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Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva 

Dvoustý šestačtyřicátý kontakt 

sobota, 19. června 1993, 23.17 hod. 

 

Ptaah  Eduarde – ahoj, můj příteli. 

Billy  Ptaah, to je milé překvapení. Kde jsi? 

Ptaah  Stojím tady za smrky – tak, tady jsem. Je hezké tě potkat právě zde. Venku je teď velmi příjemně. 

Billy  Taky mi přijde. Jestli chceš, můžeme venku zůstat, ale možná bychom měli  jít dopředu k biotopu. 
Tam bychom se mohli i posadit, neboť na odpočinkovém prostranství jsme rozmístili různé lavičky. 

Ptaah  Já vím, tak pojďme. 

Billy  Byl jsi dlouho nepřítomen, můj příteli. 

Ptaah  Nebyl jsem schopen vzdálit se od svého úkolu, neboť moje přítomnost byla naléhavě nutná. 

Billy  Když jsi řešil tak podstatné věci ... Přesto mě těší, že sis opět udělal čas mě navštívit. 

Ptaah  Jednalo  se  skutečně  o  velmi  důležitou  záležitost,  jež  vskutku  nevyhnutelně  vyžadovala  moji 
přítomnost. Mým úkolem bylo založit kolonii na neobydlené planetě  jménem KATHAN v kosmické oblasti 
IDAM,  která  je na  Zemi,  v  této  časoprostorové  struktuře,  známá pod označením  spirální mlhovina NGC 
2997 a která se nalézá ve vzdálenosti 45 miliónů světelných let od Země. Pracoval jsem rovněž i v kosmické 
oblasti NOSIR, v níž  jsme  také  zakládali novou kolonii.  I  tam  se  tak  stalo na neobydlené planetě, kterou 
nazýváme NASADAN.  Kosmická  oblast NOSIR  představuje  galaxii,  jež  je  v  této  časoprostorové  struktuře 
vzdálena 16 miliónů světelných let od soustavy SOL a kterou pozemští astronomové nazývají M 83. 

Billy  Pak se ta spirální mlhovina a ta galaxie nenacházejí ve vaší časoprostorové struktuře, pokud jsem to 
správně pochopil. Vyvstává  také otázka, proč zakládáte kolonie, když máte na vašich planetách dostatek 
místa, jelikož – na rozdíl od nás na Zemi – netíhnete k přelidnění? 

Ptaah  Tyto kolonie byly založeny proto, že bylo nutné rozdělit dva velké znepřátelené národy, které proti 
sobě  ustavičně  válčily  a  hrozily,  že  zničí  své  domovské  planety.  Oba  disponovaly  jadernou  technologií 
a ovládaly  v  prvotních  stadiích  techniku  kosmických  letů,  přičemž  napadaly  vzájemně  své  planety 
a vystavovaly je velkému riziku destrukce. A jelikož naše Federace vykonává nad oběma těmito planetami 
a jejich obyvateli dozor, usnesli  jsme  se na  základě doporučení Vysoké  rady na  tom,  že oba  znesvářené 
národy přemístíme, abychom ostatním mírumilovným národům na obou planetách zajistili další existenci. 
I tyto ostatní národy ovládají v prvotních stadiích techniku kosmického  letu, avšak nevychází z nich žádné 
nebezpečí. Co se však těch provinilých národů týče – jeden čítá 124 miliónů lidí a ten druhý 106 miliónů –, 
tak ty byly přesídleny na mnou uvedené planety v kosmických oblastech IDAM a NOSIR, kde budou nadále 
žít, aniž by jednomu národu bylo známo, kde sídlí ten druhý, znepřátelený. Kromě toho nebudou oba tyto 
národy  ještě mnoho  set  let  schopny  létat  k  jiným planetám,  jelikož  jsme  se postarali o  to, aby nejbližší 
obydlené  planety  byly  vzdáleny  od  obou  kolonií  více  než  130  světelných  let,  a  tudíž  k  nim  vysídlenci 
nebudou  moci  dospět,  jelikož  se  svojí  kosmickou  technologií  umějí  zatím  zdolávat  jen  vzdálenosti 
obnášející maximálně 430 miliónů kilometrů, a navíc se dosud dožívají  jen velmi nízkého věku, průměrně 
činícího 83 let. 

Billy  Velmi zajímavé – a jsme tu. Tady se můžeme posadit. To, co mi vyprávíš, je skutečně velmi zajímavé, 
ale vzbuzuje  to ve mně  jednu otázku, pokud mi  ji budeš smět zodpovědět: Semjase mi  jednou povídala, 
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proč  oficiálně  nepřistanete  na  Zemi  a  proč  nenavazujete  žádné  kontakty  s  pozemšťany,  avšak  k  tomu 
existují i jiné důvody. Ty sám jsi mi jednou v důvěrném hovoru říkal, že máte ještě určité direktivy, jimiž se 
musíte řídit, avšak tehdy jsme o nich ještě nesměli oficiálně hovořit. Mohli bychom o nich nyní mluvit, resp. 
smíme tak učinit veřejně? 

Ptaah  Čas k tomu již dozrál, a tudíž tomu již nic nestojí v cestě. 

Billy  Pak mě oprav, kdybych  řekl něco, co neodpovídá  skutečnostem. Tvé vysvětlení  se  týkalo  tohoto: 
Jedna velmi důležitá či přímo nejdůležitější direktiva vám zcela zapovídá a takříkajíc zakazuje se vměšovat 
do  záležitostí  lidstev,  resp.  navazovat  kontakty  s  lidmi  a  oficiálně,  veřejně  se  jim  ukazovat,  pokud  tato 
lidstva nebo lidé na nějaké planetě sami dosud neovládají techniku kosmického letu do té míry, že se jim již 
podařilo  z  vlastní  iniciativy na  cizích planetách navázat  kontakt  s  jinými  lidskými bytostmi  atd.;  zároveň 
nesmíte dotyčné  lidstvo,  resp.  lidi oficiálně kontaktovat ani  tehdy, pokud nepokročili ve  svém  celkovém 
vývoji  natolik,  aby  pohlíželi  na  existenci  jiných  lidských  forem  života  na  cizích  planetách  v  nesmírných 
dálavách Kosmu jako na naprostou skutečnost a danost a aby o této existenci byli kolektivně přesvědčeni. 
Jsou‐li o  této věci přesvědčeni pouze  jednotlivci nebo menší  či větší skupiny, pak kontakt navázat nelze, 
neboť toto uvědomění a přesvědčení musí vládnout kolektivně v celém lidstvu. Říkám to správně? 

Ptaah  To, co uvádíš, vystihuje přesně smysl naší hlavní direktivy: Navazovat kontakt, veřejně se ukazovat 
a vměšovat se do záležitostí lidí či planetárních lidstev není povoleno, pokud jejich technologie a vědomosti 
dosud  nejsou  tak  vyspělé,  aby mohli  směrodatným  způsobem  létat  Kosmem  k  jiným  životním  formám 
lidského druhu a aby byli  jednotně a kolektivně, na úrovni všeobecného poznání, přesvědčeni o existenci 
dalšího lidského života na cizích planetách v dálkách Vesmíru. 

Billy  Děkuji. – Jak se ale věci mají s tvojí návštěvou u Semjase a Asket atd.? Byl jsi tam a přinesl jsi mi ty 
kovy? 

Ptaah  Má dcera ti posílá vřelé a milé pozdravy, stejně jako Asket, Nera a všichni ostatní, které tam znáš. 
Pozdravuje  tě  také Quetzal a všichni ostatní. Naše nová  technologie  ti brzy umožní moji dceru navštívit. 
A ty vzorky kovů jsem ti samozřejmě přinesl. Nalézají se ve tvé pracovně ve dvou malých schránkách, v bílé 
skříňce vedle  tvého psacího stroje. Vezmi si  je prosím z  těch schránek, abych si  je mohl vzít zpátky. Ten 
vícebarevný  kov  představuje  nekompletní  slitinu,  kterou  využíváme my  i  národ  Asket  ve  Vesmíru  DAL 
k tvorbě  tenké povrchové vrstvičky na všech druzích našich  letových  těles a plavidel. Ten druhý, stříbřitý 
kov představuje takřka ryzí stříbro, které slouží jako  jedna z hlavních  látek pro výrobu té slitiny,  jejíž další 
dvě části tvoří měď a nikl.  

 

Na Billyho ruce kousek slitiny stříbra a dále kousek slitiny 
stříbra, niklu a mědi z Vesmíru DAL; oba kousky obdržel od 
Ptaah. Fotografie z 27. 6. 1993, 15.30 hod, Bernadette Brand 

Na Billyho ruce kousek slitiny stříbra a dále kousek slitiny 
stříbra, niklu a mědi z Vesmíru DAL; oba kousky obdržel od 
Ptaah. Fotografie z 27. 6. 1993, 15.31 hod, Bernadette Brand 
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Velký stříbrný nuget (zvětšený záběr) z Vesmíru DAL.
Fotografie z 27. 6. 1993, 16.05 hod., Freddy Kropf 

Kousky ryzího stříbra z Vesmíru DAL. 
Fotografie z 27. 6. 1993, 16.02 hod., Freddy Kropf 

 

V následujících dnech ti položím do tvé pracovny ještě některé další stříbrné kousky, takže některé budeš 
moci  prodat,  budeš‐li  chtít. Odběratelé  se  zajisté  najdou,  neboť  kdo  až  na  Zemi  vlastní  kousek  stříbra 
z cizího Vesmíru? 

Billy  To patrně nebude možné, můj příteli, neboť  lidé by mi  jednak nevěřili a  jednak by mě obviňovali 
z podvodu a podali na mě žalobu. Jak bych mohl dokázat, že ty kovy skutečně pocházejí z Vesmíru DAL? To 
je tady na Zemi jednoduše nemožné. Navíc je kousek kovu z cizího Vesmíru, byť ve velikosti jehly, na Zemi 
prakticky nezaplatitelný. 

Ptaah  Tvé pochybnosti budou patrně oprávněné  – na  to  jsem  v  žádném ohledu nepomyslel.  Ten malý 
zbytek kovů ti však přesto ještě přinesu a položím ti jej do tvé pracovny. 

Billy  Vřelé díky. – Smím tě hned zahrnout některými otázkami? 

Ptaah  Samozřejmě. 

Billy  Všechny ty roky jsme se velmi často bavili o pozorováních nepozemských létajících strojů a o lidech, 
kteří tvrdí, že udržují kontakty s nepozemskými formami života či nepozemskými lidmi – pravidlem ovšem 
bylo,  že  mnohá  pozorování  vyplývala  z  klamných  představ  a  mámení,  zatímco  ty  údajné  kontakty 
s mimozemšťany se zakládaly jen na vychloubačství, lžích, švindlech, šarlatánství a podvodech, odhlédnu‐li 
od výjimečných případů, v nichž byli pozemšťané prakticky nuceně kontaktováni mimozemskými bytostmi, 
většinou v tom smyslu, že byli paralyzováni a následně podrobeni testům a vyšetřením. Ve výtisku jednoho 
časopisu  se  objevují  různé  zprávy,  v  nichž  tvrdí  němečtí  občané  toto:  »I  my  jsme  se  setkali 
s mimozemšťany.« Tento výtisk Magazínu 2000 jsem pro tebe nechal sehnat, aby ses na něj mohl podívat. 
Měl jsi příležitost tak učinit? 

Ptaah  Ovšem. Ten  časopis mi byl předán,  stejně  jako videofilm  s  televizním pořadem Rainera Holbeho. 
V tomto ohledu mohu vysvětlit, že tvrzení v tomto magazínu, jakož i tvrzení v Holbeho pořadu představují 
čiré  výmysly,  jež  mají  z  jedné  části  charakter  šarlatánský  a  z  části  druhé  charakter  lživý,  podvodný 
a šejdířský. Ani  jedno  tvrzení ve věci  setkání a kontaktů  s UFO,  jak  to nazýváte, neodpovídá pravdě, ani 
v tomto Magazínu 2000, ani v pořadu Rainera Holbeho. 

Billy  To  se  dalo  očekávat,  neboť  různé  soukromé  osoby  v  těchto  ohledech  již  dlouhou  dobu  lžou, 
podvádějí,  švindlují  a  jednají  šarlatánsky,  a  těchto  případů  bude  podle  vašich  údajů  v  budoucnu  ještě 
přibývat.  Kvůli  tomu  však  ztrácejí  důvěryhodnost  a  jsou  zesměšňována  žel  i  skutečná  pozorování UFO, 
zůstaneme‐li  u  tohoto  označení.  Lidé  však  pozorují  i  jiné  typy  UFO,  totiž  ty,  jež  jsou  utajovány  úřady 
a armádami. Souvisejí s  tím  i různé dřívější a současné události, o nichž  takzvaní soukromí badatelé UFO 
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hodně  píší,  mluví,  prohlašují  různé  věci  a  tajnůstkaří.  Objevují  se  také  historky  o  zřícených  UFO 
a o vyprošťování  jejich posádek, s  čímž souvisí např.  jeden případ v Novém Mexiku,  jenž se měl odehrát 
koncem čtyřicátých  let atd. Podstatnou roli hrají  i krycí  jména  jako »Falcon« a »Kondor« atd., za nimiž se 
údajně  skrývají  členové CIA atd., kteří mají předávat  informace o UFO veřejnosti, kteří však samozřejmě 
neukazují  svoji  tvář. Důležitou  roli na  tomto poli  sehrávají  i  takzvaní »malí  šediváci«, kteří v USA údajně 
trápili asi  tři milióny  lidí, oplodňovali ženy a zanechávali na  tělech  lidí, které sužovali,  jizvy a pooperační 
skvrny a tak dále ... 

Ptaah  To  je  samozřejmě  holý  nesmysl,  jenž  postrádá  reálný  obsah.  Hysterie,  kterou  v  tomto  ohledu 
podněcují  v  Americe  bludně  věřící  jedinci,  je  nám  velmi  dobře  známa.  Začíná  se  nyní  šířit  i  v  Evropě, 
a živnou půdu nachází  zejména  v Německu. Bludnou  víru  a hysterii  však  také  záměrně podněcují  různá 
místa, přičemž  se objevuje  i  tento »Falcon«,  jehož chybné  informace všichni hloupí důvěřivci  rádi berou 
za bernou minci. Takové falešné informace zcela vědomě šíří i jistá oficiální místa, úřady a organizace, a to 
z rozličných příčin. Zatím nemám dovoleno o těchto věcech otevřeně hovořit, stejně jako ani o tom, zda se 
příhody o  zřícených UFO  a o  vyprošťování  jejich posádek,  či  různé  s  tím  související  záležitosti,  zakládají 
na pravdě,  či  nikoliv.  Mám  povinnost  mlčet  i  o  zjištěních,  jež  se  týkají  pozemských  úřadů,  armád 
a obranných sil ve věcech UFO, neboť tato povinnost plyne z jedné naší direktivy, která hovoří o tom, že se 
nesmíme vměšovat do záležitostí  lidských forem života, s nimiž nejsme v oficiálním kontaktu. Musíme se 
tedy držet  toho,  že nesmíme  vyzrazovat  tajemství pozemských úřadů,  vládních  činitelů, bezpečnostních 
organizací a armád atd. Tajemství pozemských úřadů, vojsk a bezpečnostních organizací atd. po  stránce 
údajných mimozemských plavidel a bytostí atd. musejí na základě pokynů našich direktiv zůstat zachována 
a nemáme právo je odhalovat. 

Billy  Dobrá, to je jasné a zřetelné. Na tyto záležitosti se tě tedy nechci dále ptát. Z tvého výkladu lze ale 
patrně  jasně  vyvodit,  že  i  ten  skandinávský  letecký  major  Petersen  je  blouznivec,  když  tvrdí,  že 
v nejrůznějších pozemských vládách vykonávají důležité úřady mimozemšťané. 

Ptaah  I o tom jsme již častokrát hovořili, přičemž jsme vždy objasňovali, že takováto tvrzení nepředstavují 
nic jiného než ryzí bludověrné fantazie. 

Billy  Ano,  to  jste opakovaně  konstatovali.  Teď bych  se  rád  zeptal na manžele Hillovi  z USA,  kteří byli 
uneseni  tvory mimozemského  původu,  totiž  lidskými  bytostmi  z  hvězdné  oblasti  Zeta  reticuli,  která  je 
vzdálena 37 světelných let od Země. Domnívám se, že jste mi tehdy říkali, že tato událost se skutečně stala. 

Ptaah  Ano. – Tento vynucený kontakt  tvoří  také příčinu nesmyslných příběhů a hysterie kolem »malých 
šediváků«, avšak tyto příběhy vskutku nikterak neodpovídají pravdě. Strach, hysterie a  fantazijní historky 
ohledně  »malých  šediváků«  jsou  šířeny  v  rámci  účelové  falešné  propagandy,  která  má  za  cíl  jednak 
zkreslovat určité záležitosti a jednak zastírat jisté události a machinace. 

Billy  Je však jisté, že v oblasti Zeta reticuli existují obydlené planety, a tím myslím lidmi obydlené. Platí to 
jak pro Zeta reticuli 1, tak i pro Zeta reticuli 2? 

Ptaah  Ano, avšak my s tamními obyvateli, kteří ani nevědí o naší existenci, nepěstujeme žádné kontakty, 
nicméně sami  je pozorujeme  již několik  tisíciletí. O navázání kontaktu s životními  formami  těchto oblastí 
nejevíme  zájem,  jelikož  v  jistých  ohledech  dosud  nedosáhly  vývojových  stadií,  jež  by  byla  pro  zahájení 
kontaktů nezbytná. 

Billy  To plyne z vašich direktiv? 

Ptaah  Správně. 

Billy  Pak mám  další  dotaz:  V Magazínu  2000,  o  němž  jsme  již  hovořili,  se  tvrdí,  že  AIDS  je  choroba 
vyvinutá výzkumníky, přičemž toto tvrzení obhajuje zejména německý populární zpěvák Christian Anders – 
ten si nyní připisuje fantazijní jméno LANOO, jež údajně znamená »žák esoterických věd«. Je stoupencem 
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Heleny Blavatské  a nazývá  se  teosofem.  Jeho neuvěřitelně absurdní, nesmyslné  tvrzení o  vzniku nákazy 
AIDS  se  týká  toho,  že WHO  (Světová  zdravotnická organizace) chorobu AIDS naplánovala a vyrobila, aby 
s její pomocí prakticky zdecimovala přelidněné lidstvo atd. Co tomu říkáš? 

Ptaah  To  je absurdní a nesmyslné,  jak  jsi  již sám konstatoval. O  faktickém původu a vzniku nákazy AIDS 
jsme již před delší dobou důkladně hovořili a objasnili jsme pravdivý stav věcí. 

Billy  Já vím. Ale když jsme již u tohoto tématu: Bude se nákaza AIDS i nadále vzmáhat a vyostřovat? A jak 
to vypadá s poruchami zemské kůry, bouřemi, sopečnými výbuchy a zemětřeseními atd.? 

Ptaah  Nákaza AIDS se bude stále více rozšiřovat a přírodních katastrof bude přibývat. Počet bouří, období 
sucha, záplav, sopečných aktivit a zemětřesení bude ustavičně narůstat, třebaže momentálně vládne v tom 
či onom ohledu relativní klid. 

Billy  A co říkáš na ty hrůzy v bývalé Jugoslávii? 

Ptaah  O této věci se již nevyplatí dále hovořit, stejně jako ani o neodpovědnosti a směšnosti OSN a všech 
těch,  kteří  se  vyjadřují  proti  mírovým  misím  této  organizace  a  proti  obdobným  misím  NATO  podle 
Henokova vzoru multinacionálních mírových vojsk. Kdo se staví proti  této  ideji, zapírá svoji odpovědnost 
a je katem  lidstva. Jen sestavením a nasazením mezinárodních mírových vojsk může být na Zemi konečně 
nastolen mír. Kroky, jež podniká OSN, NATO a různé jednotlivé země jako kupř. Německo a Amerika atd., 
nepředstavují nic jiného než nesmírné pokrytectví, a navíc se zakládají na stále více se vzmáhající, zpustlé 
a již masivně praktikované falešné humánnosti, které propadli lidé po celém světě a která hlavně zaviňuje 
nezadržitelný nárůst přelidnění, pokud odhlédnu od šílenství představitelů náboženských směrů a šílenství 
zaslepeného, licoměrného papeže katolické církve, kteří i nadále od pozemšťanů požadují a kážou jim, aby 
se množili atd. Vinou těchto skutečností se pozemské lidstvo přelidňuje do té míry, že mu již viditelně hrozí 
zánik. 

Billy  Roku  1978  jsem  napsal  knihu  »Existující  život  ve  Vesmíru«,  kterou  brzy  necháme  sestavit 
a vytisknout.  V  její  poslední  kapitole  jsem  pojmenoval  a  popsal  problém  pozemského  přelidnění.  Tuto 
kapitolu jsme nyní zpracovali do podoby malého spisu, jenž má titul »Boj proti přelidnění«. Jedná se o totéž 
pojednání,  které  jsem  roku  1956  zaslal  všem  evropským  rádiovým  stanicím  a  všem  redakcím 
nejvýznamnějších novin v Evropě, Americe, Asii a Africe, avšak nikdy jsem neobdržel žádnou odpověď. Ten 
dopis byl tehdy zformulován trochu jinak, pokud jde o data atd., jež byla tehdy samozřejmě jiná, nicméně 
celkově  vzato  se  jedná  o  tentýž  spis.  Když  jsem  v  padesátých  letech  hovořil  o  tom,  že  hrozí  problém 
přelidnění,  tak mě  lidé pouze  zesměšňovali  a označovali mě  za pesimistu, patrně proto,  že  tehdy  tento 
problém ještě nikdo nerozpoznal. Nyní však naše snahy budí ohlas, když o tomto problému hovoříme, a to 
i v souvislosti s naší velkou akcí, při níž spis »Boj proti přelidnění« rozesíláme v mnohatisícových počtech 
do celého světa, rádiovým a televizním stanicím, všemožným novinám a organizacím a bez výjimky všem 
vládám  na  Zemi. Myslím  si,  že  je  konečně  načase  lidstvo  vyburcovat  a  poučit  o  pravdivém  stavu  věcí 
i všechny osoby v odpovědných pozicích, pokrytecké falešné humanisty a jiné neodpovědné persony atd. – 
tyto  naše  snahy  samozřejmě  způsobí,  že  budou  dotyční  zlovolně  reagovat,  a  tak  se  tomu  v  několika 
nemnohých případech již stalo. 

Ptaah  Roku 1956 jsi byl vlastně prvním a jediným člověkem na Zemi, jenž způsobem, jaký jsi uvedl, bojoval 
proti přelidnění. Avšak lidé ti skutečně nevěnovali pozornost a zesměšňovali tě. Na tvé snahy nereagovaly 
noviny ani rádia, a rovněž ani žádné vlády a organizace. Ještě velmi jasně si na to vzpomínám a tvůj spis je 
mi od tehdejší doby velmi dobře znám. Tvá kniha, kterou  jsi sepsal roku 1978 a která obsahuje dotyčnou 
kapitolu o přelidnění, je rovněž v mém vlastnictví, jakož i tvůj nejnovější spis, který jsi mi nechal předat. To 
vše je mi tedy velmi dobře známo a také velmi dobře vím, jakou práci ti celá ta věc dala. Věci se však opět 
budou mít tak, že za své snahy nebudeš oceněn, jelikož ti jiní, slávychtiví pozemšťané budou, jako obvykle, 
upírat čest a budou tvrdit, že problém přelidnění rozeznali již dávno před tebou a že se snažili proti němu 
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bojovat. Sám ovšem vím, že jsi tyto problémy probíral již se Sfath, když jsi byl ještě malý chlapec a když si 
ještě nikdo hrozbu rostoucího přelidnění neuvědomoval. A pokud nyní opět šíříš svůj spis a bojuješ proti 
přelidnění, tak je to v tomto čase skutečně naléhavě nutné. Jednáš tedy správně. 

Billy  Dnes k tomu mám také mnohem lepší možnosti, pokud jde o výrobu spisů, finance a jinou pomoc, 
kterou poskytují zejména členové základní skupiny. Obecně vzato jsou reakce na můj spis pozitivní, pokud 
odhlédnu od některých výjimek,  jež  tvoří neodpovědní a arogantní  jedinci a  falešní humanisté atd., kteří 
oponují  ze  zištných důvodů  a  falešné humánnosti  atd.,  přičemž  tito  svárlivci obzvláště  kritizují  radikální 
opatření na omezení přelidnění, jelikož jim tato opatření nejsou po chuti. Fakt, že definitivní katastrofu lze 
vskutku odvrátit  již  jen nekompromisními  radikálními opatřeními,  je však zcela nepochybný. Sám  jsem si 
vypočítal,  že by  trvalo 100  let, než by  se  lidstvo pomocí  radikálních opatření,  jež uvádím ve  svém  spise, 
zredukovalo na počet 2,5 miliardy  lidí, a to se započtením přirozených úmrtí. Dnes máme na Zemi podle 
tvých údajů 5,8 miliardy lidí (k roku 1993; pozn. překl.), avšak pozemští statistici hovoří jen o 5,5 miliardy. 
Snížit  počet  této  masy  by  šlo  úspěšně,  ve  zmíněném  smyslu,  pouze  tehdy,  kdyby  radikální  opatření 
vstoupila v okamžitou platnost. Radikální opatření, jež jsou uvedena ve spise »Boj proti přelidnění«, by však 
musela být prováděna skutečně nekompromisně, v plném rozsahu a s okamžitou platností a musela by se 
dodržovat tak dlouho, dokud by pozemské lidstvo nedosáhlo stavu pouhých 529 miliónů lidí, což je počet, 
který by Země dokázala bez problémů a v hojnosti uživit. 

Ptaah  Můj názor se shoduje s tvými výklady. 

Billy  Dobrá,  pak můžeme  hovořit  opět  o  něčem  jiném. Mám  otázku,  která  se  znovu  týká  údajných 
kontaktů pozemšťanů s mimozemšťany, přičemž některá specifická  tvrzení znějí podle mého soudu dosti 
směšně.  Jako  by  nestačilo,  že  asi  tři  milióny  lidí  byly  v  Americe  údajně  sužovány  mimozemšťany 
a podrobovány  všemožným  testům,  že  mnohé  ženy  byly  údajně  oplodněny  a  že  jim  »malí  šediváci« 
následně kradli hybridní potomky – navíc  totiž unesení a  trápení pozemšťané prý  trpěli po prodělaných 
testech  často  bolestmi  a  stěžovali  si  na  pooperační  jizvy  a  spáleniny  atd. Mimoto  prý  »malí  šediváci« 
hanebně masakrovali i krávy a dobytek, a to po tisících a miliónech kusů, načež prý těmto zvířatům chyběly 
i různé orgány, přičemž se v této souvislosti odehrávaly i tajemné události. 

Ptaah  To samozřejmě neodpovídá pravdě, nýbrž neuvěřitelnému nesmyslu, jejž fanatičtí či jinak nepříčetní 
jedinci věřící v UFO a v duchy až příliš rádi považují za faktickou pravdu a v nějž skálopevně věří, třebaže se 
ani  jediné slovo o celém tomto švindlu nezakládá na pravdě; tento podvod zcela záměrně vymýšlejí a řídí 
jisté  orgány,  aby  klamaly  a  děsily  lid  a  dosahovaly  tímto  způsobem  určitých  cílů.  Vedle  těchto  orgánů 
a osob existují však  i četní UFO‐fantasté, kteří  jsou většinou zaujati sektářstvím a kteří sami poškozují své 
tělo, způsobují si rány a popáleniny atd. a sami si implantují do masa krystaly a kousky kovů, načež čekají, 
až se jejich rány zacelí, aby pak mohli tvrdit, že je unesli a trápili mimozemšťané, o čemž mají svědčit jejich 
jizvy a spáleniny atd. Neschopní hypnotizéři, kteří pak takovéto  jedince podrobují takzvaným »hypnózám 
pravdy«, následně tvrdí, že dotyční pod hypnózou projevovali čistou pravdu, jelikož v hypnóze údajně není 
možné lhát. V tomto ohledu se nikdy nezohledňuje fakt, že lidé mohou i v hypnotickém stavu – aniž by se 
to  dalo  prokázat  –  vyprávět  a  vyslovovat  nejhorší  lži,  stejně  jako  tak  mohou  činit  i  na  takzvaných 
technických detektorech lži, aniž by to odborníci dokázali odhalit; tyto technické přístroje jsou totiž na Zemi 
ještě  tak  nedokonalé,  že  je mohou  lidé  přelstít  svými  vlastními  prostými  prostředky.  Ohledně  údajně 
masakrované zvěře je nutno podotknout, že se jedná rovněž o neuvěřitelný nesmysl, stejně jako v případě 
údajného oplodňování Američanek  ze  strany  »malých  šediváků«. Masakrování  zvěře  se  také  zakládá na 
čistě pozemských  intrikách,  jejichž  cílem  je nahánět  strach  a  klamat  všechny  ty,  kteří  jsou  ve  věci UFO, 
duchů a mimozemšťanů neschopní úsudku a kteří jednoduše nerozvážně věří všem nesmyslům, pokud jde 
o mimozemšťany, jejich létající stroje, duchy, náboženská »zjevení« a jiné šalby atd. V některých případech 
tyto události ovšem nezpůsobují pozemšťané, nýbrž dravci, kteří trhají a zohavují dobytek. 
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Billy  Děkuji. – Nyní mám otázku, jež se týká vás samých, resp. vašich jmen: Mohl bys mi říci, jak často se 
u vás vyskytují jména jako Ptaah, Semjase, Quetzal, Sfath a Pleija? 

Ptaah  Nejprve bych rád dokončil odpověď na tvůj předešlý dotaz: Je nutno ještě dovysvětlit, že četní UFO‐
blouznivci a tak dále skutečně tvrdí, že staré jizvy, skvrny a jiná znamení na jejich těle svědčí o tom, že byli 
trápeni, vyšetřováni a operováni mimozemšťany, kteří  je unesli atd. Tímto způsobem  jednají nově  i různé 
osoby v Evropě, zvláště v Německu, kde se hysterie ohledně »malých šediváků« rovněž začíná zahnizďovat, 
jak  jsem ti  již vysvětlil. Skutečnost, že  jsou tyto švindly, podvody,  lži a šarlatánské manýry v Evropě trvale 
na vzestupu,  zaviňují  začasté  živly,  jež  takovéto historky  lživě, podvodně,  šejdířsky a  šarlatánsky  rozšiřují 
mezi veřejností. Počet těchto živlů v Evropě, zejména v Německu, ustavičně roste a televizní stanice těmto 
šejdířům,  lhářům, podvodníkům a šarlatánům atd.  ještě neinteligentně vycházejí vstříc,  jelikož  jim věnují 
své pořady –   tyto pořady, v nichž se objevují neuvěřitelné nesmysly z úst fantastů, sebeklamců a jedinců 
trpících  bludy  atd.,  jsou  pak  vysílány  do  všech  koutů  země  a  diváci  jsou  kvůli  nim  chybně  informováni 
a přiváděni na špatné myšlenky, a tak se i z nich stávají blouznivci, lháři, podvodníci, šarlatáni, sektáři a lidé 
trpící bludy atd. K této situaci přispívají i časopisy, jako je ten, který jsi mi poskytl, a jako jsou i mnohé jiné 
podobné, jež jsou na celé Zemi psány a šířeny po tisících a jež čtou a berou za bernou minci lidé oklamaní 
a závislí na víře. Když se člověk všemi těmito záležitostmi zabývá, tak zjistí, že mají svůj původ v Americe. 
Amerika je zemí, v níž se daří veškerému sektářství a v níž sektářství zpravidla začíná. V této zemi nesčíslní 
lidé  natolik  propadli  nejrůznějším  jeho  formám,  že  jejich  dotyčná  víra  již  vůbec  nepřipouští  jakoukoliv 
pravdu. Bludná víra těchto věřících – k nimž patří  i UFO‐blouznivci, UFO‐chorci, UFO‐fanatici, duchověrci, 
lidé věřící kruhům v obilí  i všichni ostatní věrci, fanatici a ochořelci, kteří věří v nereálné věci – v žádném 
ohledu nepřipouští, aby si přiznali byť jen malou špetku faktické pravdy. Ti všichni se chtějí nechat podvést, 
jelikož nejsou po stránce života dostatečně odolní a dospělí, aby svůj život vzali do vlastních rukou a žili jej 
na základě vlastní odpovědnosti. Veškerou odpovědnost hledají ve skutečnosti ve vyšších rovinách, v moci 
Boha, andělů, svatých, duchů či mimozemšťanů atd., v něž tak skálopevně věří, že jakýkoliv pokus vysvětlit 
jim  pravdu  prakticky  nemá  šanci  na  úspěch.  Tytéž  poměry  –  převzaté  z  USA  –  se  stále  více  rozšiřují 
i v Evropě a zasahují již celý tento světadíl, resp. na něm žijící lidi. Všechny tyto poměry příčinně vycházejí 
z Američanů,  kteří  chybně  chápou  svobodu  národa  a  jednotlivce,  a  kteří  si  z  toho  důvodu  utvořili 
neuvěřitelný pocit vlastní vícecennosti, na  jehož  základě  se domnívají,  že  tvoří nejlepší a nejvýznamnější 
národ na Zemi. Tato okolnost se projevuje i ve všech případech, v nichž se Američané vměšují do záležitostí 
cizích národů a  zemí, na což nemají právo,  stejně  jako nemají právo  schvalovat a vykonávat  trest  smrti. 
Kvůli  tomu,  že  se vměšují do  záležitostí cizích národů  tam, kde na  to nemají  žádné právo, a  že  zastávají 
a uplatňují trest smrti, se stavějí nad samé Tvoření, které by se od svého prvopočátku nikdy neodvažovalo 
povyšovat se nad život a smrt v tom smyslu, že by vymýšlelo a provádělo tresty smrti za všelijaké hanebné 
skutky  živých bytostí.  Již  jen kvůli  tomu,  že  zastávají a provádějí  tresty  smrti  za  zločiny  i politické  intriky 
atd.,  se Američané  stavějí na  vyšší místo, než  jaké přísluší  samému  Tvoření,  a  tudíž  se  Tvoření  rouhají. 
Samozřejmě že  je nutno v  tomto ohledu zmínit  i  Čínu a všechny ostatní státy světa, které  také schvalují 
a vykonávají  tresty  smrti,  avšak USA  v  tomto  směru  fakticky překonávají  všechny ostatní,  jelikož  ve  své 
autokratické  aroganci neznají mezí.  Toto  je  jeden  z hlavních důvodů,  proč  jsme nikdy nenavázali  žádné 
kontakty s americkými občany a proč tak neučinil ani nikdo z naší Federace – a tak tomu bezpečně zůstane 
i nadále. Stačil nám ten tehdejší pokus, při němž jsme chtěli navázat spojení s americkou vládou, jejž jsme 
však  již  na  samém  počátku  museli  ukončit,  jelikož  všichni  Američané,  kteří  byli  osloveni  a  zasvěceni 
do tohoto  experimentu,  si  kladli  velikášské  a  samovládné  požadavky,  jež  byly  jednoduše  nesplnitelné 
a nepřijatelné. 

Billy  To byla dlouhá  řeč, můj příteli. Jak se to ale má s těmi  jmény  jako Semjase, Ptaah, Quetzal, Sfath 
a Pleija? Jak často se u vás objevují? Jsou to u vás typická jména jako u nás Honza a Jirka atd.? 

Ptaah  Přirozeně, na to ses mě ještě tázal. Nikoliv, tato jména u nás již nejsou běžná, a nevyskytují se tedy 
často. Tato tebou zmíněná jména se vyskytují jen u mých dcer Semjase a Pleija, u mě, Ptaah, a u Quetzal. 
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Jméno Sfath  se v  současnosti nevyskytuje  již vůbec. Tato  jména  jsou právě  tak nepoužívaná  jako  jména 
tvých dětí a některých  jiných dětí členů vaší skupiny, kteří si pro ně vybrali stará  jména na základě tvých 
»Knih se jmény«. 

Billy  Pak v celé vaší Federaci existují tato jména jen ve vašem případě. 

Ptaah  Takový je smysl mých slov. 

Billy  A proč tomu tak je? 

Ptaah  Řečená jména se v naší rodině a rodině Quetzal tradují již od pradávných dob a zachovala se, jelikož 
jsou z historického hlediska velmi významná. Omezují se však jen na naši rodinu a rodinu Quetzal. Všechny 
ostatní  rodiny a  lidé na naší domovské planetě Erra používají  jiná a novodobější  jména, zatímco národy, 
rodiny a lidé, již nemají plejadische původ a kteří náležejí k naší Federaci, používají přirozeně jména, která 
s těmi plejadische a těmi starými lyřanskými nijak nesouvisejí. 

Billy  Zajímavé,  ale  i  poučné,  neboť  to  ozřejmuje,  že muži  F.  B.  a  G.  G.,  ženy  P.  L.  či  R.  B.,  ani  jiní 
pozemšťané  nemohou  mít  kontakt  s  žádnými  bytostmi  zmíněných  jmen,  jelikož  ty,  Quetzal,  Pleija 
a Semjase vysvětlujete, že nejste v kontaktu či v jiném spojení ani s jediným pozemšťanem, s výjimkou mé 
maličkosti. Quetzal mi jednou vysvětloval, že vy, kteří máte zmíněná jména, v žádném ohledu nenavazujete 
ani  kontakty  na  úrovni  impulzů,  které  pozemšťané  atd.  nevědomě  přijímají,  jelikož  takovéto  kontakty 
navazují jen a pouze vaše přístroje, jelikož ty nepodléhají, na rozdíl od lidí, pocitům ani emocím atd. 

Ptaah  Ano – tvá slova odpovídají v každém detailu danému stavu věcí. 

Billy  Vyjmenovaní  lháři,  šejdíři  a  podvodníci,  jakož  i  různí  jiní,  které  jsem  nezmiňoval,  žel  stále  ještě 
rozšiřují své lživé příběhy. Toto činí i G. G., jenž hovoří o fantazijní bytosti jménem Hatoon atd., jak mi bylo 
telefonicky řečeno z USA. 

Ptaah  G. G. je pouze hanebný lhář a podvodník, který lže a podvádí zcela vědomě. Fantazijní slovo Hatoon 
si patrně čistě vymyslel na základě své chorobné chvástavosti, stejně jako všechny své neuvěřitelně hloupé 
texty, jež rozšiřuje. Fantazijní slovo Hatoon neexistuje v naší řeči, či v jiné řeči používané v naší Federaci, ani 
jako  vlastní  jméno.  Také  z  odpovědi  roviny  Arahat  Athersata  na  dotaz  Vysoké  rady  vyplynulo,  že 
připitomělé slovo Hatoon existuje z hlediska celého Vesmíru pouze na Zemi, resp. ve lživých a podvodných 
historkách G. G., avšak nikde jinde. 

Billy  Typický Američan –  velikášský a prolhaný až  za hrob, avšak  toto hodnocení  vztahuji  samozřejmě 
stále jen na ty, kteří si jej zasluhují, neboť v Americe žijí přirozeně i jiní a nanejvýš poctiví lidé, kteří se všemi 
těmi  falešnostmi, zvrácenostmi a nesprávnostmi nesouhlasí. Ale o  těch se  člověk žel nedoslechne anebo 
jen velmi vzácně, jelikož špatnosti převažují a objevují se právě častěji než věci dobré. Tím myslím obzvláště 
v Americe praktikované tresty smrti, jakož i drzost a zákeřnost těch, kteří v cizích státech provádějí politicky 
motivované vražedné akce, jež jsou naprosto neoprávněné. 

Ptaah  Je  velmi  zajímavé,  že hovoříš právě o  tom, neboť  jedna  taková událost  se  již opět  rýsuje,  a  sice 
v Iráku. Tato další samovládná machinace Američanů proběhne v noci z 26. na 27. června tohoto měsíce. 
Před lety vpadli Izraelci se svými stíhacími bombardéry do Iráku, aby bombardovali jaderná zařízení, která 
tam údajně vznikala, za což ještě sklidili ovace od oklamaného světa, a tutéž hru budou nyní hrát zmíněné 
noci  i  Američané,  a  sice  pod  pláštíkem  odvetného  úderu  proti  Iráku,  neboť  nyní  pronikl  na  veřejnost 
vražedný komplot Iráčanů proti předešlému prezidentovi Georgi Bushovi, který plánovali v době neblahých 
proher ve válce v Zálivu. Tato nadcházející událost bude ve skutečnosti autokratickým a megalomanským 
aktem pomsty Američanů, zejména prezidenta Billa Clintona, neboť se různí američtí vládní představitelé 
cítí  být  zraněni  ve  své  arogantní  samovládnosti. Američané  odpálí  23  střel  s  plochou  dráhou  letu,  tedy 
raket,  na  hlavní  velitelství  irácké  tajné  služby  v  Bagdádu,  avšak  některé  tyto  střely minou  cíl  a  usmrtí 
nevinné. Bude se jednat o typický megalomanský a autokratický čin Američanů, plynoucí z pomstychtivosti, 
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zraněné  falešné pýchy,  zraněných pocitů  samovládnosti a  z  falešného pocitu  svobody;  tyto pohnutky  se 
v Americe  extrémně  projevují  i  při  výkonech  trestu  smrti.  Američané  si  budou  absolutisticky  osobovat 
falešné svobodné právo zbaběle a zákeřně vykonávat spravedlnost, hubit lidské životy, ničit mnoho statků 
a činit pomstu. Kdyby takový čin, jenž se odehraje za osm dní, provedli během války v Zálivu, tak by jej bylo 
možné ještě hodnotit jako oprávněnou odvetu, zákonitý důsledek války a akt nouzové obrany, avšak to, co 
se  stane  příští  sobotní  noci  již  vůbec  nepůjde  ospravedlnit,  jelikož  se  bude  jednat  o  čistě  samovládný 
a velikášský akt pomsty. 

Billy  To jsi řekl dobře, ale nyní mám něco zcela jiného: Na počátku kontaktů se Semjase jsem se jí jednou 
tázal na mamuty, kteří na Zemi žili ještě do období před asi 8 tisíci lety, zejména v Severní Americe, kde se 
ještě objevovala poslední menší stáda. Semjase  tehdy povídala, že mamut byl  jediným živočichem, který 
měl  různě zahnuté kly,  tedy  jeden velký kel nahoru a druhý dolů. Dodatečně mi Semjase sdělila, což žel 
v dotyčné  kontaktní  zprávě  není  uvedeno,  že  takovéto  kly  neměli mamuti,  kteří  jsou  všeobecně  známí, 
nýbrž takzvaní raní mamuti, kteří se – pokud si dobře vzpomínám – nazývali Pangara nebo Pangira, kteří 
náleželi k rodu Deinotherium, resp. Dinotherium a kteří jsou známí také jako mastodonti; ti obývali Zemi asi 
25 miliónů  let  a  představují  skutečné  předchůdce  chobotnatců,  zvláště mamutů  a  slonů. Ono  kuriózní 
postavení  klů,  z  nichž  jeden  mířil  nahoru  a  druhý  dolů,  však  vykazoval  pouze  jediný  druh  z  rodu 
Dinotherium, přičemž oba kly vyrůstaly z horní  čelisti. Říkám  to správně? Byla mi  totiž položena dotyčná 
otázka, na niž jsem odpověděl tímto způsobem, jelikož jsem se spoléhal na to, že mi Semjase skutečně tyto 
věci vysvětlila správně, o čemž nepochybuji. 

Ptaah  O výpovědích mé dcery není důvod pochybovat, neboť fakta vypadají skutečně tak, jak jsi je právě 
uvedl, avšak pozemským paleontologům nejsou známá nebo jen zčásti. 

Billy  Pak bych měl další otázku: Jednou jste mi vykládali, že v celém Vesmíru existuje 280 prvků, poté co 
na tento fakt narazil Guido při svých výpočtech. Já jsem pak propočítal, že původní výška pyramidy v Gíze 
činila 152,955347 metru, což jste mi potvrdili. Uváděli jste k tomu, že pyramida se  snížila na dnešní výšku, 
která činí přibližně 136,8 metru, proto, že staří Egypťané atd. z ní odnášeli mnoho materiálu, načež se tedy 
scvrkla. Pozemští vědci pak tvrdí, že velká pyramida v Gíze byla původně vysoká 146,6 metru, což ovšem na 
základě  mých  propočtů  a  vašich  výpovědí  neodpovídá  pravdě.  Původní  výška  obnášela  skutečně 
152,955347 metru, což v přepočtu na kilometry přesně odpovídá vzdálenosti Země od Slunce, a tedy jedné 
AU, astronomické  jednotce. Tento  fakt ovšem odporuje údajům pozemské astronomie, která vzdálenost 
Země od Slunce nespočítala přesně. Zajímavý je také další propočet, který jsem tehdy učinil: Z přesné výšky 
pyramidy, resp. s přesné vzdálenosti Země od Slunce v kombinaci s počtem veškerých prvků, jichž je 280, 
lze velmi přesně vypočítat dnešní rychlost světla, pokud se uplatní násobitel 7. Tento výpočet pak vypadá 
následovně: 

280 x 7 = 1960 x 152,955347 = 299 792,48012 

Konečným výsledkem  je tedy dnešní rychlost světla, která činí 299 tisíc a 792,48012 kilometrů za vteřinu. 
Tento počet jsem tehdy nesměl oficiálně zveřejnit, stejně jako ani přesný počet existujících prvků. K tomu 
bych  se  nyní  rád  dotázal,  zdali musejí  být  tyto mé  výpočty  i  nadále  utajovány,  anebo  o  nich  smím  již 
otevřeně hovořit? 

Ptaah  K dalšímu utajování již není důvod. 

Billy  Dobrá, pak mám opět něco jiného: Domnívám se, že pomoc má člověk stále poskytovat tam, kde je 
to patřičné, a proto jsem zavedl pomoc Rusku. Myslím si totiž, že lidé v Rusku si pomoc zaslouží, jelikož jsou 
velmi pracovití, nepodněcují války, a navíc silně usilují o velmi dobré vzdělání a vědomosti a osvojují si cizí 
jazyky  atd.,  atp.  To  ovšem  o  Američanech  říci  nelze,  neboť  ti  mívají  neobyčejně  mizerné  profesní 
i všeobecné  vzdělání  a  jen  velmi  vzácně  ovládají  cizí  jazyky.  Podobné  poměry  jako  v  Rusku  jsou  sice 
i v jistých jiných zemích, avšak v mnohem menším měřítku. Mám však vlastně na mysli něco jiného, a sice 
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poměry v bývalé Jugoslávii, neboť tam je podle mě jakákoliv pomoc zcela nemístná, jelikož ji lidé využívají 
pouze k  tomu, aby pokračovali ve  svých válkách; přitom nehraje  roli, o  jaký  typ pomoci  se  jedná, neboť 
tamní  lidé využívají nejen zbraně, nýbrž  i  léky a potraviny k tomu, aby vedli další války, v nichž masakrují 
a hromadně  vraždí  lidi, dospělé  i děti. Podle mého názoru není  ani  jedna  z bojujících  stran  lepší než  ta 
druhá,  ať  už  se  jedná  o  křesťany,  nebo muslimy,  o  Chorvaty,  Bosňany  nebo  Srby  atd.  Je‐li  poskytnuta 
pomoc příslušníkům nějaké z těchto stran či nějakého z těchto národních uskupení atd., pak ji přijmou, aby 
se sami posílili, vzepjali a uchvátili novou moc atd., načež s novou vervou opět vytáhnou do pole a mohou 
udeřit  na  své  protivníky,  takže  celá  ta  bída  pak  nemá  konce.  Jsem  toho  názoru,  že  je  naprosto 
neodpovědné, ba zločinné poskytovat jakoukoliv pomoc válčícím stranám či národům atd., jelikož ty potom 
pouze pokračují v šíření bídy, obecném zabíjení, vraždění, hromadném hubení a masakrování. Obdobně se 
věci mají s neodpovědnou pomocí, která se po celém světě poskytuje při hladomorech. Všichni hladovějící 
občané zemí, jimž je v tomto ohledu poskytována neodpovědná pomoc, jsou vykrmováni, zesílí a poté opět 
neodpovědně plodí nové potomky, a tedy nové budoucí hladovějící, kteří budou přelidňovat svět a masivně 
jej  pustošit.  Tímto  způsobem  je  přiváděn  na  svět  katastrofální  nadpočet  lidí,  kteří  si  v  žádném  ohledu 
nejsou  schopni  sami pomoci a  sami  se uživit, přičemž podněcují nákazy, mají vysokou  smrtnost, pustoší 
celý  svět  ve  všech  ohledech  a  ustavičně  šíří  veškerou  bídu,  načež  ještě  zaplavují  země,  které mají  nižší 
hustotu populace a které svým občanům zaručují jistou životní bezpečnost. Ve všech těchto případech by 
se  skutečně  neměla  poskytovat  žádná  pomoc,  jelikož  ta  je  absolutně  zločinná  a  hubí  život. Měla  by  se 
poskytovat pouze tam, kde je patřičná, a to navíc jen účelným způsobem, aby lidé pracovali a mohli si sami 
vydělávat na své živobytí. 

Ptaah  S tvými vývody musím v každém ohledu pouze souhlasit. 

Billy  Pak mám další otázku, která se týká třetího světového požáru, třetí světové války. Dlouhou dobu se 
přece mluvilo o tom, že hrozí třetí světový požár a že  je prakticky nevyhnutelný. V polovině osmdesátých 
let  jste  však  opakovaně  uváděli  ve  známost,  že  nebezpečí  třetí  světové  války  bylo  utlumeno,  což  prý 
na jednu  stranu vyplynulo  z námi prováděné mírové meditace – na které  se  spolu  s námi podílí mnoho 
miliard  lidí  z  vaší  Federace  –  a na druhou  stranu  také  z  toho,  že  jste pozemšťany  vystavovali působení 
určitých  impulzů, které  je přiměly k  rozumnějšímu  smýšlení.  Jak  to  tedy dnes vypadá  s nebezpečím  třetí 
světové války? 

Ptaah  V  současnosti  neukazují  žádná  fakta  na  takovouto  hrozbu,  a  jestliže  se  všechny  v tomto  ohledu 
vzniklé směrnice pozemských vlád a lidí obecně udrží v současném rámci a budou se v něm nadále vyvíjet, 
pak  by  nebezpečí  třetího  světového  požáru  mělo  být  utlumeno.  Pozemský  člověk  je  však  stále  ještě 
ohromně rozkolísaný, vládychtivý, sobecký a nestálý, takže není absolutně jisté, může‐li být v pozdější době 
znovu vyvolán  světový požár. Proto  je nyní naléhavě nutné, aby byla konečně podle Henokova  systému 
zřízena mezinárodní mírová  vojska,  která  na  celém  světě  a  v  každé  zemi  ihned  a  neprodleně  zasáhnou 
a nastolí  mír  a  pořádek  všude  tam,  kde  hrozí  či  propukají  války  či  revoluce  nebo  kde  se  despotové 
a diktátoři atd. dopouštějí činů,  jež  jsou nedůstojné člověka. Tato vojska by tedy musela mít také za úkol 
potírat kriminalitu a organizovaný zločin a musela by také zodpovídat za přísné dodržování všech opatření, 
která  je  nutno  přijmout  v  souvislosti  s  bojem  proti  přelidnění.  Ale  o  tom  jsme  již mluvili  v  trochu  jiné 
souvislosti. 

Billy  Děkuju. Moje další otázka se týká zmrazování, resp. šokového zmrazení živých tvorů všeho druhu: 
Je‐li kupříkladu  šokově  zmražen nějaký  člověk, např.  z  toho důvodu, aby překlenul určité  časové období 
atd., pak se podle mého názoru nalézá v  jistém stavu zdánlivé smrti. To ale znamená, že duchovní forma 
neopouští jeho tělo, ale zůstává v něm až do okamžiku jeho oživení. Je tato domněnka správná? Pokud vím, 
tak jste v dávných časech rovněž používali takovéto metody, nebo ne? 

Ptaah  To souhlasí, a souhlasí  i  tvé vývody. Pokud by  tělo nějakého hmotného živého  tvora při šokovém 
zmrazení atd. zemřelo, resp. pokud by jej jednoduše opustila forma ducha, tak by se do něj tato forma již 
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nevrátila, ale vešla by do sféry onoho světa, z níž by následně za účelem reinkarnace vstoupila do naprosto 
nového těla. Jestliže duchovní forma tělo jednou opustí, tak se do něj již nikdy nevrací, nýbrž si vždy a bez 
výjimky hledá nové tělo, jež je určeno k příštímu životu. 

Billy  To objasňuje  i hloupá tvrzení všech osob, které hovoří o tom, že ony samy  či  jiní  lidé byli klinicky 
mrtví a spatřili onen svět atd., a přesto se navrátili do zesnulého těla a nově jej oživili. 

Ptaah  To  je nesmysl, pokud  lidé vycházejí z toho, že klinickou smrt  lze srovnávat se smrtí faktickou. Tato 
tvrzení  lze pravdivě vysvětlit  tak, že  lidé údajně »zesnulí« se nalézali  jen ve stavu zdánlivé smrti, v němž 
jejich  duchovní  forma  neopustila  jejich  tělo,  přičemž  jejich  hmotné  vědomí  podprahově  pracovalo 
a vytvářelo  sny  a  vize  atd.  Lidé  zdánlivě mrtví  jsou pozemskými  lékaři  zpravidla prohlašováni  za  klinicky 
mrtvé, třebaže celé jejich tělo ve skutečnosti pouze prodlévá v nesmírně zpomaleném funkčním stavu, což 
ovšem pozemští lékaři nejsou schopni konstatovat. 

Billy  Pak  je  i  toto  jasné. Už  nějakou  dobu  se  hovoří  o  tom,  že  bezdrátové  telefony  jsou  pro  člověka 
nebezpečné  kvůli  rádiovým  vlnám.  Je  tomu  skutečně  tak,  nebo  se  těmito  výroky  jisté  živly  pokoušejí 
znechutit život vlastníkům těchto telefonů? Ostatně i já vlastním takový telefon v autě, jak víš, a proto bych 
si chtěl být jistý, že nemůže poškozovat mé zdraví. 

Ptaah  Rádiové  vlny  skutečně  narušují  zdraví  člověka,  stejně  jako  zdraví  zvířat  a  rostlin.  Silné  rádiové 
vysílače mohou na  velmi  velké  vzdálenosti poškozovat  zdraví  živých organizmů  všech druhů – mezi něž 
patří i vzrostlé stromy, sloni a velryby –, pokud jsou zasaženy těmito vlnami. Na takzvaném úhynu stromů 
se kromě známého znečištění životního prostředí podílejí i jisté rušivé rádiové vlny, a to zejména tam, kde 
se  kumulují  či  soustředí,  tedy  právě  na místech,  jež  se  nalézají  v  dosahu  silných  vysílačů  atd.  Ničivé 
a škodlivé síly vycházejí hlavně a v míře nejpodstatnější z antén zmíněných vysílačů a přijímačů. Škodlivý je 
větší  či  menší  měrou  i  elektrický  proud,  jakož  i  elektrická  zařízení,  mezi  něž  se  řadí  transformátory, 
elektrická vedení, generátory a různé přístroje a aparatury, a proto by se člověk neměl zdržovat delší dobu 
v bezprostřední  či přímé oblasti  těchto  technických výdobytků nebo bydlet v  jejich blízkosti.  Čím  silnější 
jsou  tato  zařízení  atd.,  tím  větší  bezpečnostní  odstup  si  od  nich  člověk  musí  zachovávat:  Například 
v případě  elektráren  a  velkých  transformátorů může  tento  odstup  činit  několik  kilometrů.  Radiovlnné 
antény  mohou  škodlivě  a  ničivě  působit  až  do  vzdálenosti  několika  set  metrů,  či  dokonce  několika 
kilometrů,  a  sice  svými  kmity,  které  v  sobě přenášejí nebezpečné  síly, přičemž  záleží na  síle  vyzařování 
vysílače  či přijímače.  Jestliže  tyto  síly  zasáhnou nějaké  živé organizmy,  čímž míním  zejména  člověka, ale 
i zvířata a rostliny všeho druhu, pak na ně tyto organizmy reagují. Mezi reakce na tyto síly se řadí – mimo 
mnoho jiných projevů narušujících zdraví – nádory, kupříkladu rakoviny, poškození plodu, srdeční arytmie, 
oslabení imunity a poruchy psychiky, rozmnožování, oběhové soustavy, zraku, sluchu či mozku. Tyto reakce 
hrozí  všude  tam,  kde  silné  síly  těchto  elektromagnetických  kmitů  zasahují  živé  tvory,  což  nastává 
i působením  bezdrátových  telefonů,  nicméně  síly  vyzařované  jejich  anténami  nemají  tak  velký  dosah, 
a tudíž si může člověk v případě menších přístrojů držet anténu cca 16 centimetrů od hlavy, aby jej škodlivé 
síly přímo nezasahovaly. Pokud se antény bezdrátových telefonů, rádií či televizních přístrojů atd. nalézají 
v přímé oblasti hlavy, pak jejich vnější síly pronikají do hlavových a mozkových orgánů a zahřívají je, jelikož 
produkují teplo, přičemž tento efekt není pro dotyčné orgány výhodný, nýbrž velmi škodlivý. 

Billy  Anténa mého  bezdrátového  telefonu  je  namontována  na  vnější  střeše  auta  a  uvnitř  vozu mám 
otevřený mikrofon, díky němuž mohu hovořit, aniž bych musel brát do ruky sluchátko přístroje. V přístroji 
je také zabudován reproduktor, který rovněž nemusím přikládat k uchu. 

Ptaah  To je velmi chytré, neboť díky tomu tě celé toto technické zařízení nebude škodlivě ovlivňovat. 

Billy  Pak mám další otázku: Do  jaké míry podporují zdraví  člověka atd. různé krystaly, polodrahokamy, 
drahokamy, minerály či kovy atd.? Mají tento efekt již menší kousky jako např. na přívěscích či podobně? 
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Ptaah  Veškeré materiály  vykazují  zajisté  určité  kmity,  avšak  ty  jsou  u menších  předmětů  tak  slabé,  že 
nemají žádný směrodatný či znatelný efekt z hlediska podpory zdraví či vědomí, a to ani v krátkodobém, ani 
v  dlouhodobém  časovém  horizontu. Navíc mají  všechny  tyto materiály  vlastnost  se  nabíjet  negativními 
lidskými  kmity,  jež  mohou  být  odstraněny  jen  zcela  určitými  očistnými  postupy,  které  na  rozdíl 
od pozemšťanů znáš. Zmíněné materiály mohou užitečné pozitivní síly v dostatečné míře vyvíjet jen tehdy, 
jsou‐li dostatečně velké, přičemž dané rozměry podle mě znáš. 

Billy  Ano,  znám  je  –  a  vím  také,  že  je  potřeba  velmi  dlouhá  doba  k  tomu,  aby  tyto  materiály 
dobře účinkovaly, což se rozhodně neshoduje s tvrzeními různých šarlatánů a podvodníků, kteří pokládají 
krystaly, minerály, kovy a drahokamy či kteří vyrábějí talismany atd. Skutečnost, že k jistým úspěchům vede 
velmi často  již požití moučky nadrcené z určitých materiálů, tito podvodníci a šarlatáni rovněž neznají ani 
nechápou. 

Ptaah  To je žel pravda. 

Billy  Nyní mám další otázku: Byly během posledního 1000  let na Venuši  či na Marsu nějaké  základny, 
resp.  stanice  mimozemšťanů,  nebo  možná  na  Merkuru  či  na  jiných  planetách  soustavy  SOL,  či  snad 
na Měsíci? 

Ptaah  S výjimkou Země a Měsíce nikoliv. 

Billy  A patřily tyto stanice různým mimozemšťanům? 

Ptaah  Všechny stanice na Zemi patřily bez výjimky nám, avšak na Měsíci existovaly i čtyři (4) základny, jež 
náležely  národům  cestujících  Kosmem,  nicméně  ty  s  námi  nebyly  ve  spojení  a  kontakty  s  pozemšťany 
navazovaly jen velmi vzácně, což ovšem v žádném případě neprobíhalo v Novém Věku. 

Billy  Aha – ale napadá mě následující: Hovořili jsme přece o vašich direktivách, které vás zavazují k tomu, 
že nesmíte vstupovat do přímého  kontaktu  s  jistými  formami  života,  resp.  s  formami  života na určitých 
stupních vývoje. Přesto jste se však mým prostřednictvím pokusili vstoupit do kontaktu s americkou vládou. 
Jak se to slučuje s vašimi pokyny atd.? 

Ptaah  Jak víš, ten kontakt mezi námi a americkou vládou by býval mohl probíhat jen tak, že bys zaujímal 
roli neutrálního prostředníka, aniž bychom se sami objevili. Takovýto druh kontaktů a spojení by nám naše 
direktivy povolovaly. 

Billy  Chápu. Nyní mám ale opět něco docela  jiného: Nedávno se mě někdo tázal na to,  jaké rody, resp. 
druhy  živých  tvorů mají  sexuální  život.  Tento  dotaz  souvisel  s  tvrzeními,  že  Američané  polapili  nějaké 
mimozemské  lidské formy života (po zřízení UFO, resp. meziplanetárního  létajícího objektu), které údajně 
neměly žádné pohlavní orgány, otvory pro vyměšování ani žádné viditelné otvory pro příjem potravin atd. 

Ptaah  Což  je samozřejmě naprostý nesmysl, neboť všechny hmotné formy života, ať žijí kdekoliv v celém 
Vesmíru,  potřebují  otvor  pro  příjem  potravy  a  otvor  pro  vyměšování  nestravitelných  složek  stravy  atd., 
a tedy otvor pro vylučování výkalů. Všechny hmotné formy života vyššího typu, jež existují a k nimž se řadí 
zejména lidské bytosti, disponují i pohlavním orgánem, resp. orgánem k rozmnožování. 

Billy  Tak  jsem  tazatelce odpověděl  i  já.  Již  Sfath mě poučoval  o  tom,  když  jsem byl  ještě mrňous,  že 
v celém Vesmíru neexistují žádné vyšší formy života, které by se sexuálně nerozmnožovaly a jejichž tělo by 
postrádalo viditelné rozmnožovací orgány. Samostatně a bez sexuálního života se reprodukují jen a pouze 
nejnižší  formy  života. Toto  samostatné  rozmnožování,  které probíhá prakticky  jen na úrovni buněčného 
dělení a při němž nehraje  roli  sexuální pud,  je charakteristické pouze pro nejnižší  živé organizmy,  jež  se 
v žádném  ohledu  nejsou  schopny  evolučně  vyvíjet.  Všechny  vyšší  či  vyspělé  formy  života  –  jako  např. 
pozemšťané nebo ještě mnohem vyvinutější lidé mimozemského původu – vykazují však viditelné pohlavní, 
resp. rozmnožovací orgány a pouze ony jsou schopny v každém směru prodělávat evoluci. To znamená, že 
všestranně  evolučně  vyvíjet  se  mohou  jen  a  pouze  všechny  životní  formy,  jež  disponují  tělesnými 
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reprodukčními orgány, a jež tedy mají sexuální život a vykazují sexuální pudy. Pouze tyto formy života jsou 
pak  schopny  přizpůsobovat  svůj  organizmus  a  své  tělo  neustále  se  měnícím  přírodním  či  okolním 
podmínkám v  tom smyslu, že se s  těmito podmínkami uvádějí do souladu. S  takovým vývojem  je rovněž 
spjata  i  jistá  inteligence, která se u různých forem života samozřejmě  liší, a může být tedy vyšší či nižší – 
u zvířat se jedná zpravidla o ryze pudovou a  instinktivní  inteligenci, u všech  lidských forem života v celém 
Kosmu  pak  o  vědomě  řízenou  inteligenci.  Schopné  vývoje  jsou  tedy  jen  a  pouze  životní  formy,  jež  lze 
označit za vyšší či vyspělé, a ty všechny mají bez výjimky pohlavní, resp. reprodukční orgány, znají sexuální 
pudy, a vykazují tedy  i sexuální život, přičemž  jejich sexuální, resp. pohlavní orgány se vyskytují viditelně 
na jejich těle, a to i tehdy, když jsou tyto formy života, kupříkladu ty lidské, již tak evolučně vyspělé, že jsou 
schopny přenášet semeno mezi mužem a ženou pomocí vědomní síly – to však není běžné, a to ani u forem 
života,  které  jsou  toho  schopny,  a  tudíž  se  tak  děje  pouze  v  určitých,  výjimečných  případech.  Sfath mi 
rovněž vysvětlil, že v celém Vesmíru  je přibližně 20 % ze všech existujících životních  forem nutno vnímat 
jako vyšší  či vyspělé, a  ty všechny mají bez výjimky  i sexuální orgány a vedou sobě odpovídající sexuální 
život, a  to  i  ty nejvyspělejší z nich, pokud  ještě disponují hmotným  tělem. Zbylých 80 % životních  forem 
tvoří pouze nízké a nejnižší organizmy, jež se nejsou schopné sexuálně rozmnožovat a jež ani nemají žádné 
pohlavní, resp. sexuální orgány, a tudíž se nejsou schopny ani sexuálně reprodukovat, ani evolučně vyvíjet. 
Jejich  reprodukce  probíhá  jen  a  pouze  na  úrovni  buněčného  dělení,  které  je  charakteristické  výhradně 
a pouze  pro  nízké  a  nejnižší  formy  života,  avšak  při  procesu  tohoto  dělení mohou  jisté  vlivy  způsobit 
mutace. 

Ptaah  Tvá  slova  nevyžadují  žádné  další  výklady,  neboť  jsou  ve  všech  detailech  správná  a  dostatečně 
podrobná, aby mohla být dobře pochopena. 

Billy  Pak  bych  měl  otázku  ohledně  lidských  krevních  skupin:  Jsou  všechny  krevní  skupiny  ve  všech 
národech zpravidla rovnoměrně rozdílné, nebo ta či ona krevní skupina u nějakých národů převažuje? 

Ptaah  Je přirozeným pravidlem, že jedna určitá krevní skupina v určitém národě stále převažuje, zatímco 
různorodé  krevní  skupiny  se  vyskytují  vesměs  jen  ve  smíšených  národech,  avšak  smíšené  národy  nelze 
v novějších dobách často již rozlišit, jelikož se smísily již v pradávných časech. 

Billy  Odpověď na svoji další otázku vlastně  již znám, ale  jelikož  je mi kladena velmi často, chtěl bych  ji 
přesto  položit:  Někde  na  Floridě,  a  sice  ve  městě  Gulf  Breeze,  budí  pozornost  jistý  W.,  který  tvrdí, 
že fotografoval UFO a že má v souvislosti s UFO nějaké zážitky atd. Existuje i kniha s patřičnými fotografiemi 
a tvrzeními atd. Co je na tom pravdy? 

Ptaah  Celý  tento nesmysl  velmi dobře  znám. Celá  ta  záležitost  se  zakládá na obsáhlých  švindlech,  lžích 
a podvodech tohoto šarlatána a slávychtivce. 

Billy  Tak  jsem  to  celé  rovněž odhadoval. Pak mám další dotaz:  Ještě v době kontaktů  se Semjase  (jak 
plyne  z  kontaktní  zprávy  z 3.  ledna 1981)  se  v pozemském  vzdušném prostoru objevili mimozemští  lidé 
z planety HASTER, která obíhá v soustavě GARAN v galaxii JENAN. Hovořili jsme o tom, že tito  lidé z dálav 
Kosmu měli v tehdejší době zájem navázat s nějakými pozemšťany kontakt. Nic jsem o tom však již neslyšel 
a domnívám se, že tento kontakt navázán nebyl, že? 

Ptaah  Tvá domněnka je správná. My sami jsme se snažili Hasteřany poučit, načež se vzdali svého úmyslu 
a s nepořízenou Zemi opět opustili. 

Billy  Co se Androna týče: Toho chlapíka jsem již dlouho neviděl. Kdepak v současnosti vězí? 

Ptaah  Musí plnit nějaké úkoly na planetě KANADIN. 

Billy  Ha, tak? A kdepak tahle planeta sviští Kosmem, smím‐li se zeptat? 

Ptaah  V soustavě, jež je vzdálena asi 161 000 světelných let od Země a kterou nazýváme NARANKA. 
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Billy  Jsi zase jednou skoupý na slovo. Jakpak se jmenuje ta galaxie? 

Ptaah  SUNDAJARIS.  Pozemským  astronomům  je  v  této  časoprostorové  struktuře  známá  jako  galaxie 
»Velký Magellanův oblak«, jež sousedí s Mléčnou dráhou. 

Billy  Vyřiď mu ode mě milé pozdravy, stejně jako všem ostatním, až k tomu budeš mít opět příležitost. – 
Ach  ano,  vy  si  přece mimo mnoho  jiných  věcí  vedete  záznamy  i  o  tom,  co  se  odehrávalo  v  souvislosti 
s vraždami pozemšťanů, které páchalo křesťanské náboženství. Je ti znám přesný počet těchto vražd? Tím 
myslím do dnešního dne? 

Ptaah  Tvůj dotaz  se dotýká  jedné  z mých  zájmových oblastí,  a  tudíž  ti mohu podat přesnou  informaci. 
Pokud  rozčleníme  jednotlivé  sféry, vyplývá následující: Na  základě  svého přímého vlivu a  své přímé viny 
zavraždilo  křesťanského  náboženství,  na  základě  našich  záznamů,  od  doby  svého  vzniku,  resp.  vzniku 
křesťanské církve, 62 miliónů 214  lidí – v  tomto ohledu musím zmínit, že hlavní vinu na  těchto vraždách 
nesl  katolicizmus,  kupříkladu  kvůli  své  inkvizici  a  svým  církevním  soudům  atd.  Kvůli  křesťanským 
náboženským válkám přišlo do 31. prosince 1992 o život dalších 37 miliónů 817  lidí, zatímco vinou všech 
ostatních  náboženství  bylo  zabito  28 miliónů  104  lidí,  avšak  nikoliv  od  roku  1  po  Kr.,  nýbrž  za  období 
posledních  3000  let.  Z  důvodu  vražedných  skutků,  jež  byly  spáchány  kvůli  bludům  a  fanatizmu 
z křesťanských  náboženských  motivů,  bylo  od  doby  vzniku  křesťanského  náboženství  všeho  druhu 
zavražděno 12 miliónů 716 lidí, zatímco vinou všech zbylých náboženství a sekt jich bylo za poslední 3000 
let  zavražděno  8,2  miliónu.  Z  toho  lze  vypozorovat,  že  křesťanské  náboženství  představuje  se  svými 
hlavními  odnožemi  a  stovkami  sekt  nejkrvavější  náboženství  na  Zemi,  které  všechno  převažuje  a  jež 
absolutně nemá obdobu. 

Billy  Těmi vražednými skutky spáchanými z bludů a fanatizmu myslíš patrně vraždy, jichž se dopustili lidé 
na základě náboženských bludů či fanatizmu atd., abychom věc upřesnili. 

Ptaah  To je správně. 

Billy  Dobrá,  děkuji.  Pak mám  další  otázku: Od  doby  svého  zhroucení,  které  nastalo  roku  1982, mám 
ve svých vědomostech některé mezery, které nedokážu tak snadno zacelit ... 

Ptaah  To  je pochopitelné, neboť tehdy  jsi byl několik  let blíže smrti než životu, a navíc  jsi utrpěl amnézii, 
kvůli  níž  jsi  pozbyl  velmi mnoho  vědomostí;  na  základě  svého  neuvěřitelného  úsilí,  při  němž  ses  nově 
dopracoval bezmála všech svých schopností a vědomostí,  jsi však  tento stav dokázal z velké  části zvrátit. 
Pokud tedy ještě máš nějaké menší mezery v paměti, pak se rovná zázraku, že nejsou větší. Musím přiznat, 
že sám bych tohoto obrovského výkonu nebyl schopen. 

Billy  Jsi příliš velkorysý ve svém chvalozpěvu. Zanech  toho prosím a odpověz mi na následující otázku: 
Když se vytvářelo Tvoření po velkém třesku, musela být přece rychlost jeho exploze mnohem vyšší než jen 
147násobná  rychlost  světla.  Podle mého  soudu musela  prvotní  rychlost  –  kterou možná  smím  nazvat 
centrální explozivní a expanzivní  rychlostí – představovat  rychlost Tvoření, a obnášet  tedy 107000násobek 
rychlosti  světla.  Jinak  by  totiž  nebylo  možné,  aby  vznikla  tak  obrovská  šíře  Vesmíru.  Říkám  to  přece 
správně, že? 

Ptaah  Přirozeně. 

Billy  Přirozeně – – jinak to skutečně být nemůže. Jak dlouho ale tato rychlost trvala? Podle mého názoru 
trvala právě jen jednu vteřinu, nebo dokonce jen jeden nanookamžik, neboť když se zamyslím nad tím, že 
Tvoření  je  svojí 107000násobnou  rychlostí  světla  schopno prakticky  v  jediném nanookamžiku nebo právě 
v nulovém  čase,  smím‐li  tak  říci,  prostoupit  na  úrovni  myšlenky  celé  Univerzum,  tak  musí  být  moje 
domněnka vlastně správná. Je však nutné také zohlednit, že ta exploze vycházela z centra a že se elipsovitě 
šířila,  takže  onen  nanookamžik  107000násobné  rychlosti  světla  se  váže  pouze  na  akční  rádius,  zatímco 
ve skutečnosti  je  nutno  počítat  dvojité  rozpínání  z  jednoho  centra,  jelikož  během  nanookamžiku  se 
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Univerzum  rozšiřovalo  vejčitě  do  všech  stran,  tedy  v  průběhu  jednoho  nanookamžiku  do  všech  stran 
v elipsovitém tvaru. 

Ptaah  Opakovaně mě  udivuje,  jak  dokážeš  znovu  spojovat  fakta  a  věci,  ačkoliv  jsi  kvůli  amnézii  pozbyl 
dotyčných vědomostí. Podivuhodné. 

Billy  Hezké. Těší mě, že jsem uvažoval správně, což žel nelze říci o pozemských astronomech, kteří stále 
ještě tvrdí, že Vesmír je starý pouze 18–20 miliard  let a že se svými výzkumy pronikli až k jeho konečným 
mezím. Nikdo z nich nemá  tušení o  tom, že se Vesmír  člení na sedm pásů, které  jsou  tak  rozsáhlé, že  je 
svými primitivními prostředky nikdy nedokážou probádat. Pozemští vědci nevědí ani to, že svá pozorování 
a své výzkumy mohou provádět právě  jen v materiálním pásu,  jenž přirozeně vykazuje  jisté meze, k nimž 
zcela určitě  lze dospět, avšak toho oni zatím schopni nejsou,  jelikož tyto meze, resp. hranice Kosmu  jsou 
přesto  ještě natolik  vzdálené,  že  je  ze  Země  svými  zařízeními  či přístroji  atd. nedokážou  registrovat  ani 
zkoumat. 

Ptaah  I to je správně. 

Billy  Tento týden  jsem v nějakých novinách nebo v časopise četl o tom, že  jsou mezi pozemšťany opět 
na vzestupu  různé  choroby,  proti  nimž  již  nepůsobí  tradiční  léky,  které  během mnoha  let,  ba  desetiletí 
různé dotyčné nemoci úspěšně potíraly nebo likvidovaly. 

Ptaah  To skutečně odpovídá pravdě, tyto vývoje vyplývají z dané doby a z nesmírně rostoucího přelidnění. 
Čím  více  je  lidí,  tím  nekontrolovaněji  se mezi  nimi mohou  šířit  nejrůznější  choroby.  Léky  proti  těmto 
chorobám mají  stále menší účinek,  jelikož  viry  a bakterie  si proti nim  v průběhu  času  vytvářejí  imunitu 
a přizpůsobují se jim. Z této příčiny viry a bakterie atd. mutují a vyvíjejí proti tělu a tělesným orgánům nové 
útočné  techniky,  jimž  se  tělo  zpravidla není  schopno bránit,  jelikož  imunitní  systém  si musí nejprve  sám 
vytvořit nové protilátky, které budou schopny účinně čelit zmutovaným patogenům. To vše  je zákonitým 
důsledkem přelidnění, proti němuž se příroda začíná bránit, a tudíž tradiční a velmi účinné léky pomalu, ale 
jistě  přestávají,  a  nakonec  zcela  přestanou,  působit  proti  nemocem,  které  dosud  efektivně  potíraly 
a potlačovaly.  Z  toho  důvodu  nově  propukají  a  prudce  se  rozšiřují  staré  a  dávno  potlačené  choroby. 
V nadcházející době se budou proto masivně vzmáhat nemoci, o nichž se  lidé domnívají, že byly již dávno 
vymýceny,  a  dlouhodobě  osvědčené  léky  budou  stále  méně  účinkovat.  Nepůjde  zabránit  ani  novým 
nákazám,  jež se budou mezi pozemšťany pozvolna rozmáhat. Také plošné nasazování  léků, které až příliš 
často praktikují ziskuchtiví a hamižní  lékaři, velmi zásadně přispívá k tomu, že si původci nemoci vytvářejí 
lékovou  rezistenci,  což  zaviňuje  i všeobecné  zneužívání  léků  ze  strany  lékově  závislých; původci nemoci, 
resp. jejich nové líhně, se pak mutačně proměňují a přetvářejí se v nové nebezpečné chorobné faktory, jimž 
tradičními a  kdysi  velmi účinnými  léky  a očkovacími  látkami  atd.  již nelze  čelit. Tak  je  tomu  i  v případě 
legionelózy,  již  způsobuje  bakterie  legionella  a  která má  pro  člověka  zpravidla  smrtelný  průběh.  Tyto 
chorobné zárodky se objevily kvůli nepozornosti, nedostatečné dezinfekci a zcela zjevně i kvůli nedbalosti 
odpovědných  osob,  které  je  nutno  hledat  ve  všech  oblastech  lékařství  a  mezi  veškerým  pomocným 
personálem;  hlavní  líhní  těchto  nebezpečných  zárodků  jsou  zvláště  větrací  zařízení  a  klimatizace  atd., 
z nichž  se  všude  šíří  a  postihují  lidi,  je‐li  jim  k  tomu  dána možnost,  jako  je  tomu  např.  v  nemocnicích 
a na jiných místech, kde jsou přítomna větrací a klimatická zařízení. Ideální teplota pro tyto choroboplodné 
zárodky  se pohybuje mezi 25 až 60  stupni Celsia.  Stále  více  se  rozšiřují a mutují  také  choroby,  které  se 
specificky  vyskytují  v  jiných  zemích,  kupř. malárie  atd.,  a  to  ve  státech,  v  nichž původně  neměly  žádný 
význam. Tuto situaci zaviňují zejména mezinárodní dopravní podniky a cestovní kanceláře, jakož i samotní 
turisté. Kvůli dopravě,  turizmu, běžencům, azylantům a vystěhovalcům atd.  se  zanášejí do  zemí původci 
nemoci,  kteří  se  v  nich  původně  vůbec  nevyskytovali.  Kromě  samotných  chorob  se  do  různých  zemí 
zavlékají  i  jejich  zárodky,  stejně  jako hmyz a  jiná havěť, která v  sobě nese původce nemoci a přenáší  je 
na lidi a zvířata. 
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Billy  Je také nutno zmínit míšení národů, při němž dědičné faktory způsobují změny, kvůli nimž jsou lidé 
stále náchylnější k veškerým původcům nemoci, a tedy k chorobám. Míšení národů není tak neškodné, jak 
se běžní občané, veřejní činitelé a vědci atd. domnívají. O těchto rizicích se tedy nikdy nehovoří, ani tehdy, 
když  se  tematizuje  problém  míšení  národů,  které  probíhá  stále  intenzivněji  kvůli  prudkému  nárůstu 
přelidnění.  Pokud  se mísí  lidé  různých  národů,  tak mají  jejich  potomci méně  výkonný  imunitní  systém, 
avšak tento fakt drtivá většina pozemských veřejných činitelů, vědců ani běžných občanů nezná. Pokud se 
lidé mísí v malém rámci, tedy pokud se např. čas od času spojí a vezmou atd. dva lidé z geneticky rozdílných 
národů, resp. ras, pak to nehraje velkou roli, avšak i v těchto případech mají jejich potomci slabší imunitní 
systém,  pokud  člověk  tyto  okolnosti  důkladně  probádá.  Pokud  se  však  národy  mísí  ve  větším  rámci, 
například celá desetiletí vlivem sezónních či cizích pracovníků, utečenců, azylantů, přistěhovalců a turistů 
atd.,  pak  se  tento  problém  křiklavě  vyhrocuje  a  plyne  z  něj  nejen  slabší  imunitní  systém  a  falešná 
humánnost  potomků,  ale  i  mnoho  jiných  zlořádů  –  a  to  nehovořím  o  nezadržitelně  se  přelidňujících 
zástupech populace,  které  tvoří  ve  stále  větším měřítku  živnou půdu pro  všechny  špatnosti, pro ničení, 
pustošení, pro veškeré zvrácenosti a pro všechny druhy chorob. Když si člověk bedlivě vyjasní a zhodnotí 
všechny  s  tím  související aspekty,  tak  se  již nemůže divit  tomu,  že  se  již delší dobu  stále  častěji objevují 
epidemie  různých  alergií,  tuberkulózy, moru, malárie,  AIDS  a  jiných  pohlavních  nemocí,  jakož  i  cholery 
a četných dalších metel, nákaz a chorob. Tak se věci mají, že? 

Ptaah  Ovšem, o tom není nejmenších pochyb. 

Billy  Přirozeně  že  není.  Tyto  vývoje  se  týkají  i  klíšťáků  –  tím myslím  klíšťat  obecných.  Ta  začala  být 
v posledních desetiletích agresivnější, a navíc v sobě dnes tyto potvory mnohem častěji nosí viry a bakterie, 
jež  jsou  pro  člověka  nebezpečné.  Původci  nemoci,  které  klíšťata  přenášejí,  jsou  někdy  tak  agresivní,  že 
mohou ohrožovat nejen  zdraví, ale  i  život  člověka,  stejně  jako mouchy a bodaví komáři atd., kteří  svým 
pichlavým sosákem vstřikují do těla svých obětí ředící tekutinu, díky níž mohou vůbec sát krev, která je pro 
ně ve svém normálním stavu příliš hustá. Komáři tedy vstřikují do těla svých obětí, a tedy i do těla lidského, 
tuto ředící tekutinu, která může obsahovat zdraví ohrožující viry a bakterie. U klíšťat se věci mají jinak, jak 
jsem  se  dočetl,  neboť  viry  a  bakterie  se  prý  nalézají  v  jejich  vnitřních  orgánech  a mohou  proniknout 
do lidského těla pouze tehdy, když je klíště prstem nebo pinzetou rozmačkáno, načež prasknou jeho orgány 
– teprve pak tedy původci nemoci mohou údajně sosákem proniknout do těla. Toto lékařské vysvětlení mi 
však  nepřipadá  právě  srozumitelné,  neboť  já  sám  jsem  dospěl  ke  zcela  odlišným  zkušenostem.  Bodaví 
komáři,  bodavé mouchy, malaričtí  komáři,  pavouci  a  klíšťata mě  bodali  a  kousali  velmi  často,  přičemž 
klíšťata jsem neodstraňoval tak, že jsem je rozmačkal prsty či pinzetou, nýbrž logicky tak, že jsem je bodal 
jehlou v oblasti sosáku a následně je vytáhl. Nicméně jsem trpěl infekcemi, jež jsem musel léčit antibiotiky. 
Také antibiotika mají stále slabší účinek a čím dál více ztrácejí svoji působnost proti všem nemocem atd., 
které s nimi bylo možné dříve velmi dobře a úspěšně léčit. 

Ptaah  Je samozřejmě nesmyslné tvrdit, že klíšťata přenášejí viry a bakterie do lidského těla jen tehdy, když 
je člověk rozdrtí prsty či nějakými nástroji, neboť ve skutečnosti uvolňují do těla svých obětí bakterie a viry 
již samým kousnutím. 

Billy  Obětí  však  nemusejí  být  jen  a  pouze  lidé,  neboť  újmy mohou  dojít  i  zvířata,  zvláště  působením 
klíšťat,  která  se  zpravidla  nalézají  v  trávě  nebo  v  keřích  na  okrajích  lesa,  a  to  stále  hojněji;  nikdo  však 
nehovoří o bodavých komárech, mouchách a ovádech, kteří v sobě rovněž nosí původce nemoci a mohou 
je přenášet, a navíc je samotný jejich výskyt pro člověka a zvířata utrpením. 

Ptaah  I to říkáš správně. 

Billy  Nuže dobrá, pak se můžeme věnovat zase dalšímu tématu: Na celém světě používají  lidé asi 6000 
jazyků, přičemž existují asi dva nebo  tři umělé, pomocné,  resp. univerzální  světové  jazyky,  jako  je např. 
volapük,  esperanto,  ido,  interlingua  a novial.  Smím‐li  se opravit, nejedná  se  tedy o dva nebo  tři umělé 
jazyky, nýbrž o jazyků pět, avšak smysl mých slov je vlastně ten, že se z těchto jazyků používají už jen dva 
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nebo tři, avšak nejsou populární. K tomu mám tento dotaz: Máte ve vaší Federaci také nějaký univerzální 
jazyk, a pokud ano, jak se nazývá? A kolika jazyky se celkem ve vaší Federaci mluví? 

Ptaah  Univerzální, resp. federační jazyk samozřejmě používáme, ano. Tímto jazykem však nehovoříme jen 
v  jistých vyšších úředních kruzích,  jako  je  tomu v případě pozemských umělých  jazyků, nýbrž všeobecně 
a vespolně.  Tento  jazyk  nazýváme  SAMTEE  a  osvojuje  si  jej  od  základu,  jako  druhou mateřštinu,  každý 
příslušník naší Federace, a to již od dětského věku; kromě něj používají tedy národy samozřejmě ještě svoji 
vlastní mateřštinu. V celé Federaci existuje celkem 127 603 jazyků. 

Billy  Dobrá,  teď bych  rád věděl,  jak vypadají vaše nové cestovní a dopravní možnosti.  Jak  funguje  ten 
transmiterový systém a jak dlouho ještě potrvá, než jej budete moci využívat? 

Ptaah  Vidíš tento malý přístroj, jenž je zde v oblasti hrudi integrován v mém obleku? 

Billy  Máš na mysli tuhle malou věcičku, která je velká jako krabička od zápalek? 

Ptaah  Ano. 

Billy  Ta  se dá  jen  stěží odlišit od  tvého oblečení. Bez kapesní  svítilničky bych  si  jí vůbec nevšiml. Není 
vůbec nápadná. 

Ptaah  Pomocí  tohoto  přístroje mohu myšlenkovou  silou  vytvořit  transmiterovou  bránu,  kterou mohu 
projít, načež se bez časové ztráty ocitnu v cílovém stanovišti, byť je vzdáleno miliardy světelných let. Pokud 
to vysvětlím přesněji: Musím soustředit své myšlenky tak, aby je přístroj přijal a zesílil do té míry, že z nich 
plynoucí síly vytvoří transmiterovou bránu,  jež mi umožní přechod do cílové  lokality. Tento systém dosud 
není  plně  funkční  a  provozuschopný,  avšak  ustavičně  jej  testujeme  tak,  že  jím  zkušebně  přepravujeme 
různé  předměty  atd.  Nezbytná  cílová  data  vyplývají mj.  z  osobní  znalosti  cílového  stanoviště,  které  je 
myšlenkově,  prostřednictvím  přístroje,  naprogramováno,  načež  vznikne  transmiterová  brána,  a  to  tím 
způsobem,  že  se cílová  lokalita objeví  jako brána, do níž může  člověk přímo vstoupit, načež  je okamžitě 
na cílovém místě. Pokud  člověk cílové místo nezná, ani na  základě obrazových  informací, ani na  základě 
svého dřívějšího pobytu na něm, pak mu stačí matematické koordináty,  jež pomocí myšlenkové síly zadá 
do přístroje  a  jež musí  přirozeně  znát.  Jestli  chceš, mohu  ti  předvést malou  demonstraci  této možné 
transmiterové  brány.  Musíš  mi  ovšem  slíbit,  že  se  nenecháš  svést  svojí  nezkrotnou  touhou 
po dobrodružství a že do brány  jednoduše nevstoupíš, neboť na  lidské transmise  ještě není zralá, a může 
být  tedy  dosud  nebezpečná.  Stále  existuje  riziko,  že  přenášené  předměty  atd.  nedospějí  na  své  cílové 
stanoviště, že zmizejí, a že se tedy ztratí někde mezi dimenzemi, načež je již nelze nalézt a dopravit zpět. 

Billy  O. k., slibuji. Ukaž mi, co to tvé zázračné udělátko všechno umí. 

Ptaah  Přeješ si skrze transmiterovou bránu vidět nějaké konkrétní cílové místo? Možná něco, co znáš? 

Billy  Mohl bys otevřít bránu k domu, kde bydlí Quetzal? Tam, kde  je  ta  fontána u malého domovního 
rybníka? 

Ptaah  To není problém, neboť to místo dobře znám – jen se podívej! 

Billy  Fantastické  –  dva  kroky  a  byl  bych  na  Erra  na  pozemku Quetzal;  ach,  hele,  tady  jde  jeho Ulrak. 
Odkud  vlastně  má  tuhle  malou  pravěkou  potvůrku?  Nemůže  náhle  vstoupit  do  té  transmisní  brány 
a ocitnout se tady? 

Ptaah  Je to zvíře, které žije na Erra. Ocitnout se zde nemůže, neboť brána je viditelná jen odsud, a nikoliv 
z druhé  strany,  a  navíc  ji  lze  použít  pouze  z  této  strany.  Tento  konstrukční  prvek  byl  zabudován 
z bezpečnostních důvodů, aby bránou nemohly procházet nežádoucí  životní  formy. Pokud by  zabudován 
nebyl, vznikala by velmi  značná  rizika. Mimoto může být brána na výchozím  stanovišti otevřena  jen  tak 
dlouho, dokud ji člověk svými myšlenkami udržuje v chodu. 
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Billy  Zdá se, že na Erra právě začíná večer. 

Ptaah  To je správně. 

Billy  A  jak dlouho  lze  tuhle bránu pozorovat? Myslím, kdyby byl např.  teď někdo  tam nahoře na ulici 
a díval se sem. Mohl by ji vidět? 

Ptaah  Toto riziko nehrozí, neboť transmisní bránu lze rozeznat jen do vzdálenosti několika kroků. Zkus jít 
tři kroky nazpět a už ji nebudeš schopen vidět. 

Billy  – – – Skutečně; nelze rozeznat ani třpytění ani nic jiného. Počkej – ano, teď už ji zase vidím. 

Ptaah  Dobře, tak nyní svoji demonstraci ukončím. 

Billy  A je to pryč – člověče, to je působivé. Prostě fantastické. 

Ptaah  Je to působivé i z našeho pohledu. 

Billy  No a bude tato přepravní technologie nepředstižná po všechny časy, anebo ji půjde ještě vylepšit? 

Ptaah  Vývoj  končí  až  ve  stadiu,  v  němž  bude  člověku  postačovat  pouhá  vědomní  síla  k  tomu,  aby 
ve smyslu  teleportace,  resp.  telekineze  přepravoval  sebe  samého  či materiály  všeho  druhu  z  jednoho 
stanoviště na druhé, tedy aniž by potřeboval jakékoliv pomocné technologie. To znamená, že potom člověk 
již nepotřebuje žádné přístroje pro kosmické lety atd. k tomu, aby se pohyboval z jednoho místa na druhé 
nebo  aby  mezi  dvěma  lokalitami  přepravoval  různé  materiály.  Nejbližší  vývojový  stupeň  bude  ovšem 
vypadat  tak,  že  nalezneme  a  budeme  využívat metody,  jež  nám  umožní  se  pohybovat  z  jednoho místa 
na druhé  bez  transmisní  brány,  a  sice  jen  a  pouze  pomocí myšlenkové  síly,  kterou  technicky  zesílíme 
natolik,  abychom  mohli  provést  teleportaci;  při  této  teleportaci  pak  dokážeme  přemostit  miliardy 
světelných  let,  jako  toho budeme  schopni pomocí  této  transmiterové  technologie,  kterou  v  současnosti 
vyvíjíme. Poté však přesto  ještě budeme potřebovat kosmická plavidla, avšak  ta budou  rovněž vývojově 
pokročilejší. 

Billy  A  to vše  se  zakládá na  rychlosti Tvoření,  tedy na 107000násobné  rychlosti  světla. Ani v případě  té 
současné transmiterové brány to patrně nemůže být jinak. 

Ptaah  To  není  tak  docela  správně,  neboť  tato  technologie  se  zatím  zakládá  pouze  na  21  000násobné 
rychlosti  světla. Mimoto  nebude možné  technickými  prostředky  patrně  nikdy,  ani  přibližně,  dosáhnout 
duchovní rychlosti. 

Billy  Velikost té brány činí přibližně 2 metry na 90 centimetrů a ... 

Ptaah  Vystihuješ tu velikost velmi přesně, to je pozoruhodné. 

Billy  Pozoruhodné to není, neboť v odhadování různých rozměrů mám jistý cvik. Chtěl bych se ale ještě 
zeptat na tohle: Ta brána je dostatečně velká tak pro jednoho člověka, ale jak se věci mají, když je zapotřebí 
větší brána? Např. pro přepravu velkého zboží a podobně? 

Ptaah  Velikost transmiterové brány  lze nastavit  individuálně, podle potřeby. Přístroji,  jenž vytváří bránu, 
lze zadat prostý myšlenkový povel. 

Billy  Famózní.  Jednodušší  to  už  skutečně  být  nemůže.  Co  se  ale  stane,  když  se  někdo  neoprávněně 
zmocní  tohoto  transmiterového  přístroje?  Existuje  v  něm  třeba  nějaká  pojistka,  kterou  používáte 
i v případě vašich zbraňových nástrojů, které jsou sladěny s myšlenkovou frekvencí vlastníků, aby je mohli 
používat jen oni? 

Ptaah  Je tomu tak,  jak  říkáš. Pouze taková pojistka skýtá nejlepší možnou bezpečnost, aby tyto přístroje 
nemohl  nikdo  nedovoleně  používat  za  nekalými  a  nesmyslnými  účely,  kdyby  z  nějakých  důvodů  padly 
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do rukou nepovolaných osob, a  sice  tehdy,  když působíme na  světech,  jejichž obyvatelům  tyto přístroje 
ještě nemohou být svěřeny. 

Billy  Tak je tomu například na Zemi, že? 

Ptaah  To je správně. 

Billy  Dobrá, vlastníte také přístroje a tak dále, které vypadají  jako prostý kus kovu či umělé hmoty atd. 
a které  nelze  rozpoznat  jako  přístroje  a  aparáty  atd.,  avšak  přesto  obsahují  vysoce  kvalitní miniaturní 
superelektroniku,  kterou  rovněž  nelze  rozeznat  jako  takovou,  když  člověk  tento  kov  či  umělou  hmotu 
rozřízne,  jelikož  vše  je  slito  dohromady. Není  přece  jen možné,  že  by  člověk  vlivem  nějakých  okolností 
vypátral v této věci pravdu? 

Ptaah  Toto  riziko  nehrozí  –  a  to  ani na  Zemi, neboť  k  tomu,  aby pozemští  vědci přišli  této  technologii 
na kloub,  by  museli  disponovat  vědomostmi  a  technickými  nástroji,  jež  o  7500  let  předstihují  jejich 
vývojový stupeň. 

Billy  To znamená, že jste během posledních 18 let docílili pokroku, jenž se přibližuje 4000 letům, že? 

Ptaah  Ano, připočti k nim ještě 216 let. 

Billy  Toho jste však byli schopni jen díky přátelům národa Asket, jestli tu věc vidím správně, čímž míním 
přátele, kteří národ Asket po stránce technologického vývoje předstihují o přibližně 4000 let, resp. o 4216 
let. 

Ptaah  I  to  je  správně,  avšak musím  tě  zpravit  o  tom,  že  i  národ  Ischrisch Asket  dosáhl  plného  vyššího 
vývojového stupně, jenž činí 4216 let. 

Billy  To jsou velkolepé novinky, můj příteli. Ale nikdy jste mi neřekli nic o tom, že jste v technologickém 
vývoji dosáhli tak obrovských pokroků. 

Ptaah  Nikdy ses na to ani netázal. 

Billy  To  je  také pravda. – Můžu se  tě  teď znovu zeptat na počasí, období sucha, záplavy, zemětřesení, 
sopečné aktivity, lesní požáry, velké přílivové vody a bouře atd.? 

Ptaah  Polož tedy svoji otázku. 

Billy  Přesněji vzato mám dvě: Jak se budou v budoucnu vyvíjet veškeré účinky a dopady záležitostí, které 
jsem právě zmínil? 

Ptaah  Tyto dopady budou čím dál extrémnější a ničivější a zasáhnou také Švýcarsko, zejména pokud půjde 
o bouře atd. a  sněhové přívaly  i v nižších polohách,  jež nastanou  již  toto  léto, a  sice  již v nadcházejícím 
měsíci červenci. Již za několik málo dní se začnou na celém světě vyvíjet předpoklady pro klimatické změny, 
z nichž v jedněch končinách vyplynou sucha a v druhých záplavy, zatímco opět v jiných končinách vzejdou 
lesní  požáry,  jichž  bude  velmi  přibývat.  Budou  se  objevovat  rovněž  ničivé  vysoké  příboje,  které  budou 
zpravidla  vyvolávány  pevninskými  či  podmořskými  zemětřeseními,  jako  tomu  bude  v  Japonsku, 
až 12. července poblíž ostrova Hokkaidó  zasáhnou  zemi  i moře otřesy o přibližné  síle  7,6  až  7,9  stupně 
Richterovy škály, při nichž přijde o život zhruba 300 lidí. 

Billy  A vinu na všech  těchto událostech ponesou pozemšťané kvůli  svému přelidnění, které poškozuje 
a destruuje  veškerou  přírodu,  ba  samotnou  planetu.  Země  se  začíná  tomuto  lidskému  šílenství  stále 
intenzivněji  a  extrémněji  bránit,  avšak  přesto  na  to  nikdo  nedbá.  Neodpovědné  persony  všeho  ražení 
dokonce tvrdí, že všechna tato dění s přelidněním vůbec nesouvisejí. 

Ptaah  I to se shoduje se skutečnostmi, avšak jaká je tvá druhá otázka? 
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Billy  Chtěl jsem se tě zeptat, jestli můžeš poskytnout nějaké údaje o druhé polovině tohoto roku – chtěl 
bys učinit nějaké předpovědi? 

Ptaah  K  tomu mi  již nepostačuje  čas, neboť nyní  se musím  rozloučit, pokud nemáš  ještě nějaké osobní 
otázky,  jež  ti mohu  krátce  zodpovědět. Mimoto  se  domnívám,  že  takové  předpovědi  dosud  nepřinesly 
žádné plody, a tudíž bychom je do budoucna již neměli poskytovat. Nepřinášejí lidem planety Země žádný 
užitek, jelikož se o ně nikdo nestará. 

Billy  Dobrá, budiž. Několik málo osobních otázek, jejichž zodpovězení by pro mě bylo důležité, bych ale 
ještě měl. Zčásti se týkají i členů skupiny. 

Ptaah  Pak budiž náš oficiální rozhovor nyní ukončen. 
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