosti budou shodovat s pravdou. 
Na celém světě se bude především také vzmáhat obchod s omamnými látkami, a tedy i v nové 
federaci, jež bude nastolena po rozpadu Sovětského svazu. I my zastáváme tuto domněnku, která se 
bezpečně potvrdí, stejně jako se potvrdí fakt, že lid v Borise Jelcina již brzy po jeho převzetí moci ztratí 
důvěru a bude požadovat jeho odstoupení, čemuž však stěží vyhoví. 

Billy Pak tedy přece jen víš víc o budoucích událostech v Rusku a v nových státech, jež vzniknou pro 
rozpadu Sovětského svazu. 

Ptaah To se plně neshoduje se skutečnostmi, neboť mé dotyčné výpovědi se zakládají pouze 
na domněnkách. 

Billy Ach tak, já si skutečně myslel, že bys o tom mohl povědět více. 

Ptaah To učiním v dané chvíli, až budu disponovat novými poznatky. 

Billy Dobrá, pak bych se rád od tebe dozvěděl, zdali máte nějaké poznatky o spouštěči nákazy AIDS. 
Vyvstala na základě vašich výzkumů nějaká nová fakta, jež by mohla být pozemšťanům nápomocná 
tím, že by z nich získali směrodatné poznatky, na jejichž základě by možná nalezli skutečně účinný 
nebo i jen preventivní lék? 

Ptaah O tom jsem vlastně ještě nechtěl nic zmiňovat, a proto jsem v tomto ohledu mlčel. Když se 
na to však nyní přímo tážeš, nemohu říci nepravdu, ale musím vysvětlit, že jsme ohledně choroby AIDS 
vskutku nabyli mnoha nových poznatků. Nesmím ovšem, bohužel, zasahovat do vývoje pozemšťanů, 
a tudíž musím zamlčet řadu věcí. Na stranu druhou je mi dovoleno, abych dotyčným pozemským 
vědcům poskytl malé indicie, které jim napomohou v dalším výzkumu – tyto indicie v podobě 
patřičných impulzů již asi dva roky posíláme vědcům, u nichž lze doufat, že se budou nejlépe snažit. 
Naše dotyčné impulzy poukazují vědce na to, aby rozpoznali pravdu v tom směru, že virus HIV napadá 
v krevním řečišti lymfocyty a podněcuje je k tomu, aby vytvářely hormony melanotropin 
a kortikotropin, které následně napadají, ochromují a vyřazují z funkce imunitní systém. 

Billy To je novinka, díky níž vědci určitě velice pokročí ve svých výzkumech. Lymfocyty jsou přece 
buňky, které vznikají v lymfatické tkáni a následně putují do krevního řečiště, načež jsou označovány 
jako leukocyty či podobně! 

Ptaah To je správně. 

Billy Hezké, podle toho, co vím, mohou být ale lymfocyty nebezpečné i v jiném ohledu, a sice tehdy, 
když se náhle chorobně množí, což způsobuje chorobu lymfocytózu. Lymfocyty vlastně představují 
zcela určitý druh bílých krvinek. 

Ptaah Tvůj výklad není nesprávný. 

Billy Pak bychom i to měli probráno. Jedna věc mě však jednoduše nenechává v klidu: Jedná se 
o Borise Jelcina, který se chce vyšvihnout do pozice nového diktátora. Uvedl jsi, že se domníváte, 
že ruský lid již dosti brzy rozezná Jelcinovu neschopnost a mocichtivost, načež v něj začne ztrácet 
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důvěru. Tento muž, podle toho, jak jej odhaduji, nedokáže nést svoji odpovědnost, a tudíž se jí bude 
v každém případě zříkat – kvůli jeho mocichtivému konání, nezakládajícímu se na žádných znalostech 
o vedení národa a ekonomiky atd., mu budou nevyhnutelně vyčítat selhání, avšak on bude odmítat 
veškerou vinu. Tento muž, Boris Jelcin, není jen naprosto nezpůsobilý k vedení hospodářství a politiky, 
ale je také ohromně mocichtivý, ba dokonce hamižný. To jsou však nanejvýš nevhodné předpoklady 
k tomu, aby vedl národ, který byl po mnoho desetiletí ujařmován a utiskován podle všech pravidel zlé 
moci a jenž vběhne do doby, v níž se zhroutí celé hospodářství a potravinové zabezpečení. To jsou 
totiž fakta, která vidím přicházet a jež budou nevyhnutelná. Jelcinově mocichtivosti a hamižnosti to 
však neuškodí, neboť i v jeho případě se potvrzuje staré úsloví: »Chamtivost podněcuje vše špatné«; 
a v jeho případě se potvrzují i tato stará slova: »Mocichtivost nezná ani soudnost a logiku, ani rozum, 
milost a spravedlnost.« 

Ptaah Tvá slova vyjadřují vše, k čemu jsme dospěli i ve svých domněnkách. Také tvé kombinační 
vývody se shodují s našimi. 

Billy Člověk skutečně nemusí být jasnovidcem či pohlížet přímo do budoucnosti k tomu, aby si 
sečetl jedna plus jedna, a aby tak odůvodnil budoucí dění. Znalost současných a tebou ozřejmených 
nadcházejících událostí plně postačují k tomu, aby člověk kombinačně rozpoznal i některé události 
ve vzdálenější budoucnosti, které sám ještě nedokážeš vyjevit, jelikož i tobě dosud scházejí přesné 
výpovědi z předzírání. 

Ptaah To je správně. 

Billy Podle mého uvážení se pak stane, že se Jelcin nebude moci příliš dlouho těšit z naplnění svých 
mocenských choutek, jelikož ruský lid brzy prohlédne jeho neschopnost a rozezná, že za mnoho 
nestojí. Domnívám se, že nebude trvat dlouho, než ruský lid rozpozná jeho zradu. 

Ptaah To tomu bezpečně bude. 

Billy Pěkné, to jsem chtěl vědět. Nyní mám ale ještě další otázku k nákaze AIDS a k nebezpečí 
plynoucímu z ozonové díry – smíš mi v tomto ohledu ještě vyjevit něco dalšího? Myslím si, že mi 
poskytuješ poněkud skoupé informace a že mi něco zatajuješ, třebaže tvé výklady jsou dosti obsažné. 

Ptaah Odpovídám na tvé otázky vždy korektně. 

Billy Dobře, pak to bude asi tím, že své otázky nekladu dostatečně specificky. Chtěl bych se tedy 
upřesnit: Jakou měrou se bude nákaza AIDS šířit na celém světě? Lze očekávat, že se konečně trochu 
uklidní, anebo se bude celosvětově vzmáhat ještě hůře, než se myslelo? Ohledně ozonových děr by 
bylo podstatné vědět, zdali se budou staticky zdržovat nad jižním a severním pólem, anebo zdali 
existuje riziko, že se rozšíří a že budou v budoucnosti ohrožovat i jiné oblasti Země. 

Ozónová vrstva nad Antarktidou z 60 procent zničena 

Ředitelka pro otázky životního prostředí při OSN varuje před přílišnou spokojeností. 

Životně důležitá ozónová vrstva nad Antarktidou je již ze 60 procent zničena. Nad největšími částmi 
Evropy a USA jsou její hodnoty o 20 procent nižší oproti normálu. Toto prohlásila ve středu Elizabeth 
Dowdeswellová, výkonná ředitelka organizace pro otázky životního prostředí při OSN. 

Bangkok. – Na zahájení 5. světové konference o ozónové vrstvě v Bangkoku varovala Dowdeswellová předtím, 
aby se polevilo v boji proti ničení této vrstvy. Hranice mezi přílišnou spokojeností a katastrofou je podle ní 
velmi tenká. 

Konference se účastnili zástupci 129 států, které podepsaly Montrealský protokol, mezi nimi i švýcarští 
zástupci. Chtějí zejména důkladně řešit rostoucí užívání substancí ničících ozón v rozvojových zemích. 

Podle studie organizace pro otázky životního prostředí při OSN se užívání těchto látek – mezi nimi hnací plyny 
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ve sprejích či halogeny – již jen mezi lety 1986 a 1991 zvýšilo o více než polovinu. Spotřeba těchto »zabijáků 
ozónu« bude údajně dále narůstat, pokud země nebudou dostávat finanční stimuly k tomu, aby tyto látky 
nahradily jinými. 

Konference v Bangkoku chce jen pro nadcházející tři roky požadovat uvolnění dalších 510 miliónů amerických 
dolarů za tímto účelem. Mimoto se uvádělo, že některé státy, jež podepsaly Montrealský protokol, nedodržely 
své přísliby finanční výpomoci. 

Dowdeswellová upozorňovala také na to, že východoevropské státy mají se snižováním spotřeby »zabijáků 
ozónu« těžkosti. S uspokojením vykládala, že se vyspělé státy shodly na tom, že od konce tohoto roku již 
nebudou používat žádné halogeny (jako např. v deodorantech). To je podle ní rozhodující pokrok. 

Kritika ze strany Greenpeace 

Zástupci organizace na ochranu životního prostředí, Greenpeace, vyjadřovali kritiku v tom směru, že tyto 
dohody účinné ochraně ozónové vrstvy spíše brání. Zatím totiž nikdo neupozorňoval na nebezpečí, které plyne 
z dosud používaných náhražek v lednicích. 

(SDA/DPA/AP) 
Tages-Anzeiger, Curych, čtvrtek, 18. listopadu 1993 

Ptaah Tyto otázky jsou jasné a týkají se dvou speciálních faktorů, na něž musím žel odpovědět 
záporně: Zhoubná nákaza AIDS – jež postihuje pozemšťany a která se vlastně původně přenesla 
na člověka, jeho vlastní vinou, z opic – bude i nadále na vzestupu a začne se po celém světě vzmáhat 
ještě mnohem hůře než dosud. Povšimni si budoucích statistik pozemských zdravotních organizací, 
neboť ty budou o této smutné skutečnosti referovat již v následujících měsících a na počátku příštího 
roku. Vědci tak konečně rozpoznají, že je nákaza AIDS mnohem zákeřnější, než se lehkomyslně 
domnívali. Konečně v nich dozraje poznání – v neposlední řadě díky našim snahám spojeným 
s posíláním impulzů –, že tato nákaza akutně nepropuká již po čtyřech až osmi letech, ale často 
i mnohem později, někdy dokonce až po dvaceti, třiceti, ba i padesáti letech. 

Billy Ta nákaza si tedy bude žádat stále více obětí! 

Ptaah Tak tomu žel bude, neboť se bude šířit stále rychleji. 

Billy Takže přece nelze doufat v rychlý útlum. Jaká je ale odpověď na moji druhou otázku? 

Ptaah K tomu jsem chtěl právě něco vysvětlit: Tvá domněnka, že se poškození ozonové vrstvy nebude 
omezovat jen na polární oblasti Země, je správná, neboť ozonová vrstva je již poškozena kolem celé 
planety, ačkoliv to satelity kroužící kolem ní dosud nezjistily a nerozpoznaly. To se ovšem brzy změní, 
a vědci tedy rozpoznají nebezpečí, byť tak učiní až před koncem tohoto roku. Je ovšem nutno 
podotknout, že pověřené osoby na Zemi přesto nezavedou nejnaléhavěji nutná opatření, aby 
zažehnaly pohromu, která hrozí a jež se rapidně a stále markantněji šíří kolem Země. Pohroma nehrozí 
jen kvůli nebezpečnému, pozemšťany zaviněnému, poškozování ozonového pásu, ale i kvůli četnějším, 
obrovským sopečným výbuchům, které však často rovněž zaviňují pozemšťané, přímo, či nepřímo. 
Nejenže je nebezpečně ničena ozonová vrstva, ale je rovněž stále více a více poškozováno a ničeno 
veškeré životní prostředí, a to po celém světě – proto je nutno již hovořit o globálním zamoření 
a znečištění životního prostředí. Ale i samotní pozemšťané se stále více a více vystavují riziku, 
že budou kvůli poškozené ozonové vrstvě a zamoření životního prostředí zničeni a zahubeni. Znají sice 
rizika plynoucí z nebezpečného slunečního záření, jež způsobuje černou rakovinu kůže, ale nedbají jich 
a přesto se prohánějí se silně obnaženým tělem pod širým nebem a vystavují svoji nahou kůži 
nebezpečnému záření. Mimoto se dočista bláhově domnívají, že se mohou před rakovinotvorným 
slunečním zářením chránit slunečními oleji a krémy, když se jimi natřou. Není jim ovšem známo, 
že tyto produkty mají jen zdánlivý účinek a že nezaručují skutečnou ochranu. Sluneční oleje a krémy 
přestavují samy o sobě velmi zásadní riziko, neboť jejich látky nezůstávají jednoduše na povrchu kůže 
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jako ochranná vrstva, což by musely, ale pronikají do kůže, a následně dokonce i do krve. To ovšem 
pro člověka představuje nové riziko, neboť tyto látky otravují protoplazmu a krev, což poškozuje 
imunitní systém a celé tělo se stává krajně náchylným k všemožným neduhům a chorobám, jež je 
často velmi náročné léčit, anebo to dokonce již není možné vůbec. Z těchto příčin se objevují také 
mnohé alergie, které mohou propuknout často již za krátkou dobu, přičemž nelze objasnit, jaký byl 
jejich spouštěč. Doba, kdy takovéto alergie, neduhy a choroby propukají, je nepravidelná, neboť může 
trvat několik málo hodin, či dokonce minut, anebo i mnoho let, ba desetiletí. 

Billy A co mohou lidé udělat, aby se před tím slunečním zářením ochránili? 

Ptaah Nejrozumnější je nevystavovat se slunečnímu záření bez oblečení. Lidé by měli chránit celé své 
tělo, paže, nohy a hlavu vhodným oblečením. Tím by se měli nutně řídit i tehdy, až budou jednou 
na trhu skutečně účinné ochranné oleje a krémy, jež nebudou způsobovat žádné alergie, choroby ani 
neduhy. V současné době se takovéto prostředky na Zemi testují; jeden z nich se nazývá SAXON 
a skládá se z mikrohoubiček. Tyto houbičky jsou mikroskopicky malé, ale stále ještě dost velké na to, 
aby nemohly proniknout do kůže. Tyto houbičky se pak napouštějí nezbytnými prostředky, které 
nevzbuzují žádné alergie, neduhy ani choroby a které do značné míry chrání kůži před nebezpečným 
slunečním zářením, pokud si je člověk nanese na kůži jako normální mast či krém. Takovéto 
mikrohoubičky lze využít i pro mnohé jiné účely, jsou-li napuštěny nezbytnými látkami, např. proti 
hmyzu či k odstrašení psů a dravců. A patrně nejdůležitější je, že tyto mikrohoubičky, jež lze nanést 
na kůži, mohou obsahovat léky, jejichž účinné látky pak skrze kůži proniknou do těla a vyvolají 
nezbytnou reakci. Tento postup lze uplatňovat jak při prevenci, tak při akutním ošetření zánětů, 
veškerých infekcí a nemocí, ale i jako analgetikum. 

Billy Fantastické. Používáte také tyto mikrohoubičky? 

Ptaah Jsou součástí našeho lékařství, mimo mnoho jiných možností. 

Billy Jak to na Zemi vypadá s jinými prostředky, které lidé používají při péči o tělo? Má se situace 
jinak ve srovnání s ochrannými prostředky proti slunečnímu záření? 

Ptaah Velmi mnoho výrobků tohoto typu v sobě žel skrývá stejná nebo podobná nebezpečí, jako 
např. nejrůznější mýdla, tekutá mýdla, ale i pleťová mléka a jiné prostředky na péči o pokožku. 
Nejméně závadné jsou čistě přírodní produkty. 

Billy To jsem si myslel. Pak mám ještě otázku, kterou jsem sice již přednesl, ale dostal jsem na ni 
pouze vyhýbavou odpověď – jedná se o hrozící otřesy v Tokiu. Přes tvoji nevoli bych o tom rád byl 
informován. 

Ptaah O tom bych skutečně nechtěl poskytovat bližší údaje, neboť by to vzbudilo přílišné vzrušení. 
Rád bych ti pověděl jen to, že silnější zemětřesení nastane 2. února 1992, avšak nebude mít velmi 
závažný význam. Další vysvětlení bych ti chtěl podat teprve až v souvislosti s pozdějšími předpověďmi. 
Tím každopádně myslím, že tak neučiním dnes, k čemuž mám své důvody. Chceš-li mít ovšem údaje 
o jiném nebezpečí, které hrozí kvůli sopečné aktivitě, tak k němu ti mohu něco povědět. 

Billy To mě samozřejmě zajímá. Především mám zájem se dovědět, zdali má toto riziko přirozený 
původ, anebo jej opět zaviňují lidé, čímž míním jejich pokusy s jadernými bombami. Dále by mě také 
zajímalo, co se bude v příštích týdnech dít s počasím, jednoduše obecně a z celosvětového hlediska. 

Ptaah Pokud začnu tvojí poslední otázkou, tak mohu bohužel uvést jen špatné a zlé události. Počasí 
po celém světě se bude hroutit způsobem, jenž bude způsobovat mnoho trápení, nouze a škod. 
Zhoubné vlivy přírodních sil si vyžádají i mnoho lidských životů a nezůstane jich ušetřena takřka žádná 
země světa – tyto přírodní síly vznikají často vinou samého člověka a budou z velké části způsobeny 



72 
 

 
Copyright 1991/2005 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 

FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 
 

zločinným znečištěním životního prostředí, jejž se dopustil Saddám Husajn, ale i obrovským 
znečištěním prostředí a vzduchu po aktivitě sopky Pinatubo. Požáry ropných nalezišť v Kuvajtu budou 
hrát zcela zvláštní, zhoubnou roli. V mnoha zemích budou padat ohromné závěje sněhu, dokonce 
i tam, kde běžně takřka nesněží. V jiných zemích povládnou na mnoha místech naopak neobyčejná 
vedra a sucha, a jinde budou zase abnormální dešťové srážky a záplavy. Takřka všechny tyto 
nadcházející katastrofy – jež se v příštích desetiletích ještě rozhojní – budou vyplývat z činnosti a viny 
samých lidí, stejně jako skleníkový efekt, jak víš. 

Billy Ten skleníkový efekt nelze zastavit jednoduše tím, že se zakážou plyny CFC a ostatní jedovaté 
plyny a látky, které likvidují ozon. Jednou jsi mi sdělil, jakož i Quetzal, že tento zlořád lze skutečně 
účinně zvládnout pouze tak, že se na základě úplného, celosvětového zastavení porodnosti drasticky 
sníží přelidnění, aby bylo dosaženo normálního stavu populace, jenž činí 529 miliónů lidí. Podle vašich 
výpovědí představuje samo přelidnění obrovské nebezpečí pro životní prostředí. Uvádíte, 
že skleníkový efekt způsobuje globální klimatickou změnu, která zčásti, resp. především vzniká 
nezadržitelným, nadměrným vypouštěním kysličníku uhličitého do atmosféry. CO2, což je chemické 
označení kysličníku uhličitého, je plyn, který lidé nejen chemicky vyrábějí, ale v prvé řadě jej sami 
vypouštějí svým dýcháním. Kvůli svému přelidnění vydechují sami lidé takové množství CO2, jaké 
atmosféra již není schopna snést. To je jeden faktor. A faktor druhý je právě tak zhoubný: Pozemšťané 
z chybně pojaté lásky ke zvířatům a na základě chybných úvah šlechtí a chovají mnoho miliard koček 
a psů. I psi a kočky totiž vydechují taková kvanta kysličníku uhličitého, že je atmosféra již není schopna 
zpracovat. Zachránit atmosféru a zvládnout skleníkový efekt lze tedy jen jediným způsobem: Všichni 
psi a všechny kočky chované člověkem musejí zmizet, pokud nemají opodstatnění jako záchranářští, 
slepečtí či drogoví psi atd.; musí být tedy na celém světě zastavena porodnost, což je přirozená 
metoda, která zaručí, že bude v krátké době drasticky sníženo přelidnění způsobené pozemskými 
lidmi, dokud nebude dosaženo normálního, přirozeného stavu. 

Ptaah To nevyžaduje další výklady. Nyní bych tě tedy rád zpravil o tom nebezpečí, které jsem 
nastiňoval: Moje slova se týkala sopky TAAL na Filipínách, která již za dva dny začne představovat 
velké riziko, které bude nutno považovat za vyšší než v případě sopky Pinatubo. Existuje sice jeden 
faktor, jenž může všemu zabránit, avšak není příliš pravděpodobné, že zapůsobí. Pakliže nezapůsobí, 
tak hrozí, že tento ohromný vulkán exploduje. Stane-li se to, tak se v celosvětovém měřítku objeví 
nové faktory měnící klima, které nebude lze považovat za slabé. Hrozící výbuch sopky TAAL, stejně 
jako sopečné aktivity, jež budou ještě následovat, vyplynou z činnosti samých pozemšťanů, přičemž 
hlavní vinu ponese Francie kvůli svým jaderným testům na atolu Mururoa. 

Billy A co vyplývá z vašich předpovědí, vybuchne skutečně tento vulkán? Hovoříš opět poněkud 
zastíravě. Avšak dříve než budeš o tom rozprávět, bych se znovu rád zavěnoval tématu CO2, který 
likviduje ozonovou vrstvu a podněcuje rapidní změnu klimatu. Míníš sice, že bylo k té věci řečeno vše, 
ale já se domnívám, že tomu tak není. Nezmínil jsem totiž, že kysličník uhličitý vzniká nebo je 
uvolňován do ovzduší i spalováním všelijakých látek a materiálů, jako kupř. polystyrenu atd., stejně 
jako činností nejrůznějších spalovacích motorů. Podle toho, co vím, přetváří rostliny za normálních 
okolností kysličník uhličitý opět v kyslík, ale je-li kysličníku přespříliš, tak musí příroda zákonitě selhat, 
neboť pak již není schopna kysličník uhličitý odbourat a přetvořit, což se stává rizikem a začíná to ničit 
život. S tím velkou měrou souvisí i odumírání stromů, ale na něm se podstatně podílejí i jiné faktory. 
Mám na mysli také různé druhy kosmického záření a kosmické materie, které kvůli – lidmi 
způsobenému – poškození různých ochranných pásů Země pronikají na planetu a škodí atmosféře, 
rostlinnému světu a také životu zvířat i lidí. Pozemšťanům je dosud pouze známo, že kolem Země 
existují dva pásy, které plní životně důležitou funkci pro existenci všech živých tvorů na planetě, byť 
vědci dosud nedospěli ve svých poznatcích tak daleko, aby rozpoznali faktickou důležitost těchto pásů, 
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jež jsou známy jako Van Allenovy pásy. O faktu, že existuje celkem sedm hlavních takovýchto pásů, 
nemají pozemští vědci ani potuchy. – Tato moje poznámka je možná poněkud domýšlivá, jelikož sám 
o těchto věcech vím jen proto, že jste mě o nich zpravili. – Chtěl jsem však zmínit ještě něco ohledně 
CO2, který vytvářejí lidé, psi a kočky svým dýcháním: Je nutno uvést, že lidé chovají, jen pro svou 
zábavu a jako živé hračky, i mnoho jiných neužitečných domácích zvířat, jež vydechují velká kvanta 
kysličníku uhličitého, který v přílišném množství představuje riziko pro život celého rostlinstva 
a zvířectva i pro člověka. Vím, že rozumbradové a zlehčovatelé budou tuto pravdu tvrdě kritizovat 
a budou tvrdit, že množství CO2, vydechované lidmi a jejich neužitečnými domácími zvířaty, není tak 
velké, aby mohlo ohrožovat atmosféru a formy života na Zemi, avšak přesto nemohou svými lžemi 
a chybnými tvrzeními změnit pravdu. 

Ptaah Máš pravdu. Tyto záležitosti skutečně musely být vyřčeny, neboť jsou velmi důležité. Ohledně 
tebou nastiňovaných ochranných pásů, které obklopuji Zemi, je ovšem nutno zmínit, že pozemští 
vědci již pracují na tom, aby rozpoznali jeden další pás. Bude se jednat o třetí pás, jejž objeví a který 
funguje tak, že zachytává interstelární částice kosmického záření. Objev toho pásu bude patrně učiněn 
již za několik měsíců. 

Billy Interstelární částice kosmického záření. To je přece nejjemnější hmota pocházející z dálav 
a hlubin Kosmu. Pokud pozemští vědci zachytí tyto částice, tak z nich možná konečně poznají, že se 
mýlí při určování stáří Vesmíru, neboť Vesmír je mnohem starší, než dosud vždy tvrdili. 

Ptaah To se může stát, pokud skutečně dokážou interstelární částice kosmického záření izolovat 
a prozkoumat, což je v dohledné době veskrze možné, jestliže rozum zvítězí nad zatvrzelostí. 

Billy Pak mám ještě otázku týkající se opatření, která na Zemi přijímají pověření vědci a vlády kvůli 
ochraně ozonového pásu. Jsou tato opatření dostatečná, aby mohla odvrátit katastrofu? 

Ptaah Nikoliv, nutných opatření není dost. Přijatá opatření zahrnují méně než osm procent toho, co 
by se skutečně muselo učinit. 

Billy Disponujete nějakými studiemi o tom, jaká opatření by se v první řadě musela přijmout? 

Ptaah Jistě. V prvé řadě tkví velký problém v přelidnění Země, způsobeném lidmi, jakož 
i v přemnožení jejich neužitečných domácích zvířat. Hlavní zřetel při potírání všech na Zemi existujících 
zlořádů je nutno klást na velmi přísné zredukování počtu lidí pomocí celosvětového radikálního 
zastavení porodnosti na základě systému, který je ti znám. Zároveň je nutno odstranit všechna 
neužitečná domácí zvířata, a současně s tím musejí vstoupit v platnost a být prováděna všechna 
nezbytná ochranná opatření a musejí být využívány všechny možnosti k zažehnání nebezpečí, jež 
vznikají pro atmosféru, ochranné pásy, zvířectvo, rostlinstvo a lidské životy. Sníží-li se přelidnění, tak 
se sníží i rizika pro planetu, všechen život, ochranné pásy i pro atmosféru. Drastickým snížením 
přelidnění se masivně sníží také výroba jedovatých látek a životní prostředí bude méně otravováno. 
Doprava, tvořená vozidly se spalovacími motory, které zatěžují životní prostředí, bude rapidně 
utlumena a rapidně se též sníží spotřeba elektrické energie, již vytvářejí jaderné elektrárny 
či elektrárny na fosilní paliva atd., které zatěžují životní prostředí a živou sféru. Díky tomu již nebudou 
vznikat jedovaté odpadní produkty, jež nelze zlikvidovat, a odpadne produkce celých hor všemožného 
odpadu. Již jen obrovské snížení automobilové dopravy soukromého, vědeckého, vojenského 
a komerčního druhu atd. by znamenalo ohromný úspěch, podporující uzdravení všeho pozemského 
života, atmosféry a ochranných pásů obklopujících Zemi; všechny tyto pásy jsou ohrožovány 
zločinnými, destruktivními machinacemi, které páchají pozemšťané, na čemž se významně podílejí 
i testy jaderných bomb, a to i tehdy, jsou-li prováděny pod zemí – takové výbuchy ohrožují i samu 
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Zemi, jelikož způsobují zemětřesení a sopečné erupce atd. Všechny tyto záležitosti ovšem znáš a víš, 
jaká opatření jsou nezbytná, aby bylo možné nastolit obrat k lepšímu, či dokonce k dobrému. 

Billy Tyto znalosti mi však nejsou k ničemu, jelikož nejsem člen vlády, ale jen prostý občan. Členové 
vlády si jedou podle vlastního systému a zatahují svět a lidi do krušné bídy. Když pomyslím jen 
na finanční hospodářství, které tady ve Švýcarsku vede Spolková rada, jež stále více zadlužuje stát, tak 
by se z toho jeden zhroutil. Celé finanční hospodářství švýcarského státu jasně ukazuje, že činitelé, 
pověření jeho vedením, jsou zcela nezpůsobilí k tomu, aby tento významný sektor státu zvládali 
a správně řídili. Kdybych byl u kormidla, tak bych Švýcarsko během krátké doby zbavil zadlužení 
pomocí rigorózních opatření, díky nimž by se následně občanům státu snížili daně. Ale já právě 
v klíčovém úřadu nesedím, a proto se bude ve finančním hospodářství i nadále lajdačit a dělat 
zadlužovací politika. 

Ptaah Tvá naprosto jistě fungující metoda je nám známá, sami jsme jednou v tomto ohledu učinili 
výpočty, jež tvá slova potvrzují. Kdybys vedl finanční hospodářství švýcarského státu ty, tak by tvá 
vlast byla brzy zcela bez dluhů – to by byl nevídaný vzor pro všechny země světa. To víme s absolutní 
jistotou. 

Billy Tady mám tentokrát stejný názor, aniž bych se cítil vychvalován. Při takové práci ve finanční 
správě by bylo ale obtížné dosáhnout toho, abych měl naprosto volnou ruku a mohl vše vést tak, jak 
jsem zvyklý, aniž by mi do toho druzí fušovali. – V každém případě je fakt, že naši hlupáci vedoucí 
státní finance ani zbla nerozumějí finančnictví, neboť jinak by nekupili stále nové haldy dluhů 
a nevymýšleli by ustavičně nové šikanózní daně, aby zalepili díry ve státní kase, z jejich neschopnosti 
vzniklé, místo aby řádně hospodařili a osvobodili občany od části tíživých daní. 

Ptaah Cítím, že tě tato státní nesrovnalost skličuje. 

Billy To můžeš skutečně říct nahlas – a nesrovnalost je slabé slovo. Mírně řečeno je to, co praktikují 
pověření »finanční géniové«, zatracená prasárna a vykořisťování občanů. 

Ptaah Tvá slova vystihují pravdu, neboť na odpovědných postech sedí skutečně neschopní lidé, 
přinejmenším, co se týče finančního hospodářství. Totéž vysvětlují i naši vědci, kteří se zaobírají 
problémy pozemských států spojené s finančním hospodářstvím. Bohužel netvoří v tomto ohledu 
výjimku ani tvá vlast. Nech mě však nyní hovořit o něčem jiném, neboť čas již velmi pokročil a žel již 
nepostačuje k tomu, abych ti vysvětlil všechny záležitosti týkající se budoucnosti, jež bys rád věděl, 
a proto musím tato témata odložit na pozdější dobu, kdy ti je nakonec budu schopen vysvětlit. Chtěl 
jsem také vyložil něco o neřesti kouření, alespoň v hrubých rysech, jelikož si myslím, že by o této věci 
rovněž mělo být řečeno několik slov. Nejprve bych však chtěl začít jistými událostmi, jež se přihodí 
v budoucí době. Tím míním již následující rok 1992, v jehož průběhu se odehrají různé důležité 
události. Stane se kupříkladu, že budou vypracovány návrhy zákonů, jež povedou ve Švýcarsku 
k definitivnímu zrušení trestu smrti, který je v současnosti dosud zakotven v zákoně, jenž umožňuje 
nařizovat a uplatňovat nelidské vojenské tresty. Nastanou i další změny zákonů, jež budou určitým 
způsobem regulovat nedostatečné mechanizmy proti výtržnostem jedinců, kteří projevují rasovou 
a etnickou nenávist a nenávist vůči azylantům atd. – pracuje se totiž na tom, aby takovéto intriky 
a výtržnosti bylo možné trestat zákonným ustanovením. Tento zákon bude ale žel chybně 
zkoncipován, a proto bude spíše umlčovat ty, kteří budou říkat pravdu, než aby vskutku potíral 
rasovou a etnickou nenávist. 

Billy Je už dlouho nutné, aby byl přijat skutečně dobrý zákon tohoto typu, především v takzvaném 
právním státě Švýcarsko, v němž mnohé zákony obsahují spíše gumové paragrafy než skutečné právní 
formulace. Když se člověk denně dočítá v novinách, jak je s kriminálníky, feťáky, zločinci, pouličními 
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zabijáky a jinou chátrou zacházeno v rukavičkách a jak jsou odsuzováni jen k pokutám či podmíněným 
trestům, tak by se mohl kvůli takovémuto bezpráví rozzuřit. Opilí pouliční zabijáci a všemožní vrazi 
budou moci brzy počítat už jen s tresty nízké pokuty a ... 

Ptaah To se žel shoduje s pravdou. Vinu na tom nesou především volatelé po humanitě, kteří uvádějí 
v platnost a celosvětově šíří smrtící falešný humanizmus, jelikož jsou sami zchoulostivělí a neschopní 
života – kvůli tomu mohou v přelidněných zástupech bezmezně a čím dál více bujet všemožné zločiny. 
Nikdy se nevede debata o tom, že je ve skutečnosti nutno zřídit účelná místa sloužící výkonu opatření 
a deportovat na ně provinilce, neboť toto jediné účelné řešení považují za nehumánní všichni, kteří 
jsou změkčilí svojí humanitou a neschopní života, ať už patří k jakékoliv vrstvě společnosti a ať už 
zastávají jakoukoliv úřední pozici. Tito lidé jsou příliš zchoulostivělí a neschopní života na to, aby 
nechali zrealizovat a provádět jediné skutečné, humánní řešení. To je také důvod, proč se mohou 
v nejrůznějších zemích dostávat k moci všelijaké stvůry páchající hrdelní zločiny, jako je kupř. Saddám 
Husajn a mnoho jiných po celém světě. Místo aby byly tyto živly doživotně vykázány na vhodné místo 
sloužící výkonu opatření, tak je národy ještě oslavují a podporují je. Tito zločinci zastávají pak často 
po mnoho desetiletí ohromnou mocenskou pozici, jež jim zajišťuje absolutní diktátorské pravomoci. 
Existuje dokonce mnoho celosvětově uznávaných politiků, kteří jsou ve skutečnosti pouze hrdelními 
zločinci a masovými vrahy, avšak přesto je světová populace, či její velká část, uctívá, jako je tomu 
např. v Izraeli v případě Šamira, který coby terorista zabil mnoho set lidí a způsobil tak četným lidem 
nesmírné trápení, podobně jako Begin, jenž rovněž vlastnoručně zavraždil mnoho set lidí a jejž za to 
lidé dokonce chválili, stejně jako chválí i všechny ostatní masové vrahy téhož či podobného ražení. 
Zločinci tohoto druhu zůstávají zpravidla, z vůle hloupého lidu, dlouho ve vůdčích úřadech, v nichž je 
ochraňují tělesní strážci, a dožívají se často vysokého věku. Nakonec však i tito vražední zločinci musejí 
projít cestou pomíjivosti, a opustit tedy svůj život – i když, bohužel, ujdou ve svém životě 
zaslouženému trestu. Vinu, které se dopustili, musejí však přesto splatit, a to pro ně nebude tak 
snadné jako vraždění lidských životů. Tak tomu bude např. v případě vraha Begina, který zesne 
9. března 1992 a jehož předchozí umírání bude tak hrozné, že jeho odchod budou provázet pouze 
bolest, strach a úzkost, načež ve věku 79 let propadne šílenství, nebude si již uvědomovat sebe 
samého a zemře se zatemněným vědomím, jak vyplynulo z našeho pohledu do budoucnosti. 

Billy Což ale samozřejmě nebude mít nic společného s trestem, neboť něco takového by se příčilo 
Tvořivým zákonům a doporučením. 

Ptaah Jistě, to je správně. Ale ty znáš dotyčné zákonitosti lépe než já. 

Billy Jestli chceš, tak to vysvětlím. 

Ptaah To by bylo možná důležité. 

Billy Dobrá. – Od vás vím, že Begin vzešel z cizoložného poměru, a navíc to je člověk, který se již 
od svého nejútlejšího mládí nestaral o zákony ani doporučení, jako např. ani Šamir, Šaron, Ceaușescu, 
Saddám Husajn a mnoho dalších hrdelních zločinců a masových vrahů. Begin byl válečný štváč 
nemající sobě rovného a zabiják, který, jak vím, jednou za jediný den vlastnoručně zavraždil 242 
Palestinců. Tak mi to každopádně vyprávěl Quetzal. 

Ptaah Takové jsou skutečné okolnosti. 

Billy To jsem se také domníval. Chtěl bych však vlastně hovořit o něčem jiném, totiž o důvodu, proč 
bude Begin při svém předsmrtném umírání prožívat nesmírný pekelný děs a proč nakonec propadne 
šílenství. Onen důvod lze nalézt v tom, že tento masový vrah v sobě během svého života postihuje 
všechny tělesné i psychické děsy a bolesti a ukládá je ve svých úložních bankách, tedy vše, co vědomě 
či nevědomě přivodil svým obětem. Proces tohoto ukládání probíhá nevědomě a ukládají se při něm 
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impulzy do úložních bank planety. Begin na nevědomé úrovni ukládá tyto impulzy tak silně, že si z nich 
vytváří určení, které zrcadlí jeho vinu a jež působí přímo na něj. To znamená, že si tento zločinec 
a masový vrah určuje pod vlivem psychických a tělesných děsů svých obětí – které nevědomě 
registruje – druh svého umírání, což se však nevztahuje na jeho příští život s novou osobností. Tímto 
způsobem se takoví provinilci sami trestají, pokud nemohou ve svém provinilém životě plně odbourat 
tu část vlastní viny, která způsobuje, že může v následujícím posmrtném životě jejich bloku celkového 
vědomí probíhat normální, zpracovávací proces odbourávání viny, jenž se však nevztahuje na to, že by 
měli pomáhat svým někdejším obětem, až budou znovuzrozeny v podobě nových osobností. Tento 
pochod se může u lidí, kteří jsou zavázáni kodexem, naplňovat až 7000 reinkarnací, pokud vše probíhá 
normálně; zmíněný pochod však při zrušeném kodexu odpadá a je umožňován skutečně jen 
kodexovým určením. Ani běžní masoví vrazi, kteří s kodexem nejsou svázáni, nemohou prodělávat 
normální pochod umírání, jelikož se pod vlivem svých kriminálních, život destruujících činů a jiných, 
hrdelních zločinů vynuceně sami trestají uvedeným způsobem. Sebetrest existuje podle Tvořivých 
zákonů jako logická možnost, která však může začít působit jen tehdy, myslí-li člověk nelogicky. Toto 
nelogické myšlení spočívá v tom, že se člověk chybně domnívá, že se může beztrestně zvrhnout, aniž 
by byl volán k odpovědnosti. V tomto nelogickém myšlení si ovšem člověk neuvědomuje, že má 
svědomí, které jej podvědomou cestou odkazuje na trestavé určení, jež se váže na jeho umírání. 
Třebaže se lidé domnívají, že ten který provinilec nemá žádné, nebo jen hříšné svědomí, tak je tomu 
jinak, neboť jeho svědomí nepracuje jen tak, že by se jeho působnost otevřeně projevila v životě, ale 
i způsobem, který jsem již uvedl, tedy tak, že prostřednictvím podvědomí odevzdává své impulzy 
do úložních bank, což následně vytváří určení pro stav pociťovaný před samotným procesem umírání. 
Takováto určení se mohou vždy a v každém případě naplnit a jsou nevyhnutelná, nesouce s sebou 
veškeré děsy, strachy a bolesti. Tato určení, jež si provinilý člověk vytváří svým svědomím a jichž 
nedbá, nebo si je nepřeje, jsou ve skutečnosti jeho vlastním výtvorem. To představuje vyrovnávající 
spravedlnost působenou Tvořivými zákony, jež samy neznají trestání ani trestní opatření, ale jen cesty, 
na nichž se člověk sám trestá svým chybným chováním. To vše ovšem nemá nikterak nic společného 
s chybně pochopenou karmou, na jejímž základě člověk musí ve svém příštím životě, jako nová 
osobnost, údajně pykat za své činy, spáchané v životě předešlém. Toto tvrzení je naprosto chybné 
a bezpředmětné, neboť žádný Tvořivý zákon nezná takovouto formu karmického trestu či podobné 
nesmysly. Mnou uvedené sebepotrestání, resp. potrestání své vlastní osoby, se zakládá na zcela 
odlišných faktorech, ale to jsem již vysvětlil. 

Ptaah Je důležité, že jsi o tom pohovořil. I na mé straně vládla ohledně těchto záležitostí určitá 
neznalost. Děkuji ti za tvé podrobné poučení. Tyto záležitosti kotví mnohem hlouběji, než je mně 
samému, i nám obecně, známo. Ty souvislosti jsou tedy hlubokosáhlejší, než jsem tušil. Očekával jsem 
jiné vysvětlení, jež by se mohlo více vztahovat na vědomé životní určení. Ty hlubší souvislosti 
a zákonitosti mi nebyly známy. 

Billy To jsem předpokládal. – Těší mě, že jsem ti tyto záležitosti mohl ozřejmit. Lze se jen obávat, 
že teď budou členové skupiny přicházet s mnoha novými otázkami, na něž zatím nesmím odpovídat. 
Dosud jsem o těchto věcech ještě nehovořil a členům skupiny jsem nepodával žádná vysvětlení. Chtěl 
jsem tak předejít tomu, aby vznikala nedorozumění, neboť až příliš snadno by člověk mohl přijít 
na mylný nápad, že tento druh životního určení přece jen může mít něco společného s chybným 
výkladem karmy. Někdy je prostě velmi těžké vysvětlit věc, pro kterou v lidech dosud nedozrálo 
pochopení. Vysvětlit v nesprávnou dobu správnou věc je někdy takřka nemožný úkol. A tak se může 
někdy stát, že člověk udělá chybu ohledně doby výkladu. To pak může vést k nedorozuměním 
či neospravedlněným útokům, jimž je pak člověk vystaven. Lidé od člověka jednoduše očekávají 
bezchybnost. Ale i já se dopouštím chyb, stejně jako každý jiný člověk, jenže o tom musím většinou 
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pomlčet a musím sám sebe kárat tak, aby to ostatní neviděli a nevšimli si toho. Člověk právě jako 
takový prostě není bezchybný. Jak hezky praví jedno úsloví: »I moudří dělají chyby, jenže o tom mlčí«. 
Tím však nechci říci, že se považuji za moudrého, ale jsem právě dost chytrý na to, abych někdy 
ve vhodném okamžiku držel jazyk za zuby. 

Ptaah Můj milý příteli, dosti snižuješ své schopnosti. To se zrovna neslučuje se skutečností. Nyní ale 
vidím, že se patrně dnes již nedostanu k tomu, abych tě informoval o všech budoucích záležitostech, 
jež jsem ti vlastně chtěl vyložit. 

Billy To příliš nevadí, právě naopak: Dosud jsme vedli konverzaci, která má velmi velkou hodnotu. 
Domnívám se, že to vše, co jsme probrali, předčí svým významem všechny předpovědi budoucnosti. 
Přesto však vzbuzuje moji zvědavost tato otázka: Co se stane se stranickým orgánem Pravda, až se 
definitivně rozpadne Sovětský svaz? Stanou se tyto noviny úřední publikací nového sdružení, tedy 
právě nové federace? 

Ptaah Nikoliv, tak tomu nebude, neboť tyto, přibližně 80 let existující, stranické noviny, jež založil 
Vladimir Lenin, přestanou být od 13. března roku 1992 kvůli nedostatku financí a z různých jiných 
důvodů vydávány. Ve zmíněné době však ještě nebude jisté, zda bude stažení těchto novin definitivní, 
nebo zda by mohly být znovu vydávány v pozdější době. Zastavení vydávání těchto novin se bude 
časově shodovat s jednou jinou událostí, a sice touto: Turecká provincie Erzincan, především hlavní 
provinční města Erzincan, Erzurum a Bingol, budou z velké části zničeny po těžkém zemětřesení, jež si 
vyžádá mnoho lidských životů. Síla otřesů se bude, podle toho, co jsme objasnili, pohybovat mezi 6,9 
až 7,1 stupně Richterovy škály. V téže době se přihodí, že různé státy světa budou uvažovat o novém 
zločinu vůči životu zvířecí říše, neboť patrně zruší opatření na ochranu různých zvířecích druhů, poté 
co byla tato opatření v předchozích letech po velké námaze a těžkostech konečně prosazena 
a uskutečněna. Kvůli tomu bude dosud chráněným zvířatům opět hrozit, vinou zločinného člověka, 
vymírání, stejně jako mnoha jiným zvířecím druhům, jež stále intenzivněji potřebují ochranu a jež se 
v čím dál vyšších počtech ocitají na seznamu vymírajících druhů. To se týká mnoha druhů 
suchozemských i vodních zvířat, ale i ptáků a mnoha druhů rostlin. A jak lidé zacházejí se zvířaty 
a rostlinami, tak zacházejí i se sebou navzájem. Kupříkladu Saddám Husajn, jeden z nejhorších, unáší 
již mnoho let lidi, aby je krutě mučil, dříve než je dá popravit. V tom bude pokračovat i do budoucna, 
a to tak dlouho, dokud mu roku 2004 nebude násilím udělána čára přes rozpočet. Husajn je násilný 
zločinec nemající sobě rovného, a nebude žádným reálným způsobem dodržovat sankce OSN, a tedy 
ani nezlikviduje své zbraně. Právě naopak: Bude se všemi prostředky opět snažit zbrojit a bude 
i nadále do krve bojovat proti Kurdům, ale to vše nakonec skončí. 

Billy Od tohoto chlápka nelze ani očekávat nic jiného. Pověz ale prosím, zdali znáte počet mrtvých, 
které si vyžádá to zemětřesení v Turecku? Ta města v provincii Erzincan, která jsi zmiňoval, znám velmi 
dobře a mám tam hodně známých. Žil jsem přece v té oblasti několik měsíců. Jsou tam lidé, kteří pro 
mě hodně znamenají. Vždyť víš, že mnozí z nich jsou pro mě jako bratři, sestry či rodiče, pokud jde 
o poměry naší známosti. 

Ptaah To velmi dobře vím. Podobný vztah máš i s mnoha jinými lidmi z různých zemí, v nichž jsi 
působil. Kvůli válečným zmatkům a především kvůli zemětřesením jsi v uplynulých letech ztratil 
mnoho těch, na nichž ti záleželo, jak jsme ti v několika případech, bohužel, museli sdělit. Tak tomu, 
žel, bude i příštího roku, až si těžké zemětřesení vyžádá svoji daň. Dobré známé jsi ztratil i kvůli 
zločinům Saddáma Husajna, jak v důsledku jím nařízených únosů a poprav lidí, tak v důsledku války 
v Perském zálivu. Na Blízkém a Středním východě znáš právě velmi mnoho lidí, a mnozí z nich ti 
takříkajíc přirostli k srdci, smím-li použít toto pozemské přirovnání. Tvé trápení je často značně velké, 
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to vím, a ptám se často sám sebe, jak jej dokážeš unést, především tehdy, když na základě pohledu 
do budoucnosti atd. víš, co se stane a koho postihnou zhoubné události. 

Billy Tak se to stane zase – já nevím, můj příteli. Sám to nevím. Všechno nějak přejde – ale 
jednoduše to zatraceně bolí. Nic se na tom nemění ani fakt, že jsem tyto lidi, na nichž mi záleží, 
zpravidla neviděl již 20 či 25 let. Přirozenou smrt lze snést snadněji než násilnou smrt zaviněnou 
nějakými lidmi, ať už ji zavinili přímo, či nepřímo. – Moje vzpomínky na všechny tyto lidi trvají 
a nevytrácejí se, neboť tito lidé pro mě hodně znamenali a znamenají a jejich život byl a je velmi 
důležitý pro jejich vlastní existenci a z hlediska naplňování evolučních Tvořivých zákonů a doporučení. 
Nehledě na to, že mi tito lidé skutečně přirostli k srdci, jak jsi uvedl. Souvisí s nimi mnoho mých 
dobrodružství a zážitků a mnoho událostí a okolností. Každý z nich má svůj vlastní příběh, jenž je často 
spjat s mým vlastním příběhem. 

Ptaah I to vím velmi dobře, můj příteli. Jsou to často zvláštní okolnosti, které tě pojí s těmito lidmi – 
a všichni k tobě vzhlížejí s respektem, čemuž tak, bohužel, ve tvém dnešním okolí ne vždy je kvůli zášti, 
závisti, velikášství a pomluvám atd. vůči tobě a tvé osobě, jelikož neústupně, navzdory všem 
protivenství a intrikám, plníš svoji misi a hájíš pravdu. 

Billy Je to tak, jak říkáš. Lidé, jichž se to týká, jsou ale ve skutečnosti jen závistníci, nepřejícníci, 
fanatici, pomýlenci, sektáři, bludně věřící a jiní. 

Ptaah Jistě, tak to je. Nyní však, můj milý příteli Eduarde, musím náš hovor ukončit. Moje úkoly mě 
nutí odejít. Žij tedy blaze a těším se na příště. Na shledanou. 

Billy Na shledanou, Ptaah. Vyřiď všem mé nejvřelejší a nejmilejší pozdravy. 

Ptaah To udělám rád. Na shledanou. – Salome. 

Billy Eh – pěkné. – Salome. – A je pryč ... 
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