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Dvoustý sedmapadesátý kontakt 
pondělí, 3. února 1997, 00:03 hod 

 
Billy  Ach, to mám radost, můj příteli. Buď vítán, Ptaah. 
 
Ptaah 

1. Eduarde, těší mě, že tě opět vidím. 
2. Zdraví tě také mé dcery Semjase a Pleija. 
3. Srdečně tě pozdravují i Quetzal, Asket a Nera a taktéž všichni ostatní, kteří tě znají. 
4. Pozdravy  ti mám vyřídit  i od  těch, které neznáš, přičemž  ti mám  rovněž vyřídit od všech 

mimořádná blahopřání ke tvým šedesátým narozeninám. 
 
Billy  Opravdu milé  díky.  Je  to  pro mě  sice  novinka,  že  vyjadřujete  obzvláštní  přání  k nějakým 

narozeninám, ale člověka dokáže vždycky něco překvapit. 
 
Ptaah 

5. Je to tak, že se s takovýmito přáními a gratulacemi normálně neprojevujeme. 
6. Rozhodli jsme se ovšem, že v tomto – totiž ve tvém případě – bychom tak přesto měli učinit, 

takže i já ti vyslovuji svou gratulaci a přání všeho nejlepšího. 
 
Billy  Ještě jednou milé díky. Vážím si toho, a prosím, předej všem má děkovná slova. 
 
Ptaah 

7. To rád učiním. 
 
Billy  Smím  se  tě hned  teď optat,  jaký  je  stav ve věci  transmisní brány? Bude už  technika brzy 
  natolik dalece pokročilá, že bude fungovat, anebo je už teď všechno perfektní? 
 
Ptaah 

8. Ne, žel stále ještě ne. 
9. Bude  ještě  nějakou  dobu  trvat,  než  vše  bude  fungovat  skutečně  bezproblémově  a  bez 

nebezpečí, že by se mohla vyskytnout nějaká chybná funkce. 
 
Billy  Škoda. Myslel  jsem,  že bych mohl brzy navštívit Semjase. Možná  i Quetzal, který už před 
  lety říkal, že sem brzy přijde opět na návštěvu. 
 
Ptaah 
10. Na to nezapomněl, můj příteli. 
11. Pokud vše půjde dobře, tak tento rok splní své slovo. 

 
Billy  Měl bych obrovskou radost. Už pomalu nevím, zda si ještě vybavím jeho obličej. Smím ti teď 
  rovnou předložit své otázky, které se během tvé nepřítomnosti nashromáždily? Všechny ty 
  soukromé věci můžeme probrat ještě následně. 
 
Ptaah 
12. Přirozeně 

Billy  Děkuji. – Ach, teď ještě zvoní telefon. Moment, musím ho vzít. Eva je totiž vedle v obýváku s 
naší dcerkou Selinou‐Mercedes a jistě nemůže odběhnout. ‐ ‐ ‐ (Krátký telefonický rozhovor 
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s Marianne  Schmeling  z  Ameriky.)  Promiň  prosím,  Ptaah.  To  byla Marianne  Schmeling  z 
Ameriky. Gratulovala mi k narozeninám. A právě kvůli Americe jsem ti chtěl položit otázku, 
na kterou jsi už sice prostřednictvím Florena odpověděl. 

 
Ptaah 
13. Hovořil jsi na telefonu právě o Evě a vaší dcerušce Selině‐Mercedes. 
14. V této věci jsem zcela nevědoucí, neboť ani Florena mi o tom nic neříkala. 
15. Byl  jsem přece nepřítomen  celých devět měsíců  a neobdržel  jsem  žádné  zmínění hodné 

informace, takže  jsem byl toho názoru, že se nic mimořádného nestalo,  jinak by mi o tom 
Florena řekla. 

16. Co se skutečně stalo? 
 
Billy  Jednoduše jsem prostě zapomněl, abych Florena zasvětil do toho, že Eva byla těhotná, takže
  ani  nemohla  nic  vědět,  a  jsi  to  jen  ty  sám,  kdo  obsluhuje  kontrolní  disk,  ve  kterém
  muselo být přece vše zaznamenané. 
 
Ptaah 
17. Neměl  jsem  ještě vůbec možnost, abych  informace  z něj vyvolal, neboť k tobě přicházím 

přímo z planety Erra. 
 
Billy  Takže  dobře,  pak  ti  vše  vysvětlím:  Jak  ostatně  víš,  už  v  roce  1994 mě má  žena  zlovolně 

 opustila a od té doby je také zlomyslně činná proti mně a mé misi. Děje se tak obzvláště ve 
 spolupráci s basilejským rádoby‐ufologem B. L., který se označuje také za novináře, a dále 
 společně s někdejšími členy FIGU H. R., T. K. a B. J., kteří všichni bydlí v Mnichově či v jeho 
 bližším nebo vzdálenějším okolí. Má žena, stejně  jako H. R., byli přece  různě přítomni při 
 vašich demonstracích,  takže viděli vaše  lodě a  slyšeli bzučivé  šumy vysoko na obloze, což 
 ovšem dnes popírají. Dnes  fakticky popírají  všechny  své dotyčné  zážitky, přičemž H. R.  a 
 jeho  stejně  smýšlející  kumpáni –  kteří  se  všichni do  jednoho po dobu  let  vydávali  za mé 
přátele  –  společně  využívali mé  fotky  energetické  lodě  z  Andromedy  k  falzifikacím,  aby 
»dokázali«, že mé fotky jsou prý rovněž padělky. Nuže, od té doby co má bývalá stále‐ještě‐
žena  zdrhla,  a  se  kterou  jsem  stále  ještě  v  soudním  rozvodovém  řízení,  jsme  se  dali 
dohromady  s  Evou  a  vytvořili  partnerské  soužití,  ze  kterého  vzešla  naše  dcerka  Selina‐
Mercedes, která se narodila 18. 1. 1997. 

 
Ptaah 
18. To jsou velmi potěšitelné novinky, můj příteli, o kterých jsem skutečně neměl žádné ponětí. 
19. Posílám vám svá srdečná přání a těším se společně s vámi z vašeho potomka. 
20. S jistotou vám smím vyřídit rovněž i srdečná přání od mých dcer Semjase a Pleija, stejně tak 

i  od  Quetzal,  Asket,  Nera,  Taljda,  Menara  a  všech  ostatních,  jež  budou  jistě  všichni 
překvapeni a potěšeni stejně jako já. – 

21. To jsou skutečně radostné novinky. 
 
Billy  Děkuji, Ptaah. Milé díky. Mohu teď ale začít se svými otázkami? 
 
Ptaah 
22. Samozřejmě. 

 
Billy  Takže:  Prostřednictvím  Florena  jsem  se  tě  ptal,  jak  se máme  do  budoucna  stavět  vůči 

 Američanům  ve  věci  naší  mise  a  informací.  Skrze  ni  jsi  mi  tedy  vyřídil,  že  vše  máme 
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jednoduše nechat být  jako dosud a nemám se speciálně snažit, abychom v Americe něco 
vybudovali, jelikož to nespadá do oblasti našich úkolů, nýbrž Američanů samotných, kteří se 
tedy musejí o všechno snažit sami, a sice  i o všechny překlady našich spisů a knih atd. do 
jejich  vlastní  řeči,  přičemž mají  převzít  do  vlastní  iniciativy  jejich  tisk  a  prodej,  včetně 
vznikajících  finančních  záležitostí  atd. Dle  výkladu od  Florena  se máme  snažit  jen o naše 
přátele a známé v Americe, stejně  jako o skutečné zájemce a  jen těm podávat pomocnou 
ruku. Dále ovšem nemáme dělat nic. 

 
Ptaah 
23. To je správně. 
24. Ty víš, že my nemáme pražádný zájem, abyste se vy v Americe snažili ohledně naší věci a tvé 

mise, jelikož dotyčná iniciativa musí vzejít jen a výhradně od Američanů. 
25. Navíc jsou ti známy další důvody, proč se od Ameriky distancujeme. 
26. Podnikli jsme zbytečný pokus, abychom vstoupili do kontaktu s americkou vládou. 

 
Billy  Já vím. Na  jednu stranu  to byl přece  jen pokus, kterým  jste skrze mě a přes E. L. z města 

 Flagstaff v Arizoně poslali dopis americké vládě, na který přišly zpět domýšlivé požadavky, 
 které  jste  vy  nemohli  akceptovat,  takže  k  navázání  kontaktu  nemohlo  dojít.  Na  druhou 
stranu  jsou  tu  ta  lstivá  americká  snažení  všechno  ve  věci UFO  a mimozemšťanů  zatajit  a 
využít  tajně  za  účelem  vojenského  zbrojení,  jakož  i  využít  pro  vojenskou  a  politickou 
výkonnou moc. Kromě  těchto  skutečností  ve  věci mimozemšťanů a  jejich  létajících  strojů 
atd. je tu ještě ten fakt, že většina směrodatných Američanů v politice a vojsku, jakož i jistá 
část  obyvatelstva,  je  domýšlivá,  bezohledná,  prolhaná  a  toužící  po  profitu,  přičemž  se  k 
tomu váží ještě mnohé další, krajně negativní aspekty, jako např. lidmi opovrhující žádosti a 
vykonávání trestu smrti a zcela chybné pochopení smyslu míru a svobody atd. 

 
Ptaah 
27. To odpovídá daným skutečnostem. – 
28. Neměli byste se z uvedených důvodů, a to ještě z mnoha dalších nezmíněných negativních 

skutečností,  nějak  zvlášť  snažit  o  Ameriku,  neboť  tento  národ  je  vcelku  vzato  ještě 
nepřipraven na pravdu v té podobě, aby ji dokázal zužitkovat v upřímné a pozitivní podobě 
přinášející užitek. 

29. Stále  ještě  je postoj k odpovědnosti u velkého množství Američanů nastaven tak, že úplně 
všechno dospěje do negativna.  

30. Z těchto důvodů byste se neměli nějak zvlášť o Ameriku snažit, nýbrž podat ruku  jen těm, 
kteří  si  ji  upřímně  a  učenlivě  žádají;  totiž  upřímným  přátelům,  známým  a  upřímným 
zájemcům. 

 
Billy  Budeme  se  tím  přirozeně  řídit,  i  když  je  často  velmi  těžké  oddělit  zrno  od  plevy  – 
  Mimochodem od  tohoto měsíce  jsme na  internetu.  Společně  jsme o  tom minulý  květen 
  prohodili pár soukromých slov. 
 
Ptaah 
31. Učinit tento krok bylo dobré. 
32. Celosvětová komunikace bude stále důležitější. 

 
Billy  To  si myslí  členové naší  skupiny  také. Christian Frehner  je ostatně  ten muž, který  to  celé 
  organizuje. – Nyní ale něco  jiného: Před  lety  jsi mi řekl, že BSE, resp. nemoc šílených krav, 
  lze prý přenést na všechny savce. Tím jsou míněny všichni savci, a tedy i člověk, že? 
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Ptaah 
33. Ano, to byl smysl mých slov. 

 
Billy  Dobrá. Nyní  rozšířená otázka: Může  se v  tomto ohledu kdykoliv prolomit druhová bariéra 

(Artenbarriere)? 
 
Ptaah 
34. Ano, pokud dojde všelijakým způsobem k nějaké infekci. 

 
Billy  Jakpak se potom má věc se zvířaty nesavci,  jako např. ryby, ptáci, kurovití ptáci a  ještěrky 

atd.? 
 
Ptaah 
35. Nikoliv v žádné ze známých podob. 
36. Všechny formy života mohu být nicméně napadeny jistou mozkovou nemocí, která vykazuje 

jisté podobnosti  se  samotnou prionovou epidemií a v  širším  smyslu  slova  lze  říct,  že  z ní 
vychází. 

37. Symptomy,  které  vycházejí  na  povrch,  vykazují  celkově  silnou  podobnost  se  symptomy 
prionové epidemie. 

38. Tento poznatek máme ale teprve od roku 1995,  takže odhaduji, že na Zemi  ještě uplynou 
léta, než vědci tento fakt rozpoznají. 

 
Billy  Dle mých vědomostí se prionová epidemie mění případ od případu čeledě formy života. To 

jsi mi řekl při našem posledním rozhovoru. 
 
Ptaah 
39. Tak tomu skutečně je. 
40. Při každém překonání bariéry druhů vzniká změna původce nemoci, čímž je teprve možné, 

že nějaký jiný druh formy života může vůbec onemocnět. 
 
Billy  To je opravdu hrozná věc. Mohl bych se o tom dozvědět něco víc? 
 
Ptaah 
41. Na jednu stranu by to bylo příliš obsáhlé a na stranu druhou o tom nesmím podávat žádnou 

oficiální informaci. 
 
Billy  Kvůli direktivám? 
 
Ptaah 
42. Ano, proto. 

 
Billy  Dobře, pak něco  jiného. Jistě si vzpomínáš na to,  jak  jsi mi doporučil, abych z alb odebral 

 fotky takzvaných dortových lodí poté, co moje bývalá stále‐ještě‐žena pomluvila společně s 
 H. R. a B. L. atd.  tyto snímky, že  jsou prý z víka na sud atd.  Je  teď nezbytné, aby ty  fotky 
zůstaly  nadále  odstraněné  z  alb  poté,  co  jsem  uveřejnil  jeden  dotyčný  leták  a  článek  v 
bulletinu č. 10, jak zde můžeš vidět. – To je ten leták. 

 
Ptaah 
43. Děkuji, budu se tím zabývat později. 
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44. Snímky můžeš dát k dispozici. 
 
Billy  Taky dobře; zde je ještě i ten nový bulletin, právě ten desátý. 
 
Ptaah 
45. I za ten ti děkuji. 

 
Billy  Dej mi pak vědět, co si o tom myslíš, až si ho přečteš.  
 
Ptaah 
46. Samozřejmě ti k němu řeknu svůj názor, ale jsem si jistý tím, že jsi vše udělal správně. 
47. Myslím tím, že jsi řekl vše nezbytné, co muselo být řečeno a vysvětleno. 

 
Billy  Byl jsem dotázán, co vlastně udělal Tito – diktátor někdejší Jugoslávie – se svými nepřáteli. 
  Víš o tom nějakou informaci? 
 
Ptaah 
48. Ano. – 
49. Tito provozoval vícero  internačních  táborů, ve  kterých byli vězněni nepřátelsky  smýšlející 

lidé vůči němu nebo jeho státnímu aparátu. Bylo s nimi žalostně zacházeno, přičemž mnozí 
přišli o život. 

50. Celkově bylo v těchto táborech internováno přibližně 470 000 lidí. 
 
Billy  Ale o tom se, dle mých vědomostí, ještě nikdo nedoslechl. 
 
Ptaah 
51. To je správně. 
52. Vše bylo zatajeno a ještě dnes je v této věci všechno dalekosáhle neznámé. 
53. Jen několik zasvěcených kruhů má znalosti o těchto dřívějších událostech. 
54. K  těmto  zasvěceným  patří  i  novináři,  kteří  se  ale  nějak  zvlášť  nesnaží  o  to,  aby  odhalili 

někdejší hrůzné činy v těchto internačních táborech. 
55. Zatajován je i pouhý fakt existence těchto táborů, ať už z jakýchkoliv důvodů. 

 
Billy  Ty mohou být přece velmi  různé, a sice počínaje politikou až po  finanční profit v podobě 
  úplaty za mlčení. 
 
Ptaah 
56. To by mohlo mít zřejmě svou správnost. 

 
Billy  To si  totiž myslím  také. Ale  teď další otázka: Dne 17.  července 1996 explodoval krátce po 

startu v New Yorku Jumbo Jet, Boeing 747, a zřítil se do moře, přičemž zemřelo 230 lidí. Je ti 
 o tom něco známo? 

 
Ptaah 
57. Jistě, neboť takovéto události registrují naše letecké monitorovací přístroje. 
58. Dále mě o této politováníhodné události informovala i Florena. 
59. Proč se ale ptáš? 

 
Billy  Docela  jednoduše proto, že mě zajímá, proč ten  letoun explodoval. Američané sice podali 
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  různá vysvětlení, ale od nich člověk nikdy neví, zda to takto bylo. 
 
Ptaah 
60. O tom ti mohu podat informaci: 
61. Američané  chtějí  samozřejmě  pravdu  zatajit  a  obejít  ji  všelijakými  jalovými  výmluvami, 

protože je jejich vlastní chybou, že se toto neštěstí stalo. 
62. Pravda  je  ta,  že  Vojenské  námořnictvo  Spojených  států  amerických  vystřelilo  obranou 

raketu na letoun, který trefila, načež došlo k explozi. 
63. Zda k tomu došlo záměně či nezáměrně, to jsme nedokázali zatím prošetřit, ale na základě 

našich dosavadních zkoumání se nám zdá, že je potřeba vzít v potaz obě možnosti. 
 
Billy  Proč? 
 
Ptaah 
64. Je zatím ještě předčasné o tom mluvit. 

 
Billy  Jaký důvod by mohl mít takovýto záměr, že se obětuje tolik lidí? 
 
Ptaah 
65. Osoba provádějící špionáž, která se dle našich vědomostí nacházela v letadle a měla s sebou 

důležité vědomosti, která unikla americkým tajným službám. 
66. Že tato osoba byla na palubě, to je nepochybné, ale zda došlo k cílenému sestřelu kvůli ní, 

je zatím ještě nejasné. 
67. Existuje však možnost, že se kvůli jednomu jedinému špiónovi obětuje tolik lidí. 
68. Zda tomu ale takto skutečně bylo, vyplyne z našich objasnění. 

 
Billy  To  by  tedy  byla  skutečně  neslýchanost,  pokud  by  to  tak  skutečně  mělo  být.  Ovšem  v 

politicko‐vojensko‐tajně  služebních  souvislostech  bylo  přece  spácháno  už  mnoho 
hrůznějších zločinů, při kterých přišlo o život tisíce či dokonce x tisíců lidí. Nechť člověk teď 
jen pomyslí na  radioaktivní  testy  zamoření  ze  strany Američanů a Angličanů atd.,  kterým 
padlo za oběť mnoho tisíc lidí, což se samozřejmě zatajilo. A právě kvůli zatajování jsem zde 
napsal  jeden  článek, pokud  si ho budeš  chtít  krátce přečíst … Ach ano, ale nejprve  ještě 
jednou  otázka  ohledně  toho  domnělého  špióna  ve  zříceném  letadle,  jehož  data  byla  dle 
mých vědomostí označena jako TWA 800 a jenž se přesněji řečeno zřítilo v zálivu Moriches 
Bay před pobřežím  Long  Island, kde  se vyskytují  stále už delší dobu UFO aktivity,  jak  zde 
mám uvedeno ve svých poznámkách. Teď by mě zajímalo, v  jaké souvislosti měla být tato 
špionážní aktivita – byla to souvislost vojenská či hospodářská? 

 
Ptaah 
69. Z  našich  dosavadních  poznatků  vyplynulo,  že  dotyčná  osoba  vlastnila  tajné  informace 

vojenského  druhu,  a  sice  ve  věci  různých  událostí  v  souvislosti  s  neidentifikovatelnými 
létajícími  stroji  v  oblasti  Moriches  Bay  atd.  a  ve  věci  takzvaných  Brookhaven‐SDI‐ 
experimentů. 

70. Zda byl tedy ten letoun sestřelen vědomě kvůli té špionážní osobě, aby se tímto způsobem 
umlčela, je jen jedna možnost, neboť jiná možnost je, že všechno bylo jen neštěstí, přičemž 
je  ovšem  nepochybné,  že  Vojenské  námořnictvo  Spojených  států  amerických  raketu 
vystřelilo. 

71. Existuje ale  ještě  jedna  jiná možnost, kterou  rovněž musíme vzít v potaz, a  sice  ta,  že na 
radarových  přístrojích  Vojenského  námořnictva  USA  byl  objekt  sice  zaznamenán,  ale 
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považován za takzvané UFO, načež následoval povel k výstřelu. 
72. A  právě  tuto možnost musíme  ještě  spíš  vzít  v  potaz,  než  právě  tu  se  špionážně  činou 

osobou. 
73. Zatím ti o tom nic bližšího nemohu říct, musím totiž vyčkat, co vyplyne z rešerší skupiny od 

Florena, která vše v tomto ohledu provádí. 
 
Billy  Neslýchané.  Smí  se  člověk potom  dozvědět,  co  vyplynulo  z objasňování,  jakmile  ta  fakta 

budete znát? 
 
Ptaah 
74. Samozřejmě, neboť by  se  z  toho nemělo dělat  žádné  tajemství.  Jedná  se  totiž o událost, 

která má  zločinecké pozadí, pokud by  se naše dosavadní  objasnění úplně prokázala  jako 
pravdivá. 

 
Billy  Teď jedna otázka ohledně dalšího držení v tajnosti jistých faktů o událostech, které jste mi v 

 průběhu  let vysvětlili a o kterých  jste mě nabádali mlčet. Smím nyní o všech věcech volně 
mluvit, anebo ne? 

 
Ptaah 
75. Smíš volně mluvit o těch záležitostech, datech a faktech, která jsme ti dovolili uvést. 
76. Všechna ostatní fakta máš ale nadále držet v sobě pod zámkem. 

 
Billy  Vše tedy zůstává při starém. A přirozeně se budu držet vašich pokynů a zmíním jen ty věci, o 

 kterých smím bez váhání hovořit. Pak bych měl nyní jednu další otázku, která se vztahuje na 
 příchod a objevení se mimozemšťanů, kteří s vámi vůbec nesouvisí a kteří mají skutečně s 
 pozemšťany  zahájit  otevřený  kontakt. Mohu  se  o  tom  např.  dozvědět,  kdy  se  tato  doba 
skutečně dostaví? Datum mně kdysi uvedené  se  stalo  stejně bezpředmětné, protože  se u 
pozemšťanů a v jeho politice přihodily věci, které znemožnily objevení se mimozemšťanů. 

 
Ptaah 
77. Dle našich pojmů  je čas už relativně blízký, ale nechci z různých důvodů přesný čas zmínit 

proto, že by pozemšťané mohli podniknout kroky, které by to opět zmařily. 
78. Pokud budeš chtít ovšem tuto informaci jen pro sebe samotného, pak ti ji rád podám. 

 
Billy  Ne,  otázku  jsem  právě  položil  oficiálně,  poněvadž  chci  náš  rozhovor  brát  jako  oficiální 
  kontaktní zprávu. 
 
Ptaah 
79. Pak se má na tuto otázku odpovědět jen tak, že žádná přesná data nebudou zmíněna.  
80. Musí  proto  stačit,  když  řeknu,  že  doba  je  relativně  blízko,  ve  které  se  lidé  jednoho 

nepozemského světa objeví otevřeně na této planetě. 
 
Billy  Načež vy se pak definitivně stáhnete, jak jste vždy ujišťovali! 
 
Ptaah 
81. To byl vždycky smysl našich vysvětlení v tomto ohledu. 

 
Billy  Vaše pojímání času je přirozeně různé v porovnání k našemu zde na Zemi, načež je tvé slovo 

široký  pojem, když  říkáš, že  čas  je už  relativně blízko, ve kterém  lze asi očekávat oficiální 
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kontakt mezi mimozemšťany a pozemšťany. 
 
Ptaah 
82. Ten čas už skutečně není příliš vzdálený. 
83. Otázkou u těchto očekávaných kontaktů jen je, zda vojsko, tajné služby a vlády ten otevřený 

výstup opět nepřetvoří takovým způsobem, že se veřejnost uvede v omyl a skutečná fakta 
se  opět  zfalšují  a  zatají  tak,  jak  s  tím  bylo manipulováno  ve  věci  dosavadních  výskytů 
podobného druhu ohledně mimozemských létajících strojů a bytostí cizích světů. 

 
Billy  Kromě vás Plejadiern, resp. Plejaren a příslušníků vaší federace, navštěvují náš svět ještě tu 

a tam i jiné nepozemské bytosti, jejichž létající stroje lze občas pozorovat. 
 
Ptaah 
84. To  je  správně,  ale  není  to  naše  záležitost,  neboť  s  těmito  velmi  vzácnými  nepozemšťany 

nemáme ani žádné kontakty, jako je nemáme ani s žádnými pozemšťany. 
85. Ve  fyzické  a  telepatické  podobě  jsi  ten  jediný  člověk  na  Zemi,  který  s  námi má  po  léta 

kontakty, jak jsme to už často vysvětlovali. 
86. Dřívější kontakty s pozemšťany jsou z toho ovšem vyloučeny, jak víš, neboť takové dočasně 

čas od času opravdu existovaly. 
87. Ty ovšem byly velmi záhy opět ukončeny. 
88. Stav věci  je dnes takový, že všichni ti, kteří tvrdí, že mají kontakt s všelijakými duchovními 

bytostmi či fyzicky existujícími lidmi naší federace v telepatické, fyzické či jiné podobě, jsou 
lháři, podvodníci, šarlatáni a nemocní lidé žijící v bludu. 

89. Už mnoho let jsi jediný člověk na Zemi, který s klidným svědomím a pravdivě smí říct, že má 
s námi kontakt v podobě fyzické, duchovně‐telepatické a po stránce vědomí. 
  

Billy  To  je mi  známo, neboť  to  jste  skutečně už dostatečně  často  říkávali; o  to  se ale nestarají
  všichni ti švindlíři, podvodníci a v bludech nemocní lidé, což platí i pro šarlatány a lháře. 
 
Ptaah 
90. To žel odpovídá pravdě. 

 
Billy  Také ohledně Ashtara Sherana se velmi  lže. Neustále za námi chodí  lidé, kteří pořád  ještě 

věří  těm nesmyslům,  že on  ještě předává poselství pozemšťanům a má v plánu  záchranu 
svých stoupenců na Zemi. Lidé prostě nechtějí akceptovat pravdu, že tento Athar Seran, jak 
znělo  jeho  skutečné  jméno,  který  byl  na  Zemi  chybně  pochopen  a  předělán  na  Ashtara 
Sherana, byl eliminován už před  lety v Univerzu DAL při  svém  zločineckém útoku,  takže  i 
jeho forma ducha a jeho celkový blok vědomí už neprodlévá v našem Univerzu DERN. 

 
Ptaah 
91. Lži, švindl, podvody a bludy všeho druhu mají žel velmi často nesmírně dlouhou životnost. 
92. Proto se není čemu divit, že i ty nejneuvěřitelnější historky o Ashtaru Sheranovi stále ještě 

intenzivně kolují mezi lidmi, jako v dřívějších dobách. 
93. A že se v této věci objeví vždycky noví v bludech nemocní lidé, lháři, podvodníci, šarlatáni a 

švindlíři, tak tomu se není třeba divit, neboť těmito pravdě odcizenými tématy lze na Zemi u 
takto oslovených věřících vydělat mnoho peněz a dalšího profitu. 

94. To  je  skutečnost,  která  se  týká  takzvaných  UFO  kontaktů,  resp.  údajných  kontaktů  s 
mimozemšťany. 
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Billy  Teď  jedna otázka ohledně  starých pozemšťanů: Chovali  se  i  ti  tak primitivně a hloupě při 
  výskytu mimozemšťanů,  jako  je  to  v  případě  dnešního  lidstva?  Obzvláště  pak  u  vojska, 
  tajných služeb, vlád a sektářů? 
 
Ptaah 
95. Nelze učinit srovnání ve věci vojska, tajných služeb a vlád. 
96. Kde  lidé  jednali  nenormálně,  tam  byla  ve  hře  vlastně  bludná  víra,  kvůli  které  byli 

nepozemšťané posuzovaní buď jako ďábelské bytosti nebo jako bohové. 
97. Ve  vojenském,  tajně‐služebnickém  a  vládnoucím  ohledu  nebyly,  kromě  několika  málo 

výjimek, běžné žádné útočné  intriky na nepozemšťany, což se žel v dnešní době drasticky 
změnilo. 

 
Billy  Jistí lidé totiž hloupnou, namísto toho, aby byli normálnější. 
 
Ptaah 
98. V jistém smyslu máš pravdu. 
99. Nyní mě ale nechej přečíst si ten článek. 

 
Billy  Okamžik prosím, dříve než na  to zapomenu: Nepozemšťané, které  jsi zmínil a kteří mají v 
  budoucí době zahájit kontakt s pozemšťany, mají nějaké znalosti o vás a vaší dimenzi? 
 
Ptaah 
100. Ne, v žádné podobě. 
101. Nebudou mít  znalost  ani o naší přítomnosti  zde,  ani  znalost o naší domovské dimenzi  a 

našich domovských světech. 
102. Nenecháme je ovšem ani, aby nás poznali. 

 
Billy  Když dovolíš, pak bych tu měl ještě několik otázek, které ti chci položit dříve, než se budeš
  zabývat tím článkem. 
 
Ptaah 
103. Samozřejmě. 

 
Billy  Děkuji. – Neustále se objevuje otázka, zda byl Petr skutečně prvním papežem. Vím, vy  jste 

mi o  tom už v dřívější době  jednou podali  informaci a vysvětlili,  že Petr nikdy nezaujímal 
 papežský úřad. Tato vaše výpověď ale nebyla nikdy písemně zachycena, takže proto se teď 
 ještě jednou zcela oficiálně ucházím o odpověď. 

 
Ptaah 
104. Má to svou správnost s tím, co jsi řekl. 
105. Petr nikdy nezaujímal papežský úřad. 

 
Billy  A jak se věci mají s tím, že Vatikán tvrdí, že Petrovy kosterní zbytky byly prý ve Vatikánu či 
  někde nalezeny? 
Ptaah 
106. Toto  tvrzení  se  rovná  vědomě  vytvořené  lži,  neboť  tělesné  pozůstatky  Petra  byly  tehdy 

zpopelněny bludně věřícími nepřátely křesťanů,  jelikož  ti věřili  tomu, že by se mohl vrátit 
zpět. 

107. Tu  záležitost  s nalezenými  kosterními  zbytky  lze  vysvětlit  tím,  že patřili muži,  který byl  v 
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životě kostelníkem, který se staral o kostelní budovu a o pořádek v ní. 
 
Billy  Vím,  že  se  stavíte pozitivně  ke  genové  technice,  která  se  zde na  Zemi  většinou označuje 

jednoduše jako genová manipulace. Bylo by možné, abys pro tento kontaktní rozhovor ještě 
jednou vyložil váš pohled na ni? 

 
108. Přirozeně to mohou. –  
109. Genová technika je evolučně podmíněný faktor, který pozemšťané nemohou zastavit. 
110. Vzmach genové techniky, kterou  lze skutečně nazývat genovou manipulací, je nutný faktor 

vývoje. 
111. Proto je zcela nesmyslné, chtít podnikat vůči tomu kroky, aby se tomuto pokroku zamezilo. 
112. Kdo to přesto dělá, není pánem svého rozumu, anebo je evolutivní kverulant. 
113. Genová  technika,  resp.  genová manipulace,  je  nejen  nutný  faktor  vývoje,  jak  jsem  řekl, 

nýbrž nezbytnost, od kterých  závisí dokonce velké  části budoucnosti pozemšťanů a  jejich 
existence. 

114. Namísto toho, aby se proti genové technice, resp. genové manipulaci, mylně a nevědoucně 
podnikaly  pochybné  a  narušovatelské  kroky,  tak  by  bylo  správné  se myšlenkově  zabývat 
skutečně  pozitivním  využitím  této  techniky,  aby  ji  šlo  otevřeně  probádat  a  provozovat, 
namísto jejího negování tak jen dále tajně experimentovat a tím přivodit neštěstí, což bude 
zákonitý  následek,  pokud  pozemšťan  brzy  nedospěje  svou  chápavostí  a  skutečnými 
vědomostmi k rozumu. 

 
Billy  Děkuji. Zde jsou ty stránky s článkem. – Zajímalo by mě, zda k tomu budeš mít ještě nějaké 

údaje  či  připomínky,  které  bych  mohl  použít  coby  rozšíření,  anebo  zda  to  mám  takto 
ponechat. Rozšíření neshledávám sice bezpodmínečně nutným, ale pokud bys to doporučil, 
pak  ho  rád  učiním.  Nejprve  si  to  ale  přečti,  a  pokud myslíš,  že  bude  zapotřebí  dalších 
vysvětlení, tak mi řekni. 

 

Mimozemšťané 

Často jsem tázán, zdali na Zemi přicházejí coby mimozemšťané právě jen Plejaden/Plejaren. Tak to 
samozřejmě není, neboť existuje  ještě mnoho  jiných mimozemšťanů, kteří  vlétají do pozemského 
letového  prostoru  a  mohou  být  také  často  pozorováni.  Zčásti  se  jedná  o  příslušníky  federace 
Plejaden/Plejaren, nicméně ty nesmíme řadit k oněm cizincům, kteří pocházejí z planet a slunečních 
systémů,  jež  s  Plejaden/Plejaren  ani  světy  jejich  federace  nemají  nic  společného.  Tito  cizí 
mimozemšťané přicházejí z nejrůznějších hvězdných systémů, které zpravidla náležejí k naší galaxii, 
resp. Mléčné dráze, ovšem  jsou  zde  i výjimky – byť  jen vzácné –, kdy mimozemšťané pocházejí  z 
cizích galaxií  vzdálených milióny  světelných  let.  To  však nastává  tak minimálně,  že  lze hovořit  o 
pouhé vzácnosti. 

Ohledně mimozemšťanů a kontaktů s nimi, jakož i ohledně pozorovaných UFO je v každém případě 
nezbytná obezřetnost, neboť ani zdaleka nesouhlasí všechno, co se v tomto směru vypráví a tvrdí. 
Pozorování UFO může být  jak  klam,  tak  skutečné  spatření mimozemských  letových přístrojů atd. 
Objasnit při takovémto pozorování oč se jedná je často velice obtížné. Můžeme se však domnívat, že 
jisté nízké procento veškerých pozorování má skutečně příčinu v mimozemských  letových strojích, 
které  jsou  po  celém  světě  stále  častěji  pozorovány.  Velký  počet  pozorování  však  skutečnosti 
neodpovídá,  nýbrž  vyplývá  z  klamných  představ  a  podobně.  Ty  často  vznikají  jen  v  důsledku 
všelijakých  science‐fiction  filmů  atd.,  které  v  tomto  ohledu  náchylné  lidi  podněcují  k  fantaziím, 
načež  pak  v  klamných  představách  vidí  a  zažívají  věci  na  nebi,  které  se  skutečností  nemají  nic 
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společného. Právě  tyto  klamné představy,  jež  často  sahají až  k  reálným  vizím,  jsou  velmi hojné, 
avšak to nic nemění na skutečnosti a nemá to znamenat, že jsou všechna pozorování UFO taková. 
Vskutku  totiž  existuje  ještě  dostatek  případů  pozorování  UFO,  které  nepochybně  vycházejí  ze 
skutečného výskytu takovýchto mimoplanetárních a zčásti též z jiné dimenze pocházejících letových 
těles,  které  s  Plejaden/Plejaren  a členy  jejich  federace  nijak  nesouvisejí,  jelikož  náležejí  k  jiným 
světům a civilizacím. 

Co se kontaktů s mimozemšťany týče, mají se věci částečně stejně jako v případě vyfantazírovaných 
pozorování  UFO,  neboť  kontakty  s  mimozemšťany  nastávají  vskutku  jen  v  krajně  vzácných 
případech,  a  to  zpravidla  jen  neplánovaně.  Záměrné  kontakty  s  pozemšťany  navazují 
mimozemšťané  za normálních okolností  jen nanejvýš  zřídka.  Zde  se  většinou  jedná o examinační 
kontakty, při nichž  jsou pozemšťané za účelem examinace, resp. vyšetření »uneseni« a přepraveni 
do kosmických  lodí. Tyto examinační kontakty však nemají nic co do  činění s masovou hysterií ve 
vztahu  k  údajným  únosům,  při  nichž  je  prý  »uneseným«  působena  bolest  nebo  je  jim  ukradeno 
sperma  či  lidský  zárodek  za  účelem  vyšlechtění  nové  lidské  rasy  atd.  Tato masová  hysterie  se 
nezřídka  zakládá  na  všelijakých  fobiích,  jimiž  údajně  unesení  trpí,  jakož  i  na  vizích  při  spánkové 
paralýze  a  reálných  vizích  atd.,  které  v  postiženém  člověku  vzbuzují  dojem,  že  prožívá  či  prožil 
skutečný zážitek. – Jsou tady však  ještě všichni ti, kteří tvrdí, že s mimozemšťany udržují fyzické či 
telepatické  kontakty,  povětšinou  spojené  s nábožensko‐sektářskými  bludnými  poučeními  a 
tvrzeními, které nemohou vzdorovat zdravému rozumu. Právě takováto bludná náboženská poučení 
a  tvrzení  však  velmi mnoho  lidí  oslovují  a  ti  pak  těmto  »kontaktérům«  věří  –  to  jsou  však  ve 
skutečnosti  ziskem  posedlí  podvodníci  a  sektářsky  ztřeštění  fanatici,  anebo  jednoduše  šarlatáni, 
kteří  všichni  do  jednoho  vodí  své  věřící  za  nos.  Samozřejmě  nelze  opomenout  ani  lidi  nemocné 
bludy, kteří trpí různými formami schizofrenie nebo jednoduše klamnými představami atd. Na nebi 
kontaktů  s mimozemšťany  je  tedy nutná nejvyšší  opatrnost, neboť až příliš mnoho  z nich  je  lež, 
podvod, švindl, šarlatánství či spekulace atd. Do toho spadají i pravdu negující snahy a falšovací a 
desinformační  intriky  vlád,  které,  aby  pravdu  zastřely,  dementovaly  a  zapřely,  vynášejí  do  světa 
a dopouštějí  se  neuvěřitelných  lží,  pomluv,  falšování  a  podvodů.  Zřícení  UFO  v  Roswellu  je  jen 
jedním  z mnoha neslavných příkladů.  Samozřejmě ne  všechny pozemské  vlády a armády pracují 
tímto špinavým způsobem, ale je jich hodně. Současně jim působí stále větší obtíže ti lidé z národa, 
kteří se o fenomén UFO zajímají a s ním související události se snaží reálně objasnit, neboť na vlády, 
jejich vojska a tajné služby vyvíjejí nátlak. Doba je totiž čím dál nutkavější, jelikož k případům UFO 
dochází  stále  častěji  a  i  prostá  pozorování  UFO  se  vyskytují  stále  hojnější  měrou.  Osobám  v 
zodpovědných pozicích jsou tedy jejich lži, pomluvy a dementi čím dál méně platné, takže proto, aby 
skutečnou  existenci mimozemšťanů a  jejich návštěv na  Zemi uchovali  v  tajnosti, používají novou 
zastírací taktiku. Jejich nová metoda spočívá v démonizaci všeho, co se týká UFO a mimozemšťanů. 
Přitom  je pro ně též nezbytné zabránit tomu, aby mezi mimozemšťany a civilisty vznikly kontakty, 
protože to již není možné kontrolovat a protože civilisté, nepodléhající utajovacímu statusu armády 
či  tajných  služeb,  neváhají  o  svých  zážitcích  a  dotyčných  událostech  veřejně  referovat.  Takovéto 
veřejné informace jsou však jak pro vlády, tak i pro vojska a tajné služby atd. nanejvýš nepohodlné 
a krajně nebezpečné, neboť by mohly rozkolísat jejich mocenské struktury. To si uvědomovala celá 
řada mocnářů, jejich armád a tajných služeb již za první světové války, když byly nad bitevními poli 
Evropy pozorovány UFO, jejichž výskyt byl však zatajován. Stejně tomu bylo za druhé světové války, 
kdy se všude objevovaly Foo‐Fighters. Vojska, tajné služby a nejvyšší vládní kruhy zjistily sice již za 
první a druhé  světové války,  že UFO nejsou pozemského původu, avšak udržovaly  to v tajnosti. V 
Americe  byl  fakt  mimozemského  původu  letových  přístrojů  rozpoznán  na  základě  pozorování 
přistání jednoho takového objektu, z nějž vystoupily čtyři zvláštně oděné lidské bytosti, které v okolí 
posbíraly nějaké rostliny, nastoupily zpět do svého přístroje a odletěly pryč. Tuto událost pozorovali 
dva příslušníci armády, kteří na základě spojitosti právě v oné končině trávili svou dovolenou. Ti dva 
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ohlásili ten případ na nejbližší vojenské stanici a ta nechala provést tajné šetření a objasnění, jako 
tomu bylo již v jiných obdobných případech, které se předtím a i potom ještě vícekrát odehrály. To 
celé  se  však,  jak  Plejaden/Plejaren  ujišťují,  dělo  pod  nejpřísnějším  utajením,  takže  se  o  těchto 
případech veřejnost nic nedozvěděla, stejně  jako se o tom nic nedozvěděla ani většina členů vlád, 
vojsk a tajných služeb. Do těchto tajemství byla zasvěcena vždy  jen ta nejvyšší místa a ti nejvyšší 
úředníci.  Byli  to  pak  právě  oni,  kteří  již  tehdy  vypracovali  zastírací  taktiky  a  snažili  se  oklamat 
většinu  svých  podřízených  a celý  národ.  Tím  chtěli  zabránit  jednak  tomu,  aby  všechno  vešlo  ve 
známost, a  jednak tomu, aby nezasvěcení a mlčením nezavázaní  lidé, ba dokonce civilisté, mohli s 
mimozemšťany  vstoupit  do  kontaktu.  Hledali  tedy  možnost,  jak  lidi  ohledně  mimozemšťanů 
vystrašit,  aby  při možném  přistání  či  zřícení mimozemských  letových  těles  k  žádným  kontaktům 
nedošlo. 

Přirozeně  již tehdy mnoho civilistů pozorovalo UFO, avšak o tom se ve veřejných médiích v zásadě 
nic nesdělovalo, pokud bylo možné tomu předejít. Obyvatelstvo bylo tedy ponecháno ve víře, že ony 
zvláštní letové přístroje představují vlastní tajné letové stroje, které byly nejprve testovány. Již tehdy 
byl  tedy  lid  záměrně  podveden. Bylo  zamlčeno,  co  byly UFO  ve skutečnosti,  tedy mimozemské  a 
zčásti  z  cizích  dimenzí  pocházející  meziplanetární  letové  přístroje,  řízené  inteligentními 
nepozemskými posádkami. Tyto letové stroje se tehdy samozřejmě ještě nenazývaly UFO, ale jinými 
jmény.  To  ale  nic  nemění  na  faktu,  že  již  v  roce  1915,  po  vypuknutí  první  světové  války,  nařídil 
americký prezident Woodrow Wilson utajování mimozemských  letových objektů a vydal opatření 
totožná s dříve popsanými. Tímto neoficiálním, tajným výnosem se řídili i prezidenti USA Warren G. 
Harding, Alvin Coolidge, Herbert Hoover a Franklin D. Roosevelt, přičemž především Roosevelt byl 
pak konečným iniciátorem toho, že se strach z mimozemských dobyvatelů rozdmýchal až k panice. 
To nastalo pomocí  záludné  intriky  ve  spolupráci  s  tajnou  službou,  která nutila  knižní autory pod 
hrozbou smrti k tomu, aby rozběhli nanejvýš reálně působící hororový scénář. Do tohoto spiknutí byl 
později  zapojen  i  prezident  USA  Harry  S.  Truman,  který  pak  dokonce  na  místech  zřícení  UFO 
spolupůsobil  jako vrchní pozorovatel. Avšak záležitosti tohoto typu se neděly  jen v Americe, neboť 
na UFO bylo upozorněno krom dalších států i Rusko, které tajně zastávalo názor, že se musí jednat o 
mimozemské letové stroje – byť se mezitím v Rusku i Americe neustále ozývaly hlasy nezasvěcených, 
které uváděly,  že  se  jedná o novodobá  letadla nepřátel. Například  šéf politické  strany a diktátor 
Jossif W.  Stalin byl,  jako  různí prezidenti USA,  častokrát  svědkem UFO, o nichž byl  vzdor  strachu 
před  novými  letadly  Američanů  brzy  přesvědčen,  že  se  jednalo  o letové  stroje  nepozemských 
inteligencí.  Tuto  skutečnost  však  nikdy  veřejně  neuvedl  ve  známost,  stejně  jako  ani  faktum,  že 
prakticky všechna pozorování UFO v Sovětském svazu byla zatajována. 

Zamlžovací, pomlouvačné  a  zastírací  intriky mnohých  vlád,  armád  a  tajných  služeb  atd.  různých 
zemí  započaly  tedy  již  velmi  brzy,  a  sice mnohem  dříve,  než  se  reální  badatelé UFO  všeobecně 
domnívají. Na  základě  vysvětlení  Plejaden/Plejaren  hráli  v  tomto  ohledu  vůdčí  úlohu  především 
Američané  –  právě  oni  již  brzy  drželi  v  rukou  směrodatné  důkazy  o  existenci  mimozemských 
letových těles, a to ještě před roswellským případem. Ve skutečnosti padly Američanům již dříve do 
rukou  části  trosek  zřícených  mimozemských  letových  zařízení,  jakož  i  zmrzačené  mrtvoly 
mimozemšťanů,  což bylo  však nejpřísněji utajováno. Nežádoucí pozorovatelé  zřícení UFO,  jakož  i 
pozorovatelé  a  účastníci  zajišťovacích  prací  byli  přitom  podle  vysvětlení  Plejaden/Plejaren 
»vyřazeni«  nebo  pod  nejhoršími  pohrůžkami  donuceni  k mlčení.  Tím  ale  ještě  zdaleka  všechno 
nekončilo,  neboť  čím  častěji  byly  v  nové  době  jevy  UFO  pozorovány,  tím  tajněji  se  k  nim 
přistupovalo, a to v neposlední řadě proto, že se americká vláda, její armáda a tajné služby obávaly 
příletu mimozemšťanů  a  zotročení  pozemského  lidstva  vetřelci.  Jelikož mělo  být  obyvatelstvo  o 
pravdivé  existenci  mimozemšťanů  drženo  v  nevědomosti,  současně  však  musel  být  v  lidu 
rozdmýchán  strach  z mimozemšťanů  –  z  něhož měla  vzniknout  rozsáhlá  nenávist  k  vetřelcům  a 
následně  touto nenávistí vedená  zběsilá  touha po obraně –, dostalo prezidentství USA a vedoucí 
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důstojníci  armády  a  tajných  služeb  atd.  psychologicky  propracovaný  nápad,  rozšířit  v  záležitosti 
mimozemšťanů hororový scénář a spustit jej do té míry, aby zachvátilo nejen USA, ale i velké části 
zbylého  světa.  Tento  scénář měl  být  utvořen  tak,  že  nejdříve měl  propuknout  strach  a  panika  z 
mimozemských vetřelců, načež  se mohl vzedmout další  strach a  i nenávist a  rozšířit  se po celém 
světě, a to i přesto, že by bylo oficiálně známo, že se v případě toho všeho jedná pouze o fikci, a tedy 
o utopickou slátaninu. Přitom se sázelo na psychologický trik, že bude‐li jednou zaset strach, musí z 
něj vzejít  ještě větší strach a nakonec  i panika a zášť, která se bude postupně neustále šířit. To  je 
fakt, o kterém se vědělo  již  tehdy a  jenž se  i dnes po celém světě v  různých ohledech praktikuje. 
Právě  strach  a  hrůza  byly  dle  názorů  osob  v  zodpovědných  pozicích  nezbytné  k  tomu,  aby  bylo 
obyvatelstvo  poštváno  proti mimozemšťanům  a  odrazeno  od  toho,  vstoupit  s  nimi  do  kontaktu, 
pokud  by  se  k  tomu  naskytla  příležitost.  Tato  zrádná  a  psychologicky  dobře  promyšlená  intrika 
nejvyšších státních představitelů, vojska a tajných služeb měla tedy zabránit tomu, aby kdokoliv z 
lidu s mimozemšťany kdy navázal kontakt, nastala‐li by k tomu příležitost. Osoby v zodpovědných 
pozicích  neměly  strach  jen  z mírového  oficiálního  či  neoficiálního  přistání  a  navázání  kontaktu 
s mimozemšťany, ale obávaly se  také  invaze.  Jelikož by oficiální  či neoficiální objevení a působení 
mimozemšťanů na Zemi nebylo slučitelné s náboženskými filozofiemi, byli od roku 1915 do celého 
spiknutí zahrnuti  i papeži Benedikt XV. (1914–1922), Pius XI. (1922–1939) a Pius XII. (1939–1958). 
Podíl na  tom měli  i  jistí židovští hodnostáři, kteří měli  již  tehdy v Americe nějaké slovo a mohli o 
něčem spolurozhodovat. 

V  nejtajnější misi  bylo  tedy  usneseno  vytvořit  hororový  scénář,  který měl  obyvatelstvo  na  jednu 
stranu  vyburcovat, na  stranu druhou  v něm  však měl  vůči  cizincům  z  jiných  světů  zasít  strach a 
nenávist. Současně však mělo být obyvatelstvo ohledně pravdivé existence mimozemšťanů – kteří, 
jak udávaly jisté zdroje, již operovali v pozemském vzdušném prostoru a také ojediněle přistávali na 
Zemi  –  ponecháno  v nejistotě.  Tento  podlý  a  špinavý  trik  byl  sám  o  sobě  velmi prostý: Měl  být 
odvysílán radiový pořad, který měl  jednak rozšířit strach a hrůzu z mimozemšťanů a  jednak pokud 
možno zčeřit vody po celém světě. Za tímto účelem hledali agenti amerických tajných služeb spolu 
se zodpovědnými představenými  těchto úředních míst, vlády a armády vhodné spisovatele a díla, 
která  měla  být  pro  tuto  hanebnou  machinaci  vydrancována  a  využita.  Nakonec  to  byl  však 
prezident USA Franklin D. Roosevelt (úřadující od 4. března 1933 do 12. dubna 1945) osobně, kdo 
vyhledal  vědeckofantastické  dílo  Angličana Herberta George Wellse,  které  tento  spisovatel  roku 
1898  vydal  pod  titulem  »Válka  světů«.  V  důsledku  toho  navázali  s  Wellsem  kontakt  agenti 
amerických tajných služeb a naléhavě  jej žádali, aby své dílo přetvořil v rozhlasovou hru. Wells se 
však  cítil neschopen  to učinit, a proto navrhoval najmout  svého  známého, mladého amerického 
autora Orsona Wellese,  který  se  pro  to  prý  hodil. H. G. Wells  byl  pod  hrozbou  smrti  zavázán  k 
doživotnímu  mlčení,  načež  byl  v  Americe  tehdy  ještě  mladý  Orson Welles  donucen  příslušníky 
tajných  služeb  přepracovat  Wellsovo  dílo  »Válka  světů«  v  realisticky  vyznívající  hororovou 
rozhlasovou hru. Z tohoto Wellsova sci‐fi románu, napsaného roku 1897 a zveřejněného roku 1898, 
se  tak  stalo  dílo,  které  odvysíláním  v  rádiu  vyvolalo  divokou  paniku,  strach  a  nenávist  vůči 
mimozemšťanům.  Dílo,  v  němž  mimozemšťané  lidem  nepodobného  vzhledu,  monstrózní  a  zlé 
povahy přistáli na Zemi a způsobili neštěstí a destrukci, bylo přesně to, v co zodpovědní příslušníci 
vlád, vojska a tajných služeb doufali. Že v důsledku propukající paniky přišlo také mnoho lidí o život, 
to by nemělo být nic překvapivého. 

Odvysíláním rozhlasové hry »War of the worlds« (Válka světů) dosáhla vláda, armáda i tajné služby 
svého cíle, neboť nadále vůči mimozemšťanům, ať už jakéhokoli druhu, vzhledu či smýšlení, panoval 
strach  i  určitá  nenávist.  Stejně  tomu  zůstalo  podnes  a  dokonce  se  to  ještě  rozšířilo,  jelikož  byly 
strach a nenávist stále znovu podněcovány – právě v tom  jsou síly amerických tajných služeb atd. 
obzvláště  zdatné.  Jako  by  nestačilo,  že  finančně  podporují  a  sponzorují  antifilmy  proti 
mimozemšťanům – což jistě činí i určité vládní a armádní síly –, nikoliv, oni se neštítí ani simulovat 
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všelijaké hororové události, jako např. únosy mimozemšťany, mrzačení lidí a zvířat atd., atp. Ani ve 
falšování kruhů v obilí nejsou nečinní, a to v nejrůznějších zemích. Samozřejmě že ve všech těchto 
záležitostech působí i šarlatáni, podvodníci a jiní švindlíři všeho druhu, avšak intriky tajných služeb 
jsou  patrně  ty  nejhorší,  neboť  právě  ony  vytvářejí  desinformace,  jejichž  vinou  se  opravdové  a 
skutečné události v těchto ohledech zatracují a vystavují posměchu. Právě o tom je však sotva něco 
známo, neboť vše běží stejně tajně jako odjakživa a jako proběhla skutečná historie rozhlasové hry 
»Válka  světů«  od  Orsona  Wellese.  Existuje‐li  nebezpečí,  že  něco  nebude  možné  utajit,  pak  se 
zodpovědní představitelé  vlád, armády a  tajných  služeb neštítí umlčovat  svědky pod pohrůžkami 
smrti či jinými způsoby vyřazení, jako např. odstraněním či vědomí ohlupujícím vymýváním mozků a 
psychoterorem atd. To věděli i Herbert George Wells (zemřel 13. 8. 1946) a Orson Welles (odešel ze 
života  10.  10.  1985).  Ani  jeden  z  nich  nezanechal  o  skutečných  okolnostech  oné  rozhlasové  hry 
žádné záznamy, neboť oba se právem obávali, že by příslušníci tajných služeb, zodpovědné persony 
vlád a ozbrojených  sil mohli  i po  jejich  smrti pomstychtivě pronásledovat  jejich  rodiny, přátele a 
známé. Co způsobí, že nyní o tom, co mi v tomto ohledu vysvětlili Plejaden/Plejaren, nedržím jazyk 
za zuby, to teprve uvidíme …  

Od roku 1938 se bídné intriky vlád, armád a tajných služeb po stránce démonizace mimozemšťanů 
neustále stupňovaly – sice pomalu a pozvolna, leč o to trvaleji a s větším dosahem, až konečně v 80. 
letech  započaly  ony  vlastní  velké  intriky  k  zatracení  mimozemšťanů,  vyvolané  podezřelými 
postavami  typu  příslušníků  tajných  služeb  a  jinými  nepřáteli UFO  a mimozemšťanů.  Vyskytly  se 
příběhy o krutém zmrzačování  lidí a zvířat, krádežích  lidských miminek a oplodňování pozemských 
žen  cizími  návštěvníky  z  kosmu.  Děsivé  příběhy  se  šířily  i  o  podzemních  laboratořích  a  v  nich 
prováděných nelidských experimentech. Avšak to nebylo vše, neboť strach z mimozemšťanů přinesl 
ještě  horší  plody,  jako  např.  tvrzení,  že  ženám  oplodněným  vetřelci  je  po  několika  měsících 
vytrhován plod z  lůna, aby pak dorůstal v tekutinou naplněných válcovitých  líhních atd., aby byla 
pomocí  těchto hybridních dětí vyšlechtěna nová  lidská  rasa atd. Další hororový příběh byl  ten, že 
jsou  pozemšťané  unášeni  proto,  aby  jim  byl  odňat  genetický  materiál,  který  mimozemšťané 
potřebují  k  šlechtění  lidí,  kteří  jim  slouží  takříkajíc  jako potrava,  jelikož  se  tito  zlí  cizinci  z hlubin 
kosmu údajně živí lidskou krví. Také v Americe se tvrdilo něco podobného v souvislosti s mrzačením 
zvěře,  přičemž  dotyčná  přímo  za  vlasy  přitažená  slabomyslnost  zněla  takto:  Krev  skotu  je  prý 
geneticky příbuzná té  lidské, takže zmrzačenému dobytku  je vysávána krev proto, aby se ukládala 
do krevních bank pro období nouze – což samozřejmě páchají zlí mimozemšťané. Avšak ani to není 
vše, neboť vytvářeno  je  ještě mnoho dalších a často očividně slabomyslných tvrzení, pomluv a  lží, 
které mají lidi uvést v omyl a vyvolat v nich strach a děs. To se také častokrát zdařilo a ve skupině 
určitých pozemšťanů to na celém světě vyvolalo určité masové hysterie, z čehož vyplynuly též pocity 
nenávisti atd. Co  ke  všemu  tomu  s  idiotstvím hraničícímu nesmyslu  vlád,  vojsk a  tajných  služeb, 
jakož  i  z  pohledu  zdravého  lidského  rozumu  lze  ještě  dodat,  vyjadřují  slova  renomovaného  a 
odborného UFO badatele a redaktora »Magazín 2000« Michaela Hesemanna, který spolu s Ingrid 
Schlotterbeckovou v předmluvě k »Magazínu 2000 / č. 6 / říjen/listopad 1996« píše následovné: 

Vláda USA, např. podle  tvrzení bývalého důstojníka námořnictva Williama Coopera, prý  s 
mimozemšťany uzavřela zlý obchod: Výměna vesmírné technologie za území a lidi. 

Terpve počátkem 70. let jsme poznali, jak ďábelští »návštěvníci« skutečně jsou – a teprve od 
dob Ronadla Reagana bychom reagovali vybudováním systému »Hvězdné války«, za účelem 
obrany Země a lidstva před nekalými mimozemšťany. 

Za  tím  stojí  jasné poselství:  Jak  skvělé,  že máme armádu,  která masivně  zbrojí, aby  zlým 
vetřelcům učinila přítrž. Závody ve zbrojení tak mají i po konci studené války stále ještě svůj 
smysl  a  účel …  a  právě  toto  poselství  nyní  předává  film,  jenž  překonal  kasovní  rekordy. 
»Independence  Day«,  »Den  nezávislosti«,  zní  nyní  již  nejúspěšnější  film  všech  dob, 
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mimozemská  apokalypsa  švábského  rodáka  Rolanda  Emmericha.  Zde  jde  samozřejmě  o 
záchranu toho nejlepšího ze všech možných světů, USA, které ohrožují ďáblové z kosmu. 

Se skutečností ale všechny tyto hororové scénáře nemají dočista nic společného. Jeden má 
pomalu  pokušení  založit  AADL,  »Alien  Anti Defamation  League«,  »Spolek  proti  hanobení 
mimozemšťanů«.  V  análech  výzkumů  UFO  totiž  nebyl  ani  jediný  autentický  případ  (tj. 
důkladně vyšetřený případ pokládaný za pravý), který by svědčil o agresivním chování nebo 
nepřátelských  záměrech  mimozemšťanů.  Abychom  rovnou  zareagovali  na  ty  nejčastější 
námitky: Ano, »únosy« pociťuje mnoho »obětí« jako traumatické. 

To  má  různé  důvody:  Celá  situace  působí  znepokojivě,  strach  z  neznámého,  lékařské 
procedury, které jsou někdy i bolestivé, úplná absence emocí »návštěvníků«, pocit, že je jim 
člověk bezmocně vydán napospas, jejich úplná odlišnost, která je často interpretována jako 
»ošklivost«.  Nevíme,  proč  se  tyto  »únosy«  konají,  zdali  z  vědecké  zvídavosti  či,  jak  bylo 
několika »obětem« vysvětleno, z důvodu založení »genetické databanky« lidstva pro případ, 
že  bychom  Zemi  zničili.  Inu,  lékařská  vyšetření  jsou  často  bolestivá  i  na  Zemi.  Mnoho 
»unesených« má pocit, že se nevědomě či v nějakém dřívějším životě »dalo k dispozici« a 
profituje  nyní  z  tohoto  rozšíření  svého  vědomí.  Jednoznačně  »negativní«  tedy  »únosci«  v 
žádném případě nejsou. 

Ano,  zřítila  se  letadla, která UFO pronásledovala. To mělo  však  různé důvody.  Jeden pilot 
honil UFO tak dlouho, až mu došlo palivo. Jiný se dostal do příliš velké výšky a ztratil vědomí. 
V dalších případech dostali stíhači »rozkaz k palbě«, ale jejich zbraňová automatika selhala. 
V jednom případě vybuchly mezitím již zneškodněné rakety ještě v letadle, útočník byl zabit 
svými vlastními zbraněmi, ale nikoliv »návštěvníky«. V Brazílii byl  jeden případ, kdy farmář 
vystřelil na přistalé UFO – byl zasažen paprskem, který jej paralyzoval, na jednu hodinu. Poté 
se mohl opět normálně pohybovat. 

Ano, byli  lidé, kteří se dostali do velké blízkosti UFO, a onemocněli z ozáření. To  jsou však 
případy,  které můžeme  jednoznačně  klasifikovat  jako nehody. Na druhou  stranu pozemští 
vojáci až příliš často na UFO stříleli a v několika případech  jej dokonce sestřelili. »Odvetná 
akce«,  jaká by na Zemi byla běžná, se nikdy nekonala. Porovnejte si ta »nejkrutější«  líčení 
údajných  svědků UFO  s  tím,  co  sami  činíme  různým  tvorům  či dokonce  svým bližním.  Jak 
jsme zacházeli s technologicky méně vyspělými  indiány, když  jsme přistáli v Americe? Kolik 
Afričanů  jsme odvlekli do doživotního otroctví? Copak se v Bosně navzájem nemasakrovali 
někdejší sousedé? K jakým krvavým lázním vedl kmenový svár ve Rwandě? Anebo pomyslete 
na hrůzné činy v sovětském gulagu či v rudé Číně. Ten, kdo nyní tvrdí, že to páchali  jen »ti 
druzí«,  toho  se  táži:  Nebyla  snad  továrna  na  zabíjení  v Osvětimi  (Auschwitz)  německým 
vynálezem? 

Právě  to  nám  ukazuje,  jaký mechanismus  za  panikou  z  vetřelců  stojí: Měříme  je  svými 
vlastními měřítky. Přenášíme své vlastní mustry chování na ně. Obáváme se, že by s námi 
zacházeli stejně, jako my zacházíme s technologicky slabšími národy a jinými živočichy. Jsou 
projekčním plátnem nás samotných, naším vlastním zrcadlem … 

Pokud by mimozemšťané chtěli dobýt Zemi, tak už by to dávno udělali. Určitě by nečekali na 
to,  až  vylepšíme  svůj  obranný  systém. Ve  skutečnosti  jsme  agresoři my, my  jsme  ti,  kteří 
pokojné  návštěvníky  zdraví  stíhacími  letouny  a  kteří  svou  xenofobii  (strach  z  cizinců) 
vyjadřují exo‐rasistickými propagandistickými filmy jako »Den nezávislosti« (pozn. Billyho: V 
případě  tohoto démonizujícího díla proti mimozemšťanům  se naskýtá otázka,  zdali  za  tím 
opět nestojí intriky americké vlády, armády a tajných služeb jako v případě »Války světů« od 
Orsona Wellese,  aby  se  znovu  a  tentokráte  v  celosvětovém měřítku  rozdmýchal  strach, 
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panika a nenávist vůči návštěvníkům z cizích světů). A  jejich odpověď? Poselství vyjadřující 
starost  z  našeho  chování,  z  toho,  že  svoji  jedinečnou  domovskou  planetu  ničíme.  Podle 
etických měřítek buddhismu projevují kvality bodhisattvy. Bodhisattva je ten, kdo již dávno 
dosáhl osvícení, ale přísahal, že se bude reinkarnovat tak dlouho, dokud nebude i ta poslední 
bytost  spasena.  Lze  jej  rozpoznat  na  základě  dvou  vlastností: Moudrosti  a  soucitu.  A  na 
základě toho, že žije »ahimsa«, nenásilí. To znamená, že se zříká odplaty. 

Ptaah 
115.  Tvůj článek je dobrý a veškerá vysvětlení jsou pravdivá. 
116.  Rovněž i výklady Michaela Hesemanna a Ingrid Schlotterbeck jsou trefné. 
 
Billy  Jsi tedy názoru, že článek mohu takto uveřejnit? 
 
Ptaah 
117.  Ano, jsem. 
 
Billy  Dobrá, pak jedna otázka ohledně údajného objevení a oficiálního přistání mimozemšťanů na 

Zemi. Určití lidé tvrdí, že 27. 3. 1997 mají mimozemšťané oficiálně přistát na Zemi. Je vám o 
tom něco známo? 

 
Ptaah 
118.  Známe tato bludná tvrzení, která nejsou nic  jiného než pouhý nesmysl související s »Hale‐

Boppovou« kometou, známou rovněž pod názvem Nibiru, resp. Nubiru či Unis, na které mají 
žít bohové a nyní se mají vrátit zpět na Zemi. 

 
Billy  To  všechno  jste  mi  vysvětlili  již  před  lety.  Takže  vše,  co  se  říká  o  kometě  a  údajném 

oficiálním přistání mimozemšťanů na Zemi, není nic jiného než jen slabomyslnost a nesmysl. 
Taky bych se divil, kdyby tomu mělo být  jinak. Máme tu na Zemi žel tolik blouznivců a žel 
ještě mnohem více pomatených lidí, kteří těm blouznivcům všechny ty nesmysly věří. Kromě 
toho existuje ještě mnoho vědomých lhářů, podvodníků, švindlířů a šarlatánů, kteří bludné 
představy new‐age věřících zneužívají a vydělávají na tom nehorázné zisky. 

 
Ptaah 
119.  To je žel pravda. 
 
Billy  Rok 2000 se přibližuje, a je to přirozeně tak, jako tomu je u každé změny století, anebo   jak 

tomu  bylo  při  poslední  změně  tisíciletí:  Nálada  konce  světa,  údajný  opětovný  příchod 
milého  Ježíše  Krista  či  příchod  mimozemšťanů,  anebo  dokonce  milého  Boha  osobně. 
Všechno nesmysl. – Ale od tvé poslední návštěvy se u nás velmi mnoho událo, je ti to známo 
 v plném rozsahu? 

 
Ptaah 
120.  Ne,  to mi  známo  není,  neměl  jsem  totiž  ještě  vůbec možnost,  abych  si  prošel  kontrolní
  záznamy, jak jsem ti už vysvětlil. 
 
Billy  Dobře, pak si později přečti bulletin a leták. Obsahují mnoho důležitého. 
 
Ptaah 
121.  Neprodleně to udělám. 
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122.  Projdu si také kontrolní záznamy. 
123.  Očividně se během mé nepřítomnosti mnohé událo a odehrálo, jak říkáš. 
 
Billy  Ano,  velmi mnoho  se  toho  událo. Ovšem  ještě  jednou  otázka  ohledně  »Hale  Boppovy«

 komety:  Tvrdí  se  také,  že  nikoliv  tato  kometa  sama  má  jméno  Nibiru,  resp.  Unis  či
 Nubiru,  ale  že  tato  kometa má  ve  vleku  jednu planetu o  čtyřnásobné  velikosti  Země, na
 které žijí bohové a mají přijít k Zemi. Další tvrzení vychází z toho, že za touto kometou  letí
 obří kosmická loď s formací podobající se Saturnovým prstencům a tuto kometu řídí. Jak je 
to? Jsou v těchto tvrzeních nějaké pravdivé záležitosti? 

 
Ptaah   
124.  Jako mnoho takovýchto tvrzení, či jim podobných, mají i tyto základ na holém nesmyslu, jak 

jsem ti už před několika minutami vysvětlil ve stejné souvislosti. 
 
Billy  Takže  ani  »Hale  Boppova«  kometa  tedy  nemá  nic  společného  s  blízkým  objevením  se 
  mimozemšťanů, které jsi oznámil? 
Ptaah 
125.  Přirozeně ne. 
 
Billy  Teď bych se chtěl zeptat, co si myslíš nebo co si myslíte všeobecně o Ronu Hubbardovi, resp. 
  scientologické sektě? 
 
Ptaah 
126.   Označuješ  ji správně, neboť se skutečně  jedná o sektu, a to o věru odsouzeníhodnou,  jejíž 
  nesmyslná učení nevykazují žádný hodnotově filosofický obsah. 
127.   Všechna tato učení – neboť se nejedná o jedno učení, nýbrž o v mnoha ohledech zmatenou 
  slátaninu  různých  záležitostí  –  nemají  pražádnou  reálnou  hodnotu,  nýbrž  představují 
  nesmysl a hloupost nemající sobě rovnou. 
128.   V případě  scientologie  se  navíc  jedná  o  člověka  ohlupující  a  velkou  újmu  mu  působící 
  psychosektu v podobě kriminálního sdružení, jež je z hospodářského a politického pohledu 
  nutno označit za zločineckou organizaci; ta se zaměřuje jen na to, dostat do své moci a pod 
  svou nadvládu celosvětové hospodářství, politiku a víru. 
 
Billy  Tím  by  bylo  zřejmě  objasněno  naše  společné  stanovisko,  neboť  i my  vidíme  tuto  sektu 
  stejně.  Jen  jsem  zvědavý,  jak dlouho  to  ještě potrvá,  jak dlouho budou vlády všech  zemí 
  tuto kriminální organizaci ještě trpět. Američané jsou přitom přece tak hloupí, že tuto sektu 
  oficiálně uznali za církev, takže ta nemusí platit daně; a to jen proto, že scientologové našli 
  na různé americké politiky špínu, takže je byli schopni vydírat v tom směru, aby byli uznáni 
  za církev a byli zbaveni povinnosti platit daně.  
 
Ptaah 
129.   To  je  správně,  neboť  scientologové  se  neštítí  žádného  zločinu,  aby  uskutečnili  své  cíle  a 
  ukojili své profitářské a mocenské choutky. 
130.   Do  toho  spadá  právě  i  vydírání  politiků  ze  strany  klíčových  scientologů,  kteří  se  zcela 

 v souladu se svými Hubbardovými směrnicemi špinavě rýpají v minulosti a v životě politiků 
nebo v životě svých nepřátel atd., dokud nenajdou nějaká fakta, jimiž dotyčné pak vydírají. 

 
Billy  To  je mi známo. Nerozumím ale tomu, proč se vydíraní nebo potenciálně vydíraní nechají 
  vydírat,  namísto  aby  sami  vystoupili  na  veřejnost  a  přiznali  chyby  nebo  hanebné  skutky, 
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  kterých se dopustili. Ale je to právě tak, že chybující nejsou dostatečně čestní, aby své chyby 
  a kriminální  jednání otevřeně přiznali,  jelikož by pak právě mohli ztratit své úřady a podle 
  okolností  i o něco více.  Čisté svědomí by ale podle mého názoru mělo větší hodnotu než 
  nějaký úřad atd. 
 
Ptaah 
131.   To  je  jistě  správně,  ale  tito  chybující,  jak  je nazýváš, nejsou upřímní  ani  skromní  jako  ty, 
  takže  myslí  jen  na  zisk,  společenské  uznání,  veřejné  hodnosti  a  své  vlastní  blaho. 
132.   Právě to je charakteristické pro většinu pozemských politiků. 
133.   K tomu  patří  ale  i  vojenští  držitelé moci,  příslušníci  tajných  služeb  a mocní  nejrůznějších 
  organizací státní  i soukromé povahy,  jistí policejní  činitelé a mocní představitelé mírových 
  sborů atd. 
 
Billy  Podle  svých  zkušeností  bych  chtěl  k tomu  připočítat  také  i  jisté  pomocné  organizace 
  (případně lze chápat jako humanitární; pozn. překl.), resp. jejich mocné představitele, atd. 
 
Ptaah 
134.   V čemž se žel nemýlíš. 
 
Billy  Ono je vlastně naivní, že nedokážu pochopit, že se chybující nechají vydírat a nevystoupí na 
  veřejnost. 
 
Ptaah 
135.  Tak  tomu  jistě není, když  člověk uváží  tvou upřímnost a  skromnost,  ze které pramení  tvé 
  neporozumění. 
 
Billy  Možná máš pravdu,  já nevím. Nechme ovšem  toho, neboť mám  ještě několik otevřených 

otázek:  Hovořili  jsme  přece  ve  věci  Američanů,  kteří  natolik  pohrdají  lidmi,  že  s  nimi 
nechcete mít  nic  společného.  Když  přitom  pomýšlím  jen  na  to,  že  vinou  americké  vlády, 
vojska a vědců se světu přineslo nevýslovné bezpráví a bolest,  jako např. vinou atomových 
bomb,  dodáváním  zbraní,  válkami  a  vražednými  testy,  které  byly  prováděny  dokonce  na 
lidech  vlastního  národa,  tak  ve  mně  všechno  vře.  V  té  podobě,  jak  jsou  Američané 
opovrhující vůči lidem, takový není ani bestie Saddám Husajn v Iráku, což je v jeho případě 
jistě jen proto, že nedisponuje stejnou mocí jako Američané. 

 
 
Ptaah 
136.  To by zřejmě mohlo odpovídat skutečnostem. 
137.  Pokud by měl Saddám Husajn stejnou moc jako Američané, pak by byla bývala celosvětová 
  válka nevyhnutelná už před delší dobou. 
 
Billy  Přesně to mě vede k tomu, co jsem ve věci Američanů chtěl vlastně říct: Už jsme o tom sice 

často  hovořili,  ale  myslím  si,  že  je  nutné  to  říct  opět  i  zde.  Když  takto  hovoříme  o 
Američanech, pak je pro nás samozřejmé, že máme na mysli jen ty v tomto národě, které je 
nutno považovat  za negativní. O  těch pozitivních Američanech nemůže být přirozeně  řeč, 
když mluvíme o všech  těch negativních věcech,  jakož  i o zlech a amerických  intrikách,  jež 
opovrhují  lidmi.  To  je  ovšem  potřeba  opakovaně  říkat,  neboť  existuje  dost  lidí,  kteří 
nepřemýšlí  dostatečně  dalece  a  budou  nás  chtít  pověsit  za  to,  že  celý  americký  národ 
vrháme do stejného negativního pytle. Vysvětluji tedy ještě jednou, že hovoříme vždy jen o 
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všech negativně založených lidech, když je řeč o všelijakých věcech, které z nich vyplývají. To 
se vztahuje  jak na Američany, tak  i na příslušníky všech ostatních pozemských států. Mělo 
by být každému pochopitelné,  že  žádnému  člověku nikdy nepřipisujeme  špatné  či  temné 
vlastnosti a  intriky, ani je jimi takto nehanobíme, neboť když hovoříme o zlech negativních 
lidí a národů, pak  je samozřejmé, že mluvíme  jen a pouze o myšlení a  jednání a o  těchto 
zlých intrikách těch lidí, kteří propadli tomu negativnímu. 

Ptaah 
138.  To by mělo být přece samozřejmé a nemuselo se to tu speciálně vysvětlovat a vyzdvihovat. 
 
Billy  Tak  tomu  právě  není,  neboť  neustále  se  ozývají  hlasy,  které  nám  vytýkají,  že mluvíme  o 

národech a lidech v té podobě, která ukazuje vše negativní a je zaměřena tak, jako bychom 
hovořili např. o Američanech nebo  Izraelcích atd. Z toho důvodu se nám pak vytýká, že ve 
zmíněné  podobě  např.  Američany  a  Izraelce  zevšeobecňujeme  a  všechny  lidi  dotyčného 
národa vrháme do  jednoho pytle, což  je samozřejmě nesmysl,  jelikož hovoříme  jen o těch 
skutečně negativních lidech a poukazujeme na jejich intriky, jež pohrdají a opovrhují lidmi. A 
je skutečně nadbytečné, abychom museli extra zmiňovat ty pozitivní lidi a vysvětlovat, že ti 
samozřejmě nemají nic společného – a zpravidla ani nechtějí mít nic společného – s těmi, 
kteří jsou vcelku vzato negativní. V každé zemi totiž žijí jak pozitivní, tak i negativní lidé – a 
ty pozitivní člověk přece nemusí stavět na pranýř, neboť nedělají nic nesprávného. 

 
Ptaah 
139.  To je správně a mělo by to být rozumnému člověku taktéž pochopitelné. 
 
Billy  Taky si myslím. – Přečti si ale prosím tento článek »Ani kyselina, ani stres, nýbrž bacil« 

(»Weder Säure noch Stress,  sonden ein Bazillus« – noviny Tages‐Anzeiger, Curych,  čtvrtek 
16.ledna 1997 – pozn. překl.) 

 
Ptaah 
140.  Ten  článek  je zajímavý v  té věci, že problematika helicobacteru byla konečně z velké  části 

rozpoznána.  
(Pozn. překl.  z  české Wikipedia 12/2019: Helicobacter pylori (název  složen  ze  slov:  „helix“ 
šroubovice,  „bacter“–bakterie,  „pylorus“–vrátník)  je  druh  mikroaerofilní 
gramnegativní patogenní bakterie, jež napadá sliznici žaludku.) 

 
Billy  Jednou  jsi mi  řekl – anebo  to byl Quetzal –,  že většinu  žaludečně  střevních potíží prý na 

člověka přenáší mouchy, a sice tím, že na ovoce, zeleninu či jiné potraviny zanesou zárodky 
nemoci, které pak člověk sní. Stejně se tak děje pohybují‐li se mouchy po talířích, sklenicích, 
lahvích, nožích,  lžících a vidličkách, přičemž na ně nevyhnutelně zanesou zárodky nemocí, 
které pak člověk opět pozře. Dle vašich vysvětlení jsou mouchy tím největším zlem v tomto 
ohledu  a  hlavní  přenašeči  žaludečních  a  střevních  nemocí.  Jak  je  to  ale  se  spekulacemi 
nákaz uvedenými v článku? Je na tom něco pravdy? 

 
Ptaah 
141.  Ohledně přenosu bacilu Helicobacter pylori jsou ty spekulace trefné. 
142.  Na druhou stranu se neuvádí, že lze nemoc přenést i líbáním apod. 
143.  Ani slovo není věnováno v článku mouchám coby hlavnímu infikátoru. 
144.  Není  tam  rovněž  ani  zmínka  o  tom,  že  helicobacter  nese  odpovědnost  za  různé  těžké
  nemoci srdce a různých orgánů a může být přenesen  již v mateřském  lůně na plod, anebo
  mateřským mlékem na kojence nejpozději po porodu. 
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Billy  Děkuji za tvé výklady. – Mám ještě otázku, která se opět vztahuje na Hale‐Boppovu kometu: 

Je  to  skutečně  ta  kometa,  která  se  postarala  o  rozruch  před  přibližně  3600  lety  u  lidí 
v Egyptě atd. a o  které  se  v tehdejší době  různě psalo  jako o »Nibiru« a  která  se  i u  vás 
nazývá Nubiru a Unis? Ostatně jsem v bulletinech napsal chybně UNI namísto UNIS. UNI je 
přece těleso v našem slunečním systému, které s kometou UNIS, resp. Nibiru/Nubiru, pokud 
se o ní skutečně jedná, nemá nic společného. 

 
Ptaah 
145.  To je správně, ohledně Hale‐Boppovy komety se jedná od pradávna známou kometu Nibiru.  
 
Billy  Pak ještě jednou jedna zjišťovací otázka ohledně výskytu komety v tomto roce a kolujícímu 

tvrzení, že s ní se mají na Zemi vrátit zpátky »bohové« atd. 
 
Ptaah 
146.  Důkladně  jsem  už  vysvětlil,  že  všechna  tato  tvrzení  a  spekulace  se  rovnají  naprostému 
  nesmyslu,  což  platí  i  pro  tvrzení,  že  kometa  je  řízena  »bohy«  nebo,  že  by  kometa měla 
  nějaký vliv na Zemi, pozemšťany či jakékoliv jiné pozemské formy života. 
147.  Objeví‐li  se  u  pozemšťanů  všelijaké  vlivy  v  souvislosti  s  kometou,  pak  mají  tyto  vlivy 
  absolutně a bez  jakýchkoliv pochybností základ ve vsugerovaných a chorobných klamných 
  představách, které nemají žádnou přímou souvislost s kometou. 
 
Billy  Dobře,  to  je  jasné.  Jsou  tu  pak  ale  ještě  další  tvrzení,  o  kterých  se  píšou  tlusté  knihy  a 

vyprávějí  všemožné  věci.  Ten  fenomén  se  nazývá  kruh  fotonů. Má  se  přitom  jednat  o 
obrovský  světelný pás nejvyšší  intenzity,  tedy o  fotonový  kruh  či právě  fotonový pás, do 
kterého  se  Země  v  následné  době  ponoří,  načež  tím  bude  na  Zemi  zahájena  éra  světla, 
takzvaná  skutečně  »duchovní  doba  New  Age«  atd.  Vy  jste  mi  nikdy  nic  o  takovémto 
fotonovém  pásu  nevysvětlovali  a  ani  já  nemám  v  této  věci  žádné  vlastní  poznatky  či 
vědomosti. Co si o tom všem je třeba myslet? 

 
Ptaah 
148.  I tato tvrzení patří do oblasti absolutního nesmyslu, podvodnictví a šarlatánství, neboť vše 
  je vystavěno pouze na švindlu kvůli profitu. 
149.  Dotyčná  fakta  jsou nám velmi dobře  známá a  shledáváme děsivé,  že na  takovéto  falešné 

 intriky  skočí vždy  takové množství  všemu‐věřících  lidí a nechají  se  tím napálit, aniž by  se 
ptali po skutečné pravdě a ve vhodné míře po ní sami pátrali. 

150.  Evidentní víra v tyto věci je u pozemšťanů žel natolik silná, že pravda a skutečnost – nehledě 
  na její důležitost – je prostě ignorována a nahrazena bludnými pohnutkami, resp. bludným 
  úsilím. 
 
Billy  Tím  se opět dostáváme k L. Ronu Hubbardovi a  scientologii:  Jak  se  to má  se  směrnicemi 
  scientologie, jež dnes existují? Vytvořili je skutečně po smrti Hubbarda dědicové jeho sekty, 
  jak se opakovaně tvrdí, nebo je v zásadě celkově vytvořil on sám? 
 
Ptaah 
151.   Nejprve musí  být  řečeno,  že  tato  sekta  je  jedna  z nejhorších  na  Zemi,  neboť  se  vyžívá  a 
  existuje v etice pohrdlivé vůči lidem. 
152.   V této sektě se vše zaměřuje na to, aby se stal člověk důkladným vymýváním mozku citově a 
  emočně chladným. 
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153.   Směrnice této sekty vymyslel a stanovil v každém ohledu sám její zakladatel Hubbard. 
154.   Vše je vystavěno v jeho smyslu a i dnes je vše na celém světě takto praktikováno. 
155.   O tom jsme se ale spolu už vícekrát podrobně bavili. 
 
Billy  Já vím, ale vždyť tuto zprávu chci učinit oficiálně, takže tyto věci musí být prohovořeny ještě 

jednou. – Teď ale něco  jiného: Víš přece, že společně s členy skupiny a Evinými odesílateli 
po léta provozuji »pomoc Rusku«, přičemž bez finanční pomoci a činorodé spolupráce členů 
skupiny  by  takovýto  podnik  nebyl  nikdy  možný.  Nyní  je  to  ale  tak,  že  ve  skupině  už 
nedokážeme vybrat dostatek finančních prostředků, abychom to všechno dokázali udržovat 
v  chodu.  Víš  přece,  že  i  nám  dává  zabrat  nezaměstnanost,  zkrácené  pracovní  úvazky  a 
neustálé  zdražování,  takže  i  naše  vlastní  finanční  prostředky  jsou  stále  menší.  Také  u 
pasivních členů a přátel FIGU se objevuje ten samý problém, takže ani od nich už nepřichází 
dostatek darů, abychom mohli »pomoc Rusku« dále provozovat v dosavadním rámci. Stejný 
problém plyne ve věci dotací ze Základní skupiny pro každoroční hosty z Ruska, které jsme k 
nám dosud každý rok mohli zvát asi na tři týdny. Dnes už nám nezbývá prakticky nic jiného, 
než  všechno  omezit,  což  znamená,  že můžeme  potravinové  balíčky  zasílat  na  Sibiř  a  do 
Lotyšska už  jen sporadicky. Třeba už  jen každé dva nebo tři měsíce  jeden balík pro každou 
rodinu. Co se týká prázdninových hostů z Ruska, tak odhaduji, že je bude možné zvát k nám 
už jen každé dva nebo tři roky, přičemž spíše mám tendenci k těm třem letům. 

 
Ptaah 
156.  O tom jsme měli hovořit už dříve. 
157.  Znám vaší situaci a myslím si, že zasílání balíků by mělo probíhat už jen sporadicky, a sice v 
  rámci čtyř až šesti balíků ročně – dle toho, jak to dovolí vaše finanční situace a dárci na tuto 
  pomoc. 
158.  Ohledně ruských prázdninových hostů bych chtěl udělat návrh, že se bude orientovat už jen 

 speciálně  na  kontaktní  rodinu  Evy,  kde  vedete  korespondenci,  k  čemuž  patří  i  stařičká 
matka. 

159.  Už jen tyto osoby byste měli do budoucna u vás ubytovávat na prázdniny, přičemž by to ale 
  neměly být více jak čtyři osoby najednou. 
160.  Důvod vidím v tom, že tato rodina by se  jako  jediná skutečně zabývala všemi záležitostmi, 
  když by někdo z vašich členů skupiny letěl na Sibiř na dovolenou, aby tam byl činný v rámci 
  naší mise. 
161.  Doba dovolené by  se měla ale omezit, přičemž dovolenkový pobyt  rodiny v Centru by  se 
  měl realizovat jen každé tři roky. 
 
Billy  S těmito pravidly ve věci prázdnin a pomoci takto také souhlasím, takže vše členům skupiny 

v těchto rámcích předložím k objasnění a schválení. 
 
Ptaah 
162.  Jak už jsem řekl, tyto záležitosti měly být probrány a vyjasněny už dříve. 
 
Billy  To jsem ostatně chtěl už od určité doby udělat, ale protože jsem si to nezapsal, tak jsem na 

to vždy zapomněl. Teď  jsou tato  fakta konečně objasněna. Ohledně Hale‐Boppovy komety 
mám ještě jednu otázku: Další přiblížení se k Zemi proběhne ve vzdálenosti asi 200 milionů 
kilometrů, takže kometa bude asi  ještě dalších 50 milionů kilometrů dál než Slunce, neboť 
vzdálenost  Země  od  Slunce  obnáší  přibližně  152 milionů  kilometrů.  To  je  pak  skutečně 
nemožné,  aby  na  Zemi mohly  působit  nějaké  vlivy  –  kromě  těch,  které  si  lidé  klamně 
vsugerují, jak jsi vysvětlil. Ale nyní má otázka: Hale‐Boppova kometa – údajně kometa staletí 
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– jak velký je její skutečný průměr bez korony a ohonu atd., totiž jen ten drobek sám? Máte 
o tom nějaké poznatky? 

 
Ptaah 
163.  Neměli jsme žádnou potřebu, abychom kometu měřili a zkoumali. 
 
Billy  40 kilometrů měří; docela  slušný drobek. To  říkají astronomové a  ti, kteří  ji označují  jako 

kometu staletí, možná právě kvůli její velikosti a v důsledku silně osvícené hlavy komety. To 
ale  přece  nemůže  souhlasit,  neboť  už  minulý  rok  se  stejnou  pompou  vyhlašovali,  že 
Hjakutakeova kometa,  či  jak  se  jmenovala,  prosvištěla  ve  vzdálenosti  jen  15  milionů 
kilometrů od Země, měla 25 milionů kilometrů dlouhý ocas a průměr 10 kilometrů. Údajně 
to má být kometa, která proletěla nejblíže Zemi od roku 1556 a navíc to byla ta nejsvětlejší 
od  komety West,  která  v  roce  1976  explodovala  na  čtyři  části.  Teď  tu mám  ještě  jednu 
otázku ohledně Ničitele: Semjase mi vyprávěla hodně na začátku našich kontaktů, že Ničitel 
od pradávných dob dělal neplechu v naší sluneční soustavě a před asi 22 miliony lety či tak 
nějak, zničil staré domovské světy Lyranů. Ty ovšem ležely dle mých vědomostí přece v jiné 
časoprostorové  struktuře,  posunuté  o  zlomek  vteřiny  k  našemu  prostoru  a  času.  Jak  je 
možné,  že  Ničitel  přišel  po  tom  ničení  u  starých  Lyranů  do  struktury  našeho  času  a 
prostoru? 

 
Ptaah 
164.  Ničitel tehdy prolomil  jednu starými Lyrany vytvořenou časoprostorovou zábranu, kterou  i 

my ještě dodnes používáme, ale v modernizovanější podobě, jak bys to ty nazval. 
165.  Tehdy byly tyto průchodové či dimenzní brány, jak je nazýváme my, vybudovány tak, že  se 

okamžitě otevřely, jakmile se přiblížil nějaký objekt. 
166.  To se stalo také, když se přiblížil Ničitel, který se skrze nešťastné okolnosti dostal k jedné z 
  těchto dimenzních bran, prostřelil ji a dospěl do tohoto, vašeho časoprostorového kontinua, 
  aby pak našel cestu do tohoto slunečního systému. 
167.  Dnes už by to nebylo možné, neboť naše průchozí brány z  jedné dimenze do druhé, nebo

 do DAL Univerza,  jsou už po dobu mnoha milionů  let konstruovány a  jištěny  tak,  že  jsou 
konstantně na jednom místě, ale otvírají se už  jen na základě zcela určitých  impulzů, které 
 vyzařuje kosmické letové těleso. 

168.  Dnes by  tedy už nebylo možné,  aby  se nějaké  kosmické  těleso dostalo nechtěně od nás
  skrze jednu z našich mnoha dimenzních bran. 
 
Billy  A od kdy máte toto jištění? 
 
Ptaah 
169.  Už jsem vysvětlil, že … 
 
Billy  Samozřejmě, už vícero milionů let. 
 
Ptaah 
170.  Správně. 
171.  A dříve než se na to zeptáš: 
172.  Vypracování  a  zkonstruování  této  pojistky  proběhlo  jako  naléhavá  potřeba  po  tehdejší
  události,  kdy  Ničitel  nechtěně  dokázal  našim  předkům  projít  z  jedné  struktury  času  a
  prostoru do druhé. 
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Billy  Chybami se člověk učí. Tak se to říká u nás. 
 
Ptaah 
173.  To je věta, která má v sobě působivou správnost. 
 
Billy  Víš přece, že na našem světě v celém hospodářství  jde vše páté přes deváté, bez plánu a 

určitého pořádku, a firmy se dostávají do konkurzů. Zdá se, že vše pomalu kolabuje. Veškeré 
úvěrové a  finanční hospodářství  je  směřováno už  jen na  tvorbu dluhů, a  sice nejenom u 
normálních  občanů,  ale  ve  všech  hospodářských  odvětvích  a  dokonce  i  u  vlád.  Všechno 
směřuje ke zhroucení, které tady ještě předtím nikdy nebylo. Hrozí nebývalý kolaps, který se 
už zřejmě nedá zastavit. A proč to všechno? Myslím si, že takzvané mladé dynamické síly, 
které mají velké a šílené nápady, nesou vinu na tom, že chtějí všechno vybudovat dle toho 
nejmodernějšího mustru a jít sveřepě hlavou proti zdi. Ztratily smysl pro skutečnost a žijí dle 
principu »narozen, aby byl  člověk divoký«  (born to be wild), a sice způsobem, kterým  jde 
celé  lidstvo rapidně naproti definitivní katastrofě. Ještě nikdy neslyšeli nic o tom, že člověk 
je strůjcem svého vlastního osudu, a  tudíž si svým vlastním chorým myšlením a  jednáním 
určuje  vlastní  zánik,  a  sice  dle  principu,  že  osud  člověka  je  výsledkem  jeho  vlastního 
předchozího  jednání. Mladí  už  dávno  zapomněli  na  uvážlivost  starších,  kteří  všechno,  co 
začínají a podnikají, nejprve důkladně a několikanásobně uváží a promyslí dříve, než vykročí 
k činu či jednání a případně přistoupili na absolutně vypočitatelné riziko. Tak tomu dnes už 
ale  není,  neboť  v  dnešní  době mladí  smýšlí  už  jen  povrchně,  v  přílišné  touze  po  riziku, 
posedlí  krátkodobým  profitem,  což  nevyhnutelně  vede  ke  zlým  a  zásadním  chybám,  v 
důsledku  kterých  je  zhroucení  věcí  nevyhnutelně  předprogramováno.  Stále  více  to  vede 
také k  tomu,  že  starší  lidé – mající  již nasbíranou  jistou  zkušenost, něco v  životě prošli a 
lecčemu  se naučili – už nejsou  žádoucí, nýbrž  vyhazováni  a odsouváni  jako  stará  veteš  a 
harampádí, ačkoliv právě oni by byli ti, kteří by dokázali v bahně uvízlou káru hospodářství 
opět dostat na rovnou silnici. Je to tak, nebo ne? 

Ptaah 
174.  Tvá slova skutečně odpovídají dané smutné skutečnosti. 
175.  K  tomu by  se  ale dalo dodat  ještě mnohem  víc, nehledě  zcela na  to,  že  intriky mladších 

generací, které dnes sami stojí u kormidla, jak jsi jednou řekl, nejsou jen ničivé,   nýbrž 
přímo kriminální a v každém ohledu egoistické, asociální a egotistické. 

 
Billy  Přemýšlel jsem právě ještě jednou o tvé odpovědi ve věci Hale‐Boppovy komety, resp. o tvé 

odpovědi, že pro vás nebyla žádná potřeba, abyste ji změřili či prozkoumali. Smím se k tomu 
zeptat proč ne? 

 
Ptaah 
176.  Ani tahle otázka se nemohla nedostavit. 
177.  Nuže dobrá, chci ti na to odpovědět a podat ti nezbytné vysvětlení: 
178.  Dosud pro nás nebyla žádná potřeba z toho důvodu, jelikož komety i o této velikosti – jako 

 Unis, resp. Hale‐Boppova kometa – pro nás jednak neznamenají nic mimořádného a jednak 
tato nepředstavuje žádné nebezpečí pro Zemi. 

179.  Pokud  by  existovalo  nějaké  nebezpečí  pro  Zemi,  pak  by  i  pro  nás  byla  dotyčná  potřeba, 
  abychom se tím blíže zabývali. 
 
Billy  To shledávám zvláštní, neboť jinak zkoumáte všechno možné i nemožné. 
 
Ptaah 
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180.  Má  výpověď  není  zaměřena  tak,  že  se  do  budoucna  přece  jen  kometou  nebudeme 
  zabývat, abychom zaznamenali všechna její data. 
 
Billy  To tě, a tvou mluvu, musí člověk fakt nejdříve v první řadě pochopit. Na jednu stranu říkáš, 

že nemáte žádnou potřebu k výzkumu komety a na stranu druhou opět říkáš, že to přece jen 
ještě uděláte.  

 
Ptaah 
181.  Vysvětlil jsem ti, že dosud nebyla žádná potřeba, neboť z komety nehrozí žádné nebezpečí. 
182.  Do  budoucna  se  tím  budeme  ovšem  velmi  pravděpodobně  zabývat,  abychom  zpracovali 
  nejnovější data dle obletu kolem Slunce. 
 
183.  Máme k dispozici staré záznamy komety Unis, když naposledy pronikla do oblasti Slunce, a 

ze  Země  se  dala  velice  dobře  pozorovat,  což  u  pozemšťanů  vyvolalo  strach,  hrůzu  a 
fantastické spekulace, ale takovéto záznamy už nejsou relevantní dle otáčení Slunce, nýbrž 
je nutno je obnovit, jelikož vyplynulo mnoho změn, které se dají zjistit až teprve poté, až se 
kometa opět vzdálí z blízké a vzdálenější oblasti Slunce. 

 
Billy  Pak bys mi tedy přece jen mohl ještě podat přesnější údaj o velikosti komety. 
 
Ptaah 
184.  Takové údaje by nebyly účelné, ale když tě to přesto skutečně zajímá, pak mohu  nezbytná 

data do své příští či přespříští návštěvy vyhledat ze starých záznamů a uvést ti je.  
 
Billy  Ta by mě skutečně zajímala. Pak tu už mám jen ryze soukromé záležitosti, o kterých s tebou 
  chci hovořit. 
 

Výňatek z knihy »Plejarisch‐plejadische Kontaktberichte Block 7« 
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