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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Šestistý devětašedesátý kontakt 

neděle, 1. ledna 2017, 13.29 hod 

 

Billy Ahoj, přicházíš dříve, než jsi říkal, ale buď vítán, zdravím tě, milý příteli. Pročpak jsi mě nevolal? 
Byl jsem v kuchyni, kde jsem hovořil s některými členy skupiny. Jelikož mám problém se svým počítačem 
a s účetními soubory, přijde ještě Piero, aby tuto komplikaci odstranil. Určitě to sice nepotrvá dlouho, 
ale musel by ses pak odebrat dozadu, za knihovnu, anebo by ses musel skrze bránu dopravit zpět 
do svého kosmického velikánu a počkat tam několik minut. 

Ptaah Také tě zdravím, Eduarde, můj milý příteli. Situace se k mému potěšení vyvinula tak, že jsem sem 
mohl přijít dříve, než jsem plánoval. Děkuji za tvé uvítání. Až přijde Piero, postačí, když se odeberu 
za knihovnu a počkám tam. Pokud to skutečně nepotrvá příliš dlouho, tak z toho nevzejde žádný 
problém. 

Billy Dobrá, pak je to jasné. 

Ptaah Pokud chceš, můžeš nyní hned přednést své otázky, na což jsi při mé poslední návštěvě již neměl 
čas, jelikož jsem musel odejít. Budu-li toho schopen, tak je rád zodpovím. Nevolal jsem tě, jelikož jsem 
pozoroval, že jsi byl zabrán do hovoru. Předtím, si myslím, budeš chtít vědět nejnovější stav pozemské 
populace, který jsme minulou noc přesně o půlnoci zjišťovali. 

Billy Samozřejmě, neboť to je důležité. Stejně tak je důležitý přesný počet zdánlivých uprchlíků, kteří 
přivandrovali, resp. se vkradli do Evropy vinou uprchlické vítací kultury, kterou nastolila ve vědomí 
pomatená německá spolková kancléřka Angela Merkelová. 

Ptaah Také tato data ti mohou uvést, neboť jsme své registrace v této věci pro rok 2016 rovněž 
o půlnoci ukončili. Pak tedy slyš: Přelidnění pozemského lidstva vystoupalo o 104 milionů, 995 tisíc osob, 
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tedy na přesný počet čítající 8 739 001 024 lidí. K tomu je ale žel potřeba říct, že pozemské obyvatelstvo 
se počítá mylně pomocí jednoho matematického vzorce a různé úřady srovnávají pravidelně chybné 
odhady. Přitom se chybně tvrdí, že celosvětové obyvatelstvo přibývá o cca 2,5 osoby za sekundu, což 
by znamenalo, že se rodí za vteřinu o 2,5 člověka více, než kolik lidí umírá. Tento výpočet, – jedná se 
o výpočet Německé nadace pro světovou populaci (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung) – je ovšem 
krajně chybný, neboť počítá s mnohem méně porody, než které se ve skutečnosti odehrávají, v důsledku 
čehož do dnešní doby žije na planetě přibližně o 1 miliardu 350 milionů pozemšťanů více, než kolik 
udává »matematický výpočetní systém« a »hodiny světové populace«. Tento fakt se využívá k tvrzení, 
že se každoročně zaznamenává menší počet porodů, což ale neodpovídá pravdě, neboť je tomu přesně 
naopak. 

Billy Tak to je síla, děkuji za tyto údaje, a že se samozřejmě popírá pravda a uvádějí se zcela chybné 
údaje, to je typické pro pozemšťany zodpovědné v tomto ohledu, ke kterým patří ale i ty prolhané živly, 
které lživě tvrdí, že na Zemi se věci v každém ohledu nikoliv zhoršují, nýbrž zlepšují. A to jen proto, že se 
v médiích nově objevují časté zprávy o dobrých a pokrokových věcech, jako např. o tom, že na mnoha 
místech mizí analfabetismus a více pozemšťanů má lepší podmínky k životu atd. Co se ale skutečně děje 
a co existuje v pozadí ohledně mnohačetných a rostoucích zlořádů, toho špatného, děsného a člověka 
nehodného, to se lidé snaží schovat a zakrýt těmi dobrými a pozitivními věcmi a zprávami. Tímto 
způsobem je tedy vyvíjena snaha udělat z pozemšťanů ještě větší hlupáky a blbce a klamat je ještě 
vydatněji, než jsou klamáni už od té doby, co jsou média zaměřena už jen na senzace, co pravdu 
a skutečnost lživě překrucuji a falšují a co šálí čtenářstvo a posluchačstvo lhaním a podvody. 

Ptaah O tom není žel sporu a nelze to změnit, neboť média tím vydělávají peníze. 

Billy Ano, a mají politické a náboženské sklony a angažují se v těchto věcech, takže se orientují proti 
veškeré chápavosti a pravdě, totiž podle bídného politického vedení a dle své bludné víry v boha. Ale 
teď něco jiného: Víš, jak vysoko se pohybují čísla v celé Evropě, ale i ve Švýcarsku, pokud jde o vetřelé 
malé i velké kriminálníky všeho druhu, jakož i o zločince páchající zločiny na těle i životě, tedy vrahy? 
A kolik stoupenců »Islamistického státu« čeká na to, aby provedli atentáty a pro IS infiltrovali 
a naverbovali nové úslužníky, a kolik je zde znásilňovatelů žen a dívek, stejně jako podvodníků 
zneužívajících sociální systémy apod.? A možná máte procentuální údaje o tom, kolik bylo spácháno 
trestných činů celkově a kolik násilnických zločinů bylo spácháno v Evropě a v Německu v důsledku 
merkelovské »vítací kultury« v roce 2016 vinou azylantů, zdánlivých azylantů, uprchlíků, hospodářských 
uprchlíků a vetřelých teroristů atd.? 

Ptaah Ve věci kriminálníků a násilných zločinců, kteří se vkradli do všech evropských států, vykazují 
naše záznamy za celý rok 2016 celkový počet čítající 131 476 osob, které jsou ovšem fakticky rozděleny 
do všech států Evropy, což se týká i Švýcarska. Tento počet se vztahuje hlavně na legální a nelegální 
kriminální přistěhovalce z různých afrických, arabských a asijských, stejně jako i jihoevropských 
a východoevropských států, přičemž v samotném Německu jsme jich registrovali 102 108 
a ve Švýcarsku 916. Zbývající počet je rozdělen do všech států EU diktatury. Ostatní zdánliví uprchlíci, 
jako ekonomičtí uprchlíci a ti, kteří jen žádali o finanční pomoc, nejsou v našich záznamech obsaženi, 
neboť když nejsou ani kriminálně, ani násilnicky zločinečtí, pak nejsou důležití pro naše objasňování 
v této věci. A co se týká tvé otázky ohledně procentních výpočtů, tak jsou takovéto výpočty krajně 
vrtkavé, neboť je nutno je hodnotit specificky podle té které kriminality či zločinnosti, což pro nás není 
důležité, takže ti o tomto ani nemohu podat žádné údaje. Jen část všech uprchlíků odpovídá skutečným 
uprchlíkům, kteří v evropských zemích hledají ochranu pro svůj život a uprchli ze svých domovských 
zemí před válečnými činy. 

Billy Nicméně základní kámen uprchlických proudů mířících do Evropy byl zasazen prostřednictvím 
uprchlické kultury vyvolané pomatenou německou spolkovou kancléřkou. V pohybu je přece dle tvých 

http://cz.figu.org/


3 
 

 

Copyright 2017/2018 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

údajů celosvětově už více než 70 milionů lidí coby uprchlíků, přičemž těch přibližně 1,6 milionu – již přišli 
v roce 2016 do Evropy, anebo se do ní nelegálně vkradli – je proti tomu jen malé procento. Uvážíme-li 
ovšem, že v následujících dvou staletích – jak uvádí proroctví – způsobí pozemské přelidnění pohyb 
250–350 milionů uprchlíků, a sice nejenom vinou válek a terorizmu, nýbrž i v důsledku zničeného 
klimatu, životního prostředí a z toho plynoucího nedostatku potravin a vody, tak kráčí přelidněná Země, 
příroda a její fauna a flóra vstříc velmi zlým dobám. Co ovšem chci ještě říct ohledně legálně či nelegálně 
příchozích a vetřelých kriminálníků a násilníků atd., to je myšlenka, že je budou ještě falešní humanisté 
– obzvláště ve Švýcarsku a v Německu – navíc vynášet do nebes a budou dělat vše pro to, aby dotyční 
násilníci atd. byli chráněni před zákonem, pokud se dopustí svých přečinů a zločinů. K tomu bude zcela 
mimořádně docházet teď, neboť všude – obzvláště ve Švýcarsku a v Německu, jakož i na jiných místech 
Evropy – prováděli po dobu vánočních a novoročních svátků policisté a jiné úřady a bezpečnostní orgány 
přísné kontroly, pozatýkali osoby a ochránili obyvatelstvo před vražednými teroristy a násilníky 
a zabránili další škodě. Ti nepolepšitelní, chorobně zchoulostivělí, inteligenčně slabí a skrz na skrz hloupí 
falešní humanisté – kteří zcela speciálně pochází z levicových politických partají, anebo kteří by kvůli 
svému zchoulostivění a životní neschopnosti nemohli existovat bez ochrany policie, úřadů a dalších 
bezpečnostních sil – se přitom derou do popředí, aby kritizovali ochranné aktivity úřadů, ochranná 
opatření a bezpečnostní zásahy. A pokud tito idiotští a chorobní hlupáci s nulovou inteligencí sami utrpí 
škodu vinou kriminálníků nebo násilníků, pak jsou oni první ze všech, kteří začnou řvát na celé kolo jako 
pominutí kvůli zanedbané ochraně ze strany bezpečnostních sil, úřadů a policistů. ... Moment, určitě jsi 
to taky slyšel, to zvonil Piero, jelikož mi musí vysvětlil něco na počítači ohledně účetnictví. 

Ptaah Pak půjdu za tu knihovnu. 

Billy Dobrá, pak tedy teď otevřu dveře a pustím ho sem. ... Ptaah, už můžeš zase vyjít sem dopředu. 

Ptaah Skutečně to šlo rychle a trvalo to jen dvě minuty. 

Billy Ano, teď jsem ale ztratil nit ohledně toho, co jsem chtěl ještě říci k tomu všemu, o čem jsem 
hovořil. 

Ptaah To, co jsi předtím říkal, je nepopiratelný fakt. To ostatní, co jsi nastiňoval, žel již nepůjde odvrátit, 
neboť masa pozemského lidstva již natolik překročila všechny meze, že to již nyní předurčuje četné 
katastrofy, které již nebude možné odvrátit. Mimoto byly přirozené procesy prospívání a žití v celé 
přírodě již natolik zničeny, že se celkově již nemohou zregenerovat, jelikož se kvůli zvráceným 
machinacím plynoucím z přelidnění i nadále neodpovědně pokračuje v procesech ničení klimatu, 
planety, přírody a zvířecí a rostlinné říše. Všechny tyto pokračující aktivity, nezadržitelný nárůst 
přelidnění a ničivé machinace páchané na celé planetě Zemi, na její atmosféře, vzduchu, klimatu, 
vodních tocích, polích, rolích, zahradách, luzích, lesích a loukách, a tedy i na celé přírodě a její zvířecí 
a rostlinné říši, to vše znemožňuje třeba jen minimální regeneraci. Zaslepené plození potomstva, jemuž 
se pozemšťané oddávají již dlouhou dobu, s sebou již několik desetiletí přináší, že ustavičně chřadne 
jejich rozum, zdravý úsudek a inteligence, což je stále zřetelnější, zjistitelnější a rozeznatelnější, a tudíž 
nelze očekávat, že pozemšťané v prospěšné době zastaví veškeré ničení, a tedy i bujení svého 
přelidnění, a že zavedou a budou účinně prosazovat celosvětovou kontrolu porodnosti. 

Billy Komu to říkáš, milý příteli, neboť většina »zakuklených« pozemšťanů nic z toho nechce vidět, 
a prochází tedy svým životem raději s klapkami na očích. 

Ptaah Tomu, co uvádíš, nerozumím. Co znamená »zakuklení« (něm. verkappten – pozn. překl.) a co 
jsou »klapky na očích« (něm. Scheuklappen – pozn. překl.)? 

Billy To je takové označení, které vyjadřuje, že je člověk »slepý«, resp. že »nic nevidí«. Tento pojem 
pochází vlastně z lovecké hantýrky a znamená, že se nějakému volavému ptákovi, např. orlovi, sokolovi 
nebo krahujci přetáhne přes hlavu kožená kukla, aby již nic neviděl a choval se klidně. V přeneseném, 
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symbolickém smyslu to znamená, že je člověk »nevidoucí«, resp. »nevnímající« a že tedy prochází 
životem jako slepý. Podobně se také říká, že člověk »chodí světem s klapkami na očích«, tedy jen 
kupředu, aniž by vnímal, co se děje vlevo nebo vpravo. Koňské klapky jsou pravoúhlé, čtvercovité, 
oválné nebo kulaté, z nějaké látky nebo kůže vyrobené »klapky« o velikosti dlaně, které se označují také 
jako stínidla, stínítka, oční krytky nebo oční klapky. Většinou se jedná o kožené štítky, jež jsou 
připevněné na uzdě koní a oslů vedle jejich očí. Tyto klapky bývají zpravidla připevněné na uzdě koní 
ve výši levého a pravého oka, aby se kůň nemohl dívat do stran ani dozadu, a aby se navíc neplašil. 
Klapky však používají i lidé a mají je např. upevněny na brýlích. Ono úsloví, že má člověk »klapky 
na očích« dále znamená, že má dotyčný omezený úhel pohledu, resp. že vidí vše jen jednostranně a že je 
zabedněný. Toto úsloví se v německém a švýcarskoněmeckém jazyce používá teprve od počátku 
19. století. Tento pojem se navíc s oblibou používá pro popis lidí, kteří se zatvrzele dívají, resp. myslí jen 
jedním směrem, aby nemuseli vnímat žádné problémy. Nosit »klapky na očích« také vyjadřuje, že člověk 
nevnímá jisté šance, a že se tím znevýhodňuje a trpí újmu. Faktem také je, že lidé, kteří se dívají na svět 
s klapkami na očích, a tedy jen dopředu, a nikoliv doleva, doprava ani dozadu, jsou ve svém všedním 
životě zpravidla vystresováni nebo mají ohromné existenční strachy. Mnohé situace je stále přetěžují 
a ze všeho nejraději si tedy přejí, aby byli ponecháni na pokoji. 

Ptaah Děkuji za tvůj výklad. Celá tato věc mi nebyla známa. 

Billy Vlastně tyto obraty nevyplývají z běžného úzu švýcarskoněmeckého a německého jazyka, neboť 
se jedná o zvláštní úsloví, která se člověk neučí při samotném studiu jazyka, nýbrž spíše v rámci 
všeobecného vzdělávání. 

Ptaah Rozumím, ale přesto ti znovu děkuji. 

Billy Není zač, rádo se stalo. 

Ptaah Nyní bych rád splnil tvé přání, které jsi vyjádřil při jedné z mých posledních návštěv a které se 
týkalo oné první, jednostranné telepatické rozpravy, již s tebou vedl můj otec. Bude nezbytné, abych ti 
celou tuto rozpravu přednesl, načež můžeš při vyvolávání našeho dnešního rozhovoru vše, co můj otec 
říkal a co i zaznamenal ve svých letopisech, jednoduše vložit na toto textové místo. Ze záznamů mého 
otce plyne tedy následující: 

 

První telepatický kontaktní rozhovor ze čtvrtka, 3. února 1944 
Výklady od Sfath (zprostředkoval z jeho letopisů Ptaah) 

1.  Toto jsou dnes mé první slovní pokyny, jež ti přenáším formou myšlenek a jež budou též 
zaznamenávány, přičemž je mi z pohledů do budoucnosti známo, že o ně ve vzdálené 
budoucnosti budeš jevit zájem, abys je oznámil pozemským národům.  

2.  To, co ti dnes přiblížím formou myšlenkového přenosu, bude obsahovat ohlášení všech věcí, 
událostí a hodnot, jež ti budu v budoucnu často opakovat v souvislosti se způsoby tvého chování 
a jež ti budu sdělovat i v souvislosti s mnoha nadcházejícími událostmi, které se budou na Zemi, 
na základě mého předzírání, odehrávat.  

3.  To znamená, že se nebude jednat o proroctví, neboť to vše, co ti budu v příštích letech touto 
formou myšlenkového přenosu, jakož i osobně, tváří v tvář, vícekrát vysvětlovat, budou 
předpovědi, a tedy události, jež v budoucnosti odehrají a jež jsem též v budoucnosti 
vypozoroval.  

4.  V nejbližších letech tě budu zatím vyučovat v tomto ohledu, jakož i v ohledu psaní a německého 
jazyka, abys oba tyto faktory v dané době rozhodně ovládal.  

5.  Budeš-li psát či hovořit, pak se musíš učit tomu, abys tak vždy činil naprosto neutrálně, aniž bys 
do svých rozhodnutí a rad začleňoval své vlastní myšlenky a z nich plynoucí pocity, neboť jen 
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tak budeš schopen ovládat logiku a vše nazírat a posuzovat správně, aniž bys cokoliv odsuzoval, 
nebo se dokonce dopouštěl ukvapených, odsudivých hodnocení.  

6.  Budeš-li tedy muset činit rozhodnutí nebo poskytovat rady, tak bude vždy nezbytné, abys byl 
naprosto neutrální a dále abys vždy důsledně analyzoval a posuzoval fakta, a to nejen 
jednoduše po stránce jejich charakteristik, neboť pravou důležitost má vlastní fakt jako takový, 
jenž musí být analyticky a neutrálně zpracován a přetvořen ve správné a cenné rozhodnutí nebo 
radu.  

7.  Pokud tedy budeš muset něco vysvětlit, bude též nezbytné, abys vždy hovořil s vědomou 
rozvahou a podrobně, neboť bude v každém ohledu vždy nutné, aby tvé vývody, vysvětlení 
a výklady byly tak jednoznačné, aby je čtenáři či posluchači bez pochybností pochopili.  

8.  Pokud tvá vysvětlení a slova nebudou postačovat, pak se budeš muset obrnit trpělivostí a vše 
vykládat znovu a možná opět znovu jinými slovy, a sice tak často, dokud nevzbudíš pochopení.  

9.  Tímto způsobem budeš muset jednat v každém ohledu, ať už v souvislosti se svou misí, nebo ve 
svém čistě osobním okruhu. 

10.  Tento přístup bude nutný i tehdy, až budeš mé předpovědi – k nimž budou částečně patřit 
i nemnohá proroctví – vyjímat ze své paměti a až je budeš podle svého uvážení zpracovávat 
do podoby pojednání a dopisů, jež budeš utvářet a rozšiřovat dle svých osobních způsobů, 
což ovšem nastane až roku 1949.  

11.  Poté budeš zvěstovatelem, tedy zvěstovatelem Nového Věku, a budeš vždy ve správné době 
a podle svých vlastních, charakteristických způsobů sepisovat mé předpovědi a posílat je 
význačným publikačním orgánům, které na Zemi působí pro národy jako prostředníci informací 
a které jakožto veřejné komunikační prostředky přibližují pozemskému lidstvu vše, co je 
nezbytné vědět.  

12.  K těmto jednotlivým význačným informačním orgánům patří globální zprostředkovatelé 
tištěných informací, jako jsou vydavatelé knih a novin, ale i výrobci letáků a plakátů atd.  

13.  Využívat bude později nutno i dálnopisy, které jsou nyní ve vývoji a které budou za 25 let 
spojovat svět písemnými zprávami.  

14.  K neutrálnímu šíření mise, tedy bez misionářského zápalu, bude zapotřebí využívat i filmy, rádio 
a rozhlas, jakož v budoucnu i veřejnou televizi, která se bude nalézat ve všech moderních 
domácnostech lidstva.  

15.  Zcela aktuální je, že v budoucnu získá velký význam komunikační a publikační platforma, která 
bude celosvětově známa jako »internet« a která se se svými rozličnými tematikami globálně 
rozšíří mezi miliardami lidí.  

16.  V nadcházející době má být tedy k rozšiřování mise využívána zejména tato nová technologie 
světové komunikace v podobě elektronické informační sítě, neboť tato globální síť – jejíž 
základy budou vznikat v nadcházejících 60. letech 20. století – vstoupí do své komerční fáze 
od počátku 90. let, načež se tento internet stane světově nejvýznamnější komunikační 
platformou.  

17.  Během doby svého života máš postupně používat všechny tyto publikační formy, abys 
pozemskému lidstvu oznamoval znamení nadcházejících časů.  

18.  Zejména budeš sám písmem i slovem pomocí různých vlastních publikačních orgánů šířit 
po celém světě informace o tom, co bude přinášet budoucnost, neboť lidstva na pozemském 
světě se bude ve všech myslitelných ohledech stále více zvrhávat.  

19.  Budeme ti sice nápomocni svými vědomostmi, avšak i ty sám se budeš muset ve svém životě 
notně zasadit o to, aby sis vytvářel všemožné prostředky, jež budeš nutně potřebovat k tomu, 
abys mohl naplňovat svoji těžkou misi.  
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20.  Celý tvůj život a způsob, jakým jej povedeš, nebudou však nikdy snadné, neboť povedeš 
dobrodružný, a navíc velmi těžký život, díky němuž ovšem zesílíš, a teprve poté budeš schopen 
naplňovat svoji náročnou misi.  

21.  Budeš v cizích zemích potírat kriminalitu, chránit lidské životy a poskytovat životní výpomoc, 
což ti bude odplaceno, a tudíž budeš moci pro svou misi vybudovat vše nezbytné.  

22.  Budeš také vykonávat rozličné a náročné práce a nutně si osvojovat všelijaká řemesla, jejichž 
znalost budeš později využívat k tomu, abys vybudoval místo, které bude sloužit k naplňování 
tvé mise a které bude známé po celém světě.  

23.  Toto místo se bude nalézat v blízkosti rodného domu tvé matky, už jej znáš a s pomocí svých 
věrných z něj učiníš centrum mise, která již brzy začne celosvětově působit.  

24.  Budeš se však konfrontovat s početnými nepřáteli, kteří budou plni závisti, přemoudřelosti, 
nenávisti a zlovolnosti a budou tě ohrožovat a pomlouvat, přičemž se bude dokonce jednat 
o členy tvé vlastní rodiny, kterou založíš v Řecku, stejně jako o často dlouholeté věrné členy tvé 
družiny.  

25.  Bude též následovat mnoho útoků na tvůj život, jimž však unikneš, jelikož tě před nimi bude 
varovat tvůj niterní Tvořivě jemnocitný faktor (něm. Empfindungsfaktor), na jehož základě 
budeš jednat.  

26.  Svoji misi však naplníš navzdory všem protivenstvím, s nimiž budeš konfrontován a která tě 
budou zasahovat, třebaže tě jakožto proroka a zvěstovatele pravdy budou pomlouvat 
a osočovat jako podvodníka a šarlatána.  

27.  Nebudeš ovšem sám, neboť po tvém boku bude stát věrná družina, která ti bude velmi 
nápomocná, avšak budou v ní i zrádci, kteří tobě a tvé misi vždy po jisté době vypovědí věrnost 
a dopustí se hanebné zrady, často až po mnoha letech společného působení.  

28.  Totéž se stane i ve tvé rodině ze strany tvé ženy a jednoho tvého dítěte, což se hluboce dotkne 
tvých myšlenek a pocitů a bude zatěžovat tvoji psychiku, což se ovšem díky svému tvrdému 
a těžkému životnímu učení naučíš chápat a zvládat. 

29.  Silou a vůlí svého vědomí budeš zesilovat, a sice navzdory všem zlovolným protivenstvím 
ze strany velkého počtu protichůdců (pozn. od Billyho: antipodů, resp. antagonistů, resp. 
protivníků).  

30.  Toto jsou první podrobnosti a skutečnosti, jež ti dnes přibližuji a jež v pozdější době dodám 
tvému vědomí ještě i přístrojově, avšak přemýšlej o nich již ode dneška a dospívej na jejich 
základě ke svým závěrům, jelikož to bude podstatné pro to, abys činil vlastní zkušenosti 
a docházel k vlastním prožitkům v rámci svého osobního studia. 

 

Billy Děkuji, bylo toho tehdy skutečně hodně naráz, ale velmi jsem se snažil o to, abych to celé 
pochopil a »zabudoval« do své paměti, a tudíž se celé toto poučení stalo součástí celého mého životního 
chování. Vřelé díky za to, že jsi mi tímto způsobem osvěžil mé vzpomínky. Smím tě teď znovu poprosit 
o to, abys mi reprodukoval i můj první dopis, který jsem napsal roku 1947 a zaslal četným médiím 
ve Švýcarsku, Rakousku a Německu? I to by mělo jistě velký význam. 

Ptaah Do své příští návštěvy tento dopis vyhledám a přinesou jej s sebou, avšak tady mám ještě jednu 
předpověď svého otce, kterou ti sdělil při vašem rozhovoru v sobotu, 14. června 1947: 

 

Předpověď, kterou poskytl Sfath při kontaktním rozhovoru v sobotu, 14. června 1947 

1.  Pozemské lidstvo bude v budoucí době plakat, neboť jeho vlastní vinou se budou 
v nadcházejících časech dít smutné věci, události, války, teroristické činy a destrukce.  
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2.  Bude se stále hojněji a silněji objevovat bludná nábožensko-sektářská víra, která bude 
v budoucnu podporovat úpadek od pravého vědění po stránce skutečnosti a z ní plynoucí 
pravdy, což bude doprovázeno také ignorováním přírodně-tvořivých zákonů, přičemž tento 
úpadek, resp. toto zapření zmíněných hodnot, se stane v budoucích časech nejhorším ze všech 
zlořádů.  

3.  Mnozí náboženští a sektářští věřící se sice oficiálně zřeknou svého náboženství či sekty, avšak 
přesto budou dále podléhat jejich dogmatům a formám víry a zachovají si je, pročež budou 
i nadále ignorovat přírodně-tvořivé zákony a nebudou se jimi řídit, a tudíž budou 
upřednostňovat temnotu před světlem a nebudou se přiklánět k realitě a reálné pravdě.  

4.  Kvůli tomu se budou lidé domnívat, že je smrt lepší nežli život, a tudíž mnozí příslušníci 
pozemského lidstva již nebudou hledět na bezpečnost života, ale budou dávat přednost 
umírání, ať už formou přímé sebevraždy, nebo formou nepřímého sebeusmrcení v souvislosti 
s válečnými či teroristickými skutky.  

5.  Lidé, kteří se zavážou skutečnosti a z ní plynoucí pravdě, a tedy i přírodně-tvořivým zákonům, 
a kteří budou v tomto smyslu utvářet a vést svůj život, budou prohlašování za šílené a špatné, 
zatímco bohověrci budou – jako je tomu již od nepaměti – považováni za dobré a moudré.  

6.  Bude tomu tak jako odjakživa: Nábožensky a sektářsky zaujatí lidé budou kvůli své víře zběsilí 
a budou páchat mnoho zlovolných, nespravedlivých, válečných a teroristických skutků, za což 
budou považováni za odvážné, a ve svých podlých životních postojích i za dobré a nejlepší lidi, 
zatímco sami budou osočovat a znevažovat jedince, kteří budou usilovat o mír, svobodu, a tím 
i o skutečnost, pravdu a přírodně-tvořivé zákony.  

7.  Náboženští a sektářští věřící budou jednat tímto způsobem proto, že jejich myšlenky, pocity 
a psychika budou zkažené, jelikož vše, s čím se budou konfrontovat, v nich bude vzbuzovat 
nepokoj, nesvobodu a nespokojenost, právě na rozdíl od lidí, kteří budou myslet na základě 
skutečnosti a pravdy.  

8.  Věřící – kteří se pokládají za lepší než lidi, kteří upřímně usilují o pravdu, lásku, mír a svobodu – 
budou doufat v to, že se skrze svoji víru ve vylhaného Boha domohou nesmrtelnosti, avšak 
budou zklamáni, jelikož nebudou nalézat východisko ze svých životních pochybností, své 
nespokojenosti a svého strachu. 

9.  Z toho důvodu budou počestné jedince, kteří budou usilovat o skutečnost a pravdu a kteří budou 
žít v tomto smyslu, zahrnovat svým škodolibým výsměchem, sarkazmem, úšklebky a cynizmem.  

10.  To vše je pravda, která se bude v budoucnu stále extrémněji odehrávat a přiházet, jako se tomu 
dělo již od nepaměti; bohověrci se budou snažit všechny lidi, kteří budou jako znalci usilovat 
o skutečnost a danou pravdu, ponižovat hloupým výsměchem a úšklebky a budou jejich 
vědomosti znevažovat jako nesmysly.  

11.  Bude tomu dokonce tak, že lidem, kteří budou trvat na rozvoji inteligence, na vědomostech 
o pravdě a neomylně i na skutečnosti, bude hrozit smrtelné nebezpečí. 

12.  Stane se také, že budou vydávány četné nové právní řády a nové zákony, které však nebudou 
ani jedním slůvkem pojednávat o pravdivé nauce, ale budou naopak chránit falešná 
náboženská přesvědčení, jakož i náboženské a sektářské věřící, neboť takové zákony a pořádky 
budou údajně hodny nebe a budou údajně zabraňovat tomu, aby nastávala politováníhodná 
rozluka Boha s člověkem.  

13.  Kvůli tomu se budou do lidstva vtírat žalostní jedinci, kteří budou pomocí lží a pomluv cejchovat 
znalce pravdy jako zkažence.  

14.  Náboženští a sektářští věřící budou tedy na znalce pravdy vztahovat ruku nebo se o to budou 
pokoušet, a proto se budou četní věřící kvůli svým bludům sami dovádět ke zločinům, válkám, 
terorizmu, jakož i k loupení, lhaní, pomlouvání a zradám, stejně jako ke všemu, co bude závažně 
škodit povaze jejich vědomí a jejich vlastní psychice.  
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15.  Sami věřící budou tedy, jako od nepaměti, kvůli své protipřirozené víře a kvůli svým bludům 
podporovat všechny zlořády, války a terorizmus, budou požadovat pro druhé lidi života 
nehodné tresty a sami se chápat zbraní, aby je neodpovědně používali proti svým bližním a aby 
je zabíjeli.  

16.  Z politiky, náboženských a sektářských směrů víry budou vznikat teroristické organizace, které 
budou hromadně a bestiálně vraždit nevinné.  

17.  Celá situace se bude vymykat z mezí a nebude již zračit žádný pořádek, který bude zachováván 
již jen v malém rámci, aniž by mohl být znovu zcela nastolen.  

18.  I sama Země se vychýlí z rovnováhy a nebude již vykazovat řádný rytmus ročních období, jelikož 
přelidněné zástupy budou kvůli uspokojování svých žádostivostí a potřeb v ohromné míře ničit, 
hubit a vyhlazovat přírodu a její rostlinnou a živočišnou říši.  

19.  Toto se bude odehrávat v bližší i vzdálenější budoucnosti, stejně jako budou oceány zbavovány 
ryb nadměrným rybolovem a stanou se zčásti nesplavnými.  

20.  Bude narušován i pravidelný běh hvězd, přičemž většina pozemského lidstva nebude kvůli svým 
náboženským bludům dbát na hlasy těch, kteří budou znát skutečnou, pravdivou realitu a kteří 
za ni budou ve smyslu poučování ostatních bojovat, třebaže bohověrci se budou snažit umlčet 
jejich hlasy, což se jim ovšem z dlouhodobého pohledu nepodaří. 

21.  Zárodky pravdy budou ovšem začasté a po velmi dlouhou dobu vyznívat do prázdna, dříve než 
vzejdou a vynesou plody, a tudíž se bude do té doby kazit mnoho dobrého a velká část Země 
ztratí svoji úrodnost, zatímco vzduch ochabne kalem a bude se těžce dýchat.  

22.  Veškerý pořádek se bude rozpadat, a budou mateny všechny hodnoty a pravidla. 
23.  Až se toto všechno zběhne, tak se bude muset zbytek pozemského lidstva snažit velmi 

namáhavou prací a v běhu četných staletí a tisíciletí o to, aby znovu nastolil vznešenou 
celistvost světa a aby vše znovu uspořádal ve smyslu míru, svobody a dobrotivosti, a ukončil tak 
všechna napáchaná provinění a všeobecnou zkaženost pozemského lidstva.  

24.  Bude ovšem vyvstávat otázka, zda bude pozemské lidstvo zdecimováno nákazami, zda svět 
spálí v ohni či jej válčením a terorizmem kompletně zdevastuje, anebo zda Zemi zachová a bude 
ji chtít navrátit do stavu prapůvodní krásy.  

25.  Podle těchto předpovědí, jež je nutno brát velmi vážně a jejichž naplnění je neodvratné, se 
budou v nadcházejících časech až do daleké doby třetího tisíciletí odehrávat velké převraty, při 
nichž také všechny vrstvy populace zažijí dosud zcela nebývalý blahobyt, přičemž mnozí lidé 
nabudou ohromného bohatství a stanou se z nich mnohonásobní milionáři a miliardáři. 

26.  Kvůli tomu začnou být lidé egoističtí, sobečtí a hamižní jako nikdy předtím, následkem čehož 
silně poroste i kriminalita a násilná zločinnost, a tak budou i zlovolně kažena a zneužívána 
všechna dobrá pravidla, přičemž se nesčíslní lidé vzdají všech svých dobrých úmyslů, pročež se 
budou objevovat zvrhávající se anarchistické machinace, které zasáhnou zejména mladistvé 
a lidi středního věku.  

27.  Mnozí lidé budou zapomínat a zašlapávat do špíny vše dobré a pokrokové, jakož i všechny 
životní hodnoty, následkem čehož budou odpadávat od veškeré mravnosti, a nastane tedy 
zkáza mravů až po státem povolené, otevřené a zdaněné kurevnictví, jaké se ještě nikdy předtím 
neobjevilo.  

28.  Dále budou z poslední světové války vycházet krvavá a radikální extremistická uskupení 
projevující nacistické manýry, a to jak v Evropě, tak i v Rusku, USA a ostatních zemích.  

29.  Budou však vznikat i vražedné teroristické organizace, a sice hlavně ve státech Arábie, Přední 
Asie či vlastní Asie, kde bude Amerika páchat mnoho pohrom válečným vražděním a bořením 
plynoucím z jejích válečných intrik a intrik jejích tajných služeb. 

30.  Teroristické organizace, které budou v příštích dekádách vznikat kvůli válečným zločinům 
a zločinům tajných služeb USA, se budou rozšiřovat po celém světě, stejně jako různé pozdější 
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teroristické organizace, jež budou rovněž vznikat kvůli machinacím Spojených států amerických 
a jejich tajných služeb ve věci válečných zločinů a jež si budou žádat mnoho lidských životů.  

31.  Ani samotné Spojené státy nebudou ušetřeny tohoto vyvstávajícího terorizmu, což se potvrdí 
zvláště tehdy, až bude na počátku nového tisíciletí zasažen New York mnohými útrapami 
a destrukcemi a až si tam teror vyžádá tisíce lidských životů.  

32.  Brzy poté se ale v arabském prostoru utvoří nová nestvůrná teroristická organizace, která bude 
svými násilnými zločiny vykonávat tak krvavé řemeslo, jaké pod pláštíkem náboženství ještě 
nikdy předtím nebylo vykonáváno.  

33.  Také tento terorizmus vznikne vinou Ameriky, a bude do celého světa vynášet nevýslovné 
utrpení. 

34.  Tento nový terorizmus bude tak mocný, že jej bude částečně možné zvládat jen nejtvrdšími 
vojenskými zásahy a boji, přičemž jiným teroristickým a zločineckým organizacím nebude 
možné učinit přítrž ani velkými policejními, bezpečnostními a vojenskými silami.  

35.  Dlouhou dobu předtím, co se bude po celém světě vzmáhat a co vznikne tato teroristická 
organizace – k níž se budou připojovat mnohé tisíce lidí mladistvého či středního věku, kteří 
budou oklamaní, kriminální, chtiví dobrodružství a budou se štítit práce, přičemž budou mučit, 
úděsně vraždit a znásilňovat své bližní a šířit zkázu –, bude v Evropě založena diktátorská unie, 
která bude mít hlavní sídlo v Belgii a do níž se budou zapojovat evropské státy.  

36.  Kvůli této diktatuře – jež bude řízena mocichtivými vládnoucími a jež bude usilovat o to, aby 
uvrhla pod svoji knutu všechny evropské, ale co možná i mimoevropské státy – bude nově 
podněcováno a spolu s Amerikou hanebnými intrikami zlovolně rozdmýcháváno odedávné 
nepřátelství Západu vůči Rusku, což může za určitých okolností vyprovokovat ozbrojený konflikt.  

37.  Pak nastane v novém tisíciletí doba, v níž budou milióny běženců z afrických, asijských 
a arabských zemí zaplavovat evropské státy, jelikož jedna nevyzpytatelná mocenská činitelka 
v diktátorské unii bude vyzývat Afričany, Araby a Asijce k útěku z jejich domoviny.  

38.  Z toho důvodu se budou nějakou dobu po přelomu tisíciletí vkrádat do států unijní diktatury 
četné tisíce kriminálníků, násilných zločinců a teroristů, které již nikdo nebude moci úplně 
zvládat.  

39.  Od 80. let 20. století se bude také po celém světě vzmáhat velká nezaměstnanost, stejně jako 
inflace a četné státní dluhy, kvůli čemuž se budou všechny potraviny i jiné odbytové zboží stále 
zdražovat. 

40.  Celkově bude po celém světě klesat hodnota peněz, což se bude dít zvláště v Evropě po zavedení 
evropské měny.  

41.  Z těchto důvodů se budou hlavně členské státy oné v Evropě vzcházející diktátorské unie 
nesmírně zadlužovat, přičemž finanční dluhy, ba přímo bankroty budou vznikat také kvůli 
špatnému hospodaření, a zabránit jim často půjde již jen státní finanční výpomocí. 

42.  To vše nemůže zůstat bez následků, neboť národy se budou pozvedat a za určitých okolností 
budou spouštět revoluce, což pak dospěje do bodu, že se Rusko podle jednoho starého proroctví 
pozvedne proti vládním činitelům Evropské unie a Ameriky, kteří jej terorizují, a ze dne na den 
napadne Západ, což pak Evropu zbaví její diktatury, pokud by se toto temné proroctví tímto 
způsobem naplnilo.  

43.  To by pak mohlo i znamenat, jak vypovídá totéž proroctví, že by Evropa byla osvobozena 
Ruskem a že by se toto osvobození mohlo i rozšířit po světě. 

 

Billy Děkuji, na tuto předpověď si vzpomínám už jen mlhavě, avšak nyní bych se rád dotázal, kolik 
stran formátu A4 vlastně zahrnují letopisy tvého otce Sfath v souvislosti s mojí maličkostí, pokud to víš? 
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Ptaah To teď skutečně nevím, neboť ty záznamy jsou uloženy v elektronické formě, avšak jejich objem 
je skutečně značný. Kdybych musel vše přepočítat na velikost A4, což by předpokládalo velmi intenzivní 
a náročnou práci, tak se domnívám, že by ty annály1 zahrnovaly tisíce stran. 

Billy To, prosím tě, dělat nemusíš, neboť se jednalo pouze o otázku. Nyní bych se rád krátce věnoval 
putování pólu, o němž se zmiňoval i Sfath, které stále pokračuje a které rovněž přispívá k tomu, že se 
ještě stupňuje klimatická změna, jež byla vyvolána kriminálními machinacemi spojenými s přelidněním; 
posun pólu k jihu s sebou totiž rovněž přináší jisté změny. Již před notnou dobou jsi mi povídal, že se 
zemský magnetizmus již před dlouhou dobou posunul ze strany Grónska a že již dlouho putuje 
jihovýchodním směrem, takže bod magnetického pólu nyní leží na Sibiři. Zmiňoval jsi také, 
že z posledních údajů o pohybu magnetického pólu na jih plyne, že se tento pól nepohybuje už jen 
rychlostí 50 kilometrů ročně, nýbrž v současnosti bezmála 72 kilometrů ročně. Jelikož se mě lidé ohledně 
převratu pólů, resp. putování magnetického pólu na leccos ptali, uvítal bych, kdybys v tomto ohledu 
něco vysvětlil. 

Ptaah Během celé doby našich kontaktů jsme o této věci sice již vícekrát hovořili, avšak přesto o ní 
mohu samozřejmě ještě jednou něco vyložit, zvláště proto, že nastaly velké změny, které jsi již nastínil, 
a sice ohledně změny směru putování magnetického pólu. Průměrně, za normálních okolností, nastává 
na Zemi každých 250 000 až 500 000 let putování magnetického pólu, resp. převrat pólů. Na Zemi 
proběhl poslední posun pólů před přibližně 782 000 lety, a tudíž nyní probíhající putování nastává velmi 
opožděně. Faktem však je, že toto nynější putování vede k tomu – jak jsem již jednou dříve vysvětloval 
–, že od jeho počátku ztrácí na síle i magnetické pole Země, které se dosud oslabilo asi o 12 procent. 
Magnetický severní pól se zprvu posouval směrem na Aljašku a Grónsko, avšak z Aljašky se jen 
ve 20. století posunul přibližně o 1500 kilometrů směrem na Sibiř. Rychlost tohoto putování se v běhu 
času vystupňovala z několika metrů na kilometry a přispěly k ní i vlivy pozemských machinací, tedy 
jednak vysoký počet výbuchů jaderných bomb a jednak i drancování zemských zdrojů, které velmi silně 
narušovalo a i nadále nebezpečně narušuje rovnováhu planety. Drancování zdrojů tedy narušuje 
rovnováhu planety, avšak současně vede i k tomu, že tuto rovnováhu narušují i dopady asteroidů 
a meteoritů, jelikož kvanta zdrojů, které lidé doslova loupeživě vydrancovali z planety, již nemohou plnit 
svoji funkci, jež před vytěžením spočívala v tlumení nárazů. Avšak vraťme se k putování magnetického 
pólu: Ten se v dnešní době pohybuje po klikaté dráze sibiřskou tundrou, velmi rychle mění svoji sílu 
a vykazuje v současnosti rychlost posunu, která činí zhruba 72 kilometrů ročně. 

Billy Ano, to jsou ta fakta, která jsi mi nedávno uváděl, ale domnívám se, že bychom o tom měli ještě 
do jisté míry diskutovat, a to i kvůli tomu, že takzvaný převrat pólů a přepólování magnetických polí 
Země je velmi vděčným tématem konspiračních teoretiků, kteří se vyžívají v praštěném a zmateném 
tvrzení, že přepólení magnetických polí Země znamená zánik světa a zničení planety, což je přirozeně 
naprostý nesmysl, neboť Země přečkala od doby své existence již tisíce takovýchto převratů. Polarita 
planety, resp. zemské magnetické pole, se v běhu pozemské historie vskutku již častokrát převrátilo, jak 
jsi vysvětloval a jak mohli zjistit i naši pozemští geologové při svých průzkumech dna Atlantského oceánu 
či v rámci jiných výzkumů. Také oni na základě měření, která provedli, uvádějí, že průměrně každých 
250 000 až 500 000 let nastával převrat pólů, přičemž poslední se podle nich odehrál před zhruba 800 
000 lety, a tudíž je ten následující již více než na spadnutí. Geologové si však zatím zjevně nejsou jisti 
tím, zda příští převrat pólů nastane se zpožděním, nebo nenastane vůbec. Ty ovšem uvádíš, že je 
magnetický pól nyní skutečně v chodu a že se posouvá. 

Ptaah To souhlasí a je to nepochybné, neboť převrat pólů započal již před několika sty lety 
a nezadržitelně postupuje. 

 
1 Annály; kloníme se ke starší variantě slova se dvěma n; pozn. překl. 
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Billy Smím-li využít své vědomosti, tak bych řekl, že je zemské magnetické pole vytvářeno v zemském 
jádru, které z největší části sestává z tekutého železa, jež existuje ve formě gigantických železných 
krystalů, které se stále mění a jsou v ustavičném pohybu. Zemské magnetické pole je vyvoláváno 
rychlými konvekčními, resp. vyrovnávacími prouděními jako důsledek různě horkých teplot. Konvekční 
proudění je rovněž považováno za hybnou sílu pohybů zemských tektonických desek. Při těchto 
procesech hraje tedy v zásadě důležitou roli i tekutá část zemského jádra, ale i zemský plášť, zemská 
kůra, oceány a kosmické vlivy. Z jádra také sálá vzhůru obrovský žár, který v nitru Země zkapalňuje 
magma, které stoupá vzhůru až na hranici zemského pláště a je při ohromných sopečných výbuších 
vyvrhováno ven formou lávy, anebo jednoduše ve velmi tekuté formě vyvěrá ze země z lávových 
komínů. V zemském nitru tedy celkově vzniká žár, jenž se však opět ochlazuje a následně opět zahřívá 
atd. Celý tento tekutý pochod, spojený s přeměnou krystalů v zemském jádru, navíc ještě rotuje, 
přičemž skrze tyto vzájemně se překrývající pohyby v rozžhaveném zemském jádru – jež je tvořeno 
tekutými krystaly – protéká ještě elektrický proud, a tudíž lze celek těchto procesů prakticky označit 
jako gigantické planetární dynamo. Vlivem tohoto zemského dynama, které bych rád označil i jako 
geodynamo, vzniká tedy také elektřina, a tím elektrický proud, z nějž dále vzniká indukce generující 
elektrické proudy a napětí, jež produkují magnetické pole, tedy právě zemské magnetické pole, jež se 
rozprostírá i hluboko do Kosmu. Toto magnetické pole tedy rovněž obklopuje Zemi, což si lze názorně 
představit jako ležatou osmičku, v jejímž středu je Země, z jejíhož severního a jižního pólu vyzařuje 
zemský magnetizmus. Toto zemské magnetické pole chrání planetu, přírodu, zvířecí a rostlinnou říši, 
jakož i pozemské lidstvo před smrtícím slunečním zářením, přičemž pomáhá i zvířatům všeho druhu při 
orientaci. Podle tvých výkladů žel toto magnetické pole stále slábne, což je ovšem důsledkem převratu 
pólů, resp. převratu magnetického pole, jelikož je v chodu kompletní přepólování zemského 
magnetického pole. Takovýto polární zvrat by sice mohl vést k tomu, že by lidstvo muselo skončit se 
svým navyklým životním stylem, avšak to celé by neznamenalo konec světa, jak pitomě tvrdí pomatení 
konspirační teoretici a proroci konce světa, kteří se svým věřícím pokoušejí nahnat strach a hrůzu. 
Možná, že bys mohl i ty zmínit ještě něco dalšího, třeba jak toto putování pólu vzniká. 

Ptaah Jak jsi zmiňoval, proces překlopení pólů započal již před několika sty lety a nastává tehdy, když 
se dostatečně velké oblasti vnějšího planetárního jádra seskupí do protikladu ke svému okolí. Takovýto 
proces ovšem trvá mnohé tisíce a statisíce let, tedy než se polarita zcela překlopí, což se projevuje 
oslabováním zemského magnetického pole, jako je tomu i v případě Země, na níž síla magnetického 
pole během posledních zhruba 200 let klesala. Toto je typickým a nepopiratelným znamením toho, 
že na Zemi putuje pól. Proces převratu pólů může na Zemi již v příštích 500 až 1000 letech vyvolat zčásti 
dramatické dopady, jež mohou být za určitých okolností závažné, a sice i ve spojení se změnou klimatu. 
Může se kupříkladu stát, že magnetické pole, které odchyluje sluneční větry do polárních končin, čímž 
poskytuje Zemi štít a chrání ji před slunečním zářením, bude graduálně zeslabeno, kvůli čemuž budou 
pozemské lidstvo, příroda, jakož i živočišná a rostlinná říše, vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu 
záření. To by mohlo například nastat tehdy, kdyby sluneční částice prorazily v ozónové vrstvě velké díry. 
To by také znamenalo, že by byly technické aparatury a přístroje pozemského lidstva vyřazeny z funkce, 
jelikož výrony koronální hmoty Slunce by způsobily neopravitelné poruchy. Následkem toho by byly 
všechny elektrické a elektronické výdobytky pozemšťanů nepoužitelné, jako např. elektrická zařízení 
všeho druhu, sítě vysokého napětí, ale i elektronické aparatury a přístroje, jako jsou počítače 
a komunikační systémy atd. Že by tomu tak mohlo být, to dokazuje fakt, že solární, resp. sluneční bouře 
mohou již celou řadu let opakovaně narušovat zemské magnetické pole, jakož i satelity, včetně zařízení 
GPS a komunikačních satelitů. Pokud se zemské magnetické pole v průběhu času ještě více oslabí, pak 
se může i stávat, že se částečně či zcela zhroutí elektrická přenosová soustava, jako se tak v posledních 
letech nepravidelně dělo, avšak ve vzdálenější době může být tato soustava opakovaně přerušována, 
anebo může nastat i její celkový výpadek. To by se stalo za předpokladu, že by se vyskytly skutečně zlé 
účinky. Mohlo by se také přihodit – jako tomu ve vzácných případech bývá na planetách, na nichž se 
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posouvají póly –, že se utvoří čtyři magnetické póly. To by mohlo v každém případě vést k problémům 
v přírodě a zvířecí a rostlinné říši, jelikož četný magnetizmus by zvláště u zvířat a nižší zvířeny způsoboval 
poruchy orientace, jelikož tito živočichové jsou hlavně závislí na zemském magnetizmu, stejně jako říše 
hmyzu, plazů, obojživelníků, ptáků a vodních živočichů atd., kteří putují podle magnetického pole 
planety. Musí být ale zcela jasně řečeno, že toto putování pólu, které nyní fakticky probíhá a které je 
spjato s oslabováním zemského magnetického pole, nepovede k vyhubení pozemského lidstva, avšak 
může znamenat – přičemž bude v tomto ohledu záležet na celém pozemském lidstvu a jeho budoucím 
všeobecném chování a působení –, že se zhroutí veškerý životní standard pozemšťanů se všemi jejich 
technologiemi a výdobytky všeho druhu a že budou muset v každém ohledu začít nanovo a hledat si 
a vytvářet si nové předpoklady pro svoji další existenci. Svět ovšem nezanikne, ale bude existovat stejně 
jako doposud, včetně života na planetě, jako tomu bylo již po všech tisících převratech pólů v minulosti. 
Překlopení pólů lze vždy přežít, přinejmenším vždy přežívá většina životních forem, a to i tehdy, když se 
z určitých oblastí stanou nebezpečné zóny, zejména ve vnitrozemských a výše položených, horských 
krajinách. 

Billy Jak jsem již podotkl, jsou všechna tvrzení proroků konce světa holými nesmysly, a pitomé je také 
tvrzení, že se při tomto procesu točí vnitřní zemské jádro, čímž se posouvá zemský povrch, následkem 
čehož má být lidstvo údajně uvrženo do zkázy a vyhubeno. Podívej se ale semhle, napsal jsem si tady 
tyto otázky, abych na ně nezapomněl. V důvěrném rozhovoru jsi mi přece sděloval nějaké informace 
o takzvaných kruzích v obilí a upozorňoval jsi na to, že asi 88 % z nich jsou umělecká díla pozemšťanů, 
avšak o tom jsme zatím otevřeně nemluvili. Uváděl jsi sice, že v případě těch pozemských děl, resp. těch 
kruhů v obilí vytvořených pozemšťany, hrají roli i mimozemské síly, avšak podotýkal jsi, že smí být tento 
fakt oficiálně zmiňován až od konce roku 2016, a proto nyní o tomto tématu začínám hovořit. Bylo by 
také zajímavé, kdyby se smělo hovořit i o těch zbývajících 12 % kruhů v obilí, které nevznikají dílem 
pozemšťanů, přičemž mám však na mysli jen ta procenta, která vyplývají z ryze pozemských, 
planetárních zdrojů, jež jsou spojeny, resp. jež souvisejí i se světelnými úkazy, které se na obilných polích 
atd. objevují. 

Ptaah O tom můžeme samozřejmě otevřeně hovořit, pokud nebudeme uvádět ty jiné faktory, o nichž 
se nesmíme zmiňovat. 

Billy Takový je smysl mé otázky, neboť to, co jsi dříve povídal, nebylo přece nikdy kompletní, jelikož 
se o jistých věcech muselo mlčet, což ovšem nyní již není nutné, pokud jsem tvá tehdejší slova dobře 
pochopil. A o těch ostatních věcech, o nichž se stále ještě nesmí hovořit, nemusíme přece diskutovat. 

Ptaah Samozřejmě, to souhlasí. – Jak víš, určité procento úkazů kruhů v obilí nepředstavuje výtvor 
pozemšťanů, avšak z důvodu našich direktiv nemohu toto procento přesně definovat. Pokud se tedy 
otevřeně zmiňuji o kruzích v obilí – jakož i o ostatních symbolických obrazcích v jiných přírodních 
stébelných porostech, resp. v různých obilných polích a také v trávě, bambusu, řepce, rákosu, resp. 
sladké trávě – pak nemám na mysli díla pozemšťanů. Tyto výtvory totiž na celé Zemi vyplývají z čistě 
pozemských magnetických fenoménů, které souvisejí s dávnými energetickými a silovými praktikami 
pozemšťanů, jejichž skutečnou povahu je ovšem nutno zamlčet. Kdyby totiž tyto staré praktiky, které 
upadly v zapomnění, vešly v dnešní době ve známost, tak by bylo nevyhnutelné, že by je pozemšťané 
kvůli svému nerozumu a své válkychtivosti využili k výrobě velmi nebezpečného druhu vojenských 
zbraní. To by mělo nanejvýš dalekosáhlé a závažné důsledky, které bych si nemohl vzít na svědomí, 
kdybych jednal v rozporu s našimi direktivami. To vše by se i příčilo naší plejarische mysli. Co se týče 
mimozemských účinků působících při vzniku kruhů v obilí, tak mohu jen jinými slovy vysvětlit totéž, co 
jsem vykládal již dříve, tedy že mimozemské síly, které vyvstávají při tvorbě kruhů v obilí ze strany 
pozemšťanů, představují přirozené univerzální impulzové kmity. Tyto kmity ovlivňují úplně vše, tedy 
i všechny rody a druhy lidských bytostí, a tudíž i pozemšťany, a dále též veškerou hmotu, zvířecí 
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a rostlinnou říši. Tyto energetické impulzové kmity ztělesňují kosmické přirozené síly, které vytvářejí 
»umělecká díla přírody«, a navíc perfektní symetrické formy rozličného druhu, které vznikají všude, 
a tedy i ve volné přírodě, ve všem existujícím. Jejich působením vznikají všechny myslitelné kruhové 
formy, čtverce, osmistěny, šestistěny, krychlové a křížové formy atd., jež se objevují v mnoha 
materiálech jako kupř. v rostlinách, krystalech, rudách a zvláště i ve sněhových vločkách. Když sněží, tak 
padají z nebe obrovská kvanta sněhových krystalů, které představují zmrzlá umělecká díla 
v miliardových počtech, přičemž žádný tento krystal nemá tutéž podobu jako ten druhý, neboť každý 
z nich je jedinečným výtvorem přírody, resp. mimozemských, kosmicko-univerzálních kmitů. To celé se 
dotýká i všech živočichů, a tudíž ... 

Billy Promiň, že tě přerušuji, ale domnívám se, že by se mělo ještě něco říci o vzniku těch sněhových 
krystalů, neboť podle mě mnozí lidé na Zemi nevědí, jak sněhové vločky vlastně vznikají; vznikají zhruba 
stejně jako dešťové kapky, o nichž jsem také již dříve psal. 

Ze země víří vysoko do atmosféry prachové částice, takzvané aerosoly, které se v závislosti 
na povětrnostních podmínkách a teplotě nasycují v mracích vodou, začnou být těžší než vzduch 
a následně dopadají na zem buď v podobě deště, nebo v podobě krup a sněhu. Vznikne-li perfektní 
sněhová vločka, pak představuje šestiboký hranol, který tvoří nejjednodušší formu, kterou může 
zaujmout tuhá voda. Sněhová vločka ztělesňuje vlastně ledový krystal, který se utváří tím, že vodní 
molekuly při procesu krystalizace zaujímají šestiúhelníkovou strukturu. Faktem je, že každá vodní 
molekula disponuje dvěma atomy vodíku, které mají lehký pozitivní náboj, a jedním atomem kyslíku, 
jenž má lehce negativní náboj. Ty dva atomy vodíku se vždy přirozeně vážou na atom kyslíku, čímž vzniká 
šestistěn, resp. šestiboká forma. Každý ledový krystal vykazuje tedy šestibokou základní strukturu, z níž 
krystal v ideálním případě symetricky roste dále. Reálný ledový krystal však není jednoduše jen malým 
plochým útvarem, nýbrž útvarem silně rozvětveným a uměleckým, přičemž váží zhruba jen jeden 
mikrogram a sestává asi ze 100 triliónů vodních molekul. Celkově existuje asi 80 různých základních 
forem krystalů, jež se utvářejí do mnoha dalších forem, avšak ve skutečnosti neexistují dvě naprosto 
identické sněhové vločky. Žádná sněhová vločka tedy přesně neodpovídá té druhé, avšak všechny 
vykazují šestičíselnou geometrii – přitom není možné, aby sněhové vločky měly jen čtyři ramena, nebo 
dokonce ramen osm, jelikož se všechny zakládají na hexagonu, resp. šestiúhelníku, tedy právě 
na struktuře, v níž voda krystalizuje. Prachové částice, resp. aerosoly se tedy v mracích přetvářejí 
do podoby kuliček z prachu a vody, a tedy do podoby dešťových kapek, přičemž tímtéž způsobem se 
utváří i sněhový krystal, avšak k jeho vzniku je nezbytná mnohem nižší teplota. U tvého otce, Sfath, jsem 
se učil tomuto: Když se aerosoly v mracích nasytí vodou, tak v důsledku nízkých teplot mezi minus 10 
až minus 22 stupni Celsia mrznou do podoby prakrystalů. Z nich se v dalším průběhu utváří šestiboká 
základní plocha, která tvoří vlastní východiště všech sněhových krystalů, jež se obecně označují jako 
sněhové vločky nebo i jako sněhové hvězdice, avšak ty mohou vznikat, resp. »růst« pouze při nízkých 
teplotách, které jsem zmínil. Čím vlhčí je vzduch, resp. oblak, tím jemnější se stávají ona filigránní 
»raménka«, přičemž celý útvar ledového krystalu se tedy větví do šesti paží a je označován jako »ledový 
dendrit«, což v řečtině znamená totéž co »strom«, resp. »stromy«, tedy právě odvozeno od výrazu 
»déndron«. Velmi vzácně se objevují dvanáctiramenná jádra sněhových krystalů, jež ovšem vznikají jen 
tím, že se srazí a vzájemně spojí dva šestiúhelníkové krystaly. 

Ptaah Děkuji, a tento výklad byl patrně nezbytný. Dále jsem chtěl uvést toto: To celé se dotýká i všech 
živočichů, a tudíž i rodu člověk, který všechny tyto umělecké faktory vytváří a uplatňuje na základě svého 
vědomí, a tedy i ze svých myšlenek, své představivosti a svého konání, resp. ze své umělecké tvorby. 
Skutečnost, že jsou jistí pozemšťané vnímaví ve vztahu k uměleckým impulzovým kmitům, tedy že jsou 
v tomto ohledu senzitivní, se zvláště projevuje v případě kruhů v obilí. Dotyční pozemšťané tedy pak 
zvláště vytvářejí takzvané kruhy v obilí, jelikož jim kosmicko-univerzální umělecké kmitové impulzy 
propůjčují tuto schopnost. Proto je nutno podotknout, že tento typ kruhů v obilí sice představuje 
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machinační výtvor pozemšťanů, avšak nikoliv výtvor čistě pozemský, neboť fakticky se jedná 
o mimozemský fenomén, resp. o kosmicko-univerzální záležitost. Co se týče těch světelných úkazů, 
o nichž ses zmínil, tak jsou mi známy dvě jejich různé kategorie; v případě té první se jedná o úkazy, jež 
sestávají ze zásadně neviditelných vzácných plynů, jež stoupají vzhůru, avšak za jistých okolností jasně 
září, přičemž se skládají z prvků, jako je argon, helium, neon, krypton, radon, xenon a oganesson. Vzácné 
plyny, jež tvoří součást vzduchu, vykazují markantní znaky po stránce své chemické netečnosti. Samotné 
helium vzniká neustále v nitru země, a sice z radioaktivních rozpadových produktů uranu a jiných 
radioaktivních prvků, a tudíž se nalézá i v četných zemních plynech, a sice v procentuální míře, jež závisí 
na těch kterých krajinách. Radon je oproti tomu produktem radioaktivního rozpadu radia, které samo 
vzniká z radioaktivního rozpadu uranu a thoria. Neustálá produkce radonu způsobuje, že je tento prvek 
v malém množství stále obsažen v půdě a že z ní uniká do ovzduší. Dalším fenoménem světelných úkazů 
jsou bahenní plyny, které vznikají z přirozeně se vyskytující směsi metanu a oxidu uhličitého, a sice 
za normálních okolností v močálovém podloží v důsledku kvašení částí rostlin za spolupůsobení bakterií. 
Může se také stávat, že se bahenní plyny – které mohou také světélkovat –objeví nad poli, rolemi, 
lužními oblastmi a nivami, kde nelze na první pohled pozorovat bahnisko, avšak někde v podzemí 
existuje jedna bahenní bublina nebo i několik z nich, a z těch pak unikají plyny vzhůru do volného 
ovzduší. Další světelné úkazy mohou představovat pohybující se kulovité či diskovité elektromagnetické 
útvary, jež se zviditelňují a světélkují a jež jsou velmi malé, avšak mohou dosahovat i velikost větší než 
jeden metr. Tyto světelné útvary se zvedají do výše jednoho či dvou metrů, vznášejí se 
po nepravidelných drahách a následně se opět hroutí do sebe a rozplývají, anebo se vznesou vysoko 
do vzduchu a vytratí se. To celé lze přirovnat ke kulovým bleskům, které znáš ze svých osobních zážitků. 
Další záležitosti, spojené se světelnými jevy a neznámými létajícími objekty kolem kruhů v obilí po celém 
světě, plynou jednak ze soukromého čtveráctví pozemšťanů a jednak z vojenských výzkumných 
výdobytků a špionážních technologií. Tak je tomu zejména v Anglii, která je v řadách »odborníků« na 
kruhy v obilí vnímána jako »matka kruhů v obilí« a v níž se nalézají hlavní centra těchto kruhů. Co se 
týče těch zbylých procent, tak ty žel nemohu komentovat na základě našich direktiv, jimiž se musím 
řídit, a tudíž o této věci nemohu hovořit. 

Billy Vřelé díky za tvé výklady, domnívám se, že bylo nezbytné ještě jednou definovat ty mimozemské 
vlivy, resp. ty kosmicko-univerzální kmity, které pozemšťany podněcují k tvorbě těch uměleckých děl 
v podobě kruhů v obilí. I všechny ty ostatní výklady budou patrně zajímavé pro mnohé lidi, kteří se 
o celou věc reálně zajímají a kteří ze sebe vlivem sektářských irealit nechtějí nechat udělat věřící 
propadlé fantaskním představám. Je tady však ještě jedna hádanka, která dosud nebyla vyřešena, a sice 
čím se stává, že se ohebná růstová kolénka obilných stébel mění a někdy »praskají«, resp. »vybuchují«? 
Mohl bys o tom něco vysvětlit? 

Ptaah I to má velmi prostou příčinu, která se zakládá na elektromagnetickém záření, které vytváří 
napětí, při němž se obal kolénka trhá, resp. »praská«, jak uvádíš. O explozi se nedá hovořit, neboť vlivem 
toho elektromagnetického záření nevzniká žár, nýbrž jen napětí, při němž se ta růstová kolénka trhají. 

Billy To je přesně to, co mi vysvětloval již Sfath, tvůj otec. Vzdělal mě i v tom ohledu, že ta růstová 
kolénka, která vznikají jen za chladných nocí, propůjčují stéblu vlastní stabilitu. Z toho jsem tehdy 
usuzoval, že čím více má stéblo kolének, tím nosnější musí být. Pokud si správně vzpomínám, tak ta 
kolénka nevznikají po každých několika centimetrech, ale přesto v závislosti na chladu noci ve viditelně 
krátkých rozestupech. Čím více má stéblo růstových kolének, tím stabilnější je. Sfath mi umožnil tato 
kolénka nazírat i pomocí svého supermikroskopu, když jsem s ním již ve 40. letech 20. století směl 
pozorovat různé kruhy v obilí; bylo patrné, že ta kolénka dotyčného obilí vykazují anomálie, avšak ty 
podle výkladu Sfath nebyly způsobeny vedrem, nýbrž elektromagnetickým napětím. Růstová kolénka 
obilných či travních stébel atd. představují část rostliny, která funguje jako »kloub« a která je tak 
stabilní, že když se stéblo vlivem větru a bouře atd. ohne a stlačí k zemi, tak se může opět napřímit. 
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Z růstových kolének rostlina vyrůstá, a vykazují tedy i zvláště elasticitu. Takzvaní »výzkumníci kruhů 
v obilí« se již delší dobu domnívají, že »praskání« růstových kolének způsobuje silné zvýšení teploty, 
avšak to je přirozeně holý nesmysl, neboť tvůj otec, Sfath, mi vysvětloval, že zde nepůsobí žár, nýbrž jen 
velmi silný elektromagnetizmus a mimoto mi předvedl experiment, při němž se ta obilná kolénka 
skutečně trhala vlivem elektromagnetického záření. Sfath vysvětloval, že působením žáru by se vnitřek 
rostliny rozpínal a nastalo by popraskání buněk, což se ovšem ve skutečnosti neděje, jelikož tento druh 
elektromagnetizmu představuje studený proces, který tedy působí »studeně«, což je též příčinou toho, 
že si ta růstová kolénka a stébla zachovávají svoji zvláštní elasticitu a svoji změněnou formu, což by se 
nemohlo dít tehdy, kdyby celý tento proces způsobovalo tepelné ozařování. Myslím si, že to vše patrně 
smím nyní říci, neboť povinnost mlčet jsem měl jen do konce roku 2016. 

Ptaah O tom, že dokážeš zachovávat mlčení, neexistovala nikdy pochybnost. 

Billy Někdy je to sice těžké, ale když je člověk stále obezřetný, tak z toho ani neplyne žádný problém. 
Někdy se člověk musí jednoduše stavět do pozice hloupého a neznalého, avšak vyhýbám se tomu, abych 
se uchyloval ke lži. 

Ptaah To pro mě není tajemstvím, a navíc vím, že dokážeš výtečným způsobem neustále nalézat 
způsoby, jak hovořit kolem otevřené pravdy, je-li nutné zachovávat o něčem mlčení, k němuž jsi 
zavázán. Dokážeš zachovávat povinnost mlčení i tehdy, když na tebe lidé nezřídka nahlížejí jako 
na hlupáka, avšak o to se očividně nestaráš. 

Billy To je příliš mnoho chvály, Ptaah, kterou si zaslouží tvůj otec, Sfath, jelikož ten mě učil ctít 
hodnotu mlčení. 

Ptaah To je zajímavé, samozřejmě, o tom vím. Nyní se však nevyhnu tomu, abych ti vyjádřil své uznání 
a sdělil ti, jaké myšlenky a pocity opakovaně zaměstnávají moji mysl. To vše, co ses ve svém životě učil 
a činil, tvoří část tvého životního obrazu, neboť díky svému mlčení ses naučil být stále věrný pravdě, 
i když jsi musel svými slovy obcházet její podstatu, aniž bys lhal. Smím-li tvoji osobu přirovnat 
k obilnému stéblu, tak bych rád řekl, že chladné noci, při nichž rostou ohebná růstová kolénka, se 
podobají těžkým časům, které jsi prožil a které se ti často nezamlouvaly, avšak přesto jsi je zvládl. Tak 
vznikaly tvé vědomosti, tvé způsoby chování a všechny hodnoty tvého života, a čím více krizí jsi prožíval, 
tím více kolének vzcházelo v celém tvém chování, ve tvé vytrvalosti a nepoddajnosti a v celém tvém 
konání a působení, a tím stabilnějším, nosnějším, úspěšnějším a opravdovějším člověkem, a vyzrálým 
člověkem, ses stával, člověkem, který dokáže nést plnou odpovědnost za svoji obtížnou misi. A pokud 
se dnes a v budoucnu někdy objeví velká bouře, tak se dokážeš ohnout, jelikož jsi silný, kráčíš kupředu 
a obstáváš i v bouřlivém větru stejně jako se obilný klas nemůže podlomit díky mnoha silným růstovým 
kolínkům. Faktem je, že již od nepaměti vím, že kdykoliv ve tvém životě přišly nebo ještě přijdou studené 
noci a doby, tak jsi stále myslel či v budoucnu budeš myslet na to, aby měly smysl, přičemž jsi je vděčně 
využíval nebo budeš využívat k tomu, aby ses sám udržel nad vodou, aby zrála tvoje mise a abys ji 
předával pozemskému lidstvu s tím, že jednou přinese zralé plody, byť se tak ve větším rámci stane 
teprve ve vzdálenější budoucnosti. Toto podotýkám, jelikož vím a uvědomuji si, že spoléháš na svoji 
práci a sám víš, že z ní bude po všechny budoucí těžké časy pozemskému lidstvu plynout užitek. Tak 
tomu bude, třebaže bude situace v budoucnu velmi náročná, stejně jako byla na počátku, v běhu prvních 
třech desetiletí tvé mise, a jako je náročná částečně ještě i dnes, což si nezasvěcení lidé stěží dokážou 
představit, nebo to nedokážou vůbec. Již jen to, co ti do dnešní doby způsoboval antagonizmus četných 
protivníků, jakož i nevěrných členů, kteří zradili tebe a tvoji misi, by jiného člověka vedlo k tomu, že by 
pozbyl odvahy a vše vzdal, avšak ty jsi neochvějně vnímal svoji povinnost a dodržoval slovo svého 
příslibu ... 

Billy Ptaah, prosím tě ... 
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Ptaah Má slova jsou míněna vážně, milý příteli. 

Billy Promiň, Ptaah, ale myslím si, že tvá slova jsou poněkud přehnaná. 

Ptaah Nemusíš k nim zaujímat stanovisko, neboť je to pouhá pravda. 

Billy Dobrá, zjevně si stojíš za tím, co říkáš, a tak to nebudu dále komentovat a nebudu ani bručet. 
Jenže ... 

Ptaah Prosím tě ... 

Billy No dobrá, pak tedy nebudu již nic namítat. 

Ptaah Muselo to být pro jednou řečeno, a sice navzdory všem lžím a pomluvám ze strany tvých 
protivníků. 

Billy Nuže dobrá, pak jsme tedy, myslím si, vypověděli v tomto ohledu vše, a tak bych rád hovořil 
o něčem jiném a zeptal se tě na to, co jednou ve 40. letech 20. století nastiňoval tvůj otec, Sfath. Hovořil 
tehdy o jedné droze, která byla podávána nacistickým i všem spojeneckým vojákům a pod jejímž vlivem 
se tito vojáci stávali brutálními, bezuzdnými, euforickými, vražednými, bezskrupulními a fakticky 
lidským životem pohrdajícími zabijáky, jakož i mučícími, znásilňujícími a vraždícími roboty. Sfath tuto 
drogu nazýval »hororovou« a »hrobařskou«, přičemž byla vlastně zamýšlena jako lék proti depresím 
a pro uklidnění nervů a psychiky, nazývala se »pervitin« či podobně a v 80. letech byla zakázána. Mohl 
bys o tom říci něco více? 

Ptaah Ano, metamfetamin pervitin byl známou vzpružující drogou, která se podobala tělesnému 
adrenalinu, která byla v nacistickém wehrmachtu vyhlášená jako »povzbudivý prostředek« a která 
tvořila předchůdce těžké halucinogenní drogy s názvem »Crystal Meth«. Pervitin, který probouzel 
závislost, byl v poslední světové válce podáván vojákům nacistické říše jako vzpružující droga a jako 
droga povzbuzující k brutalitě a bezohlednosti, aby příslušníci pěchoty, námořníci a piloti byli 
»odvážnější«, ztratili svědomí a byli schopni nepřirozených výkonů. Tento prostředek budil závislost 
a vedl k tomu, že k dosažení kýženého účinku museli vojáci dodávat svému tělu stále větší a větší dávky. 
Z toho důvodu trpěli psychickými i jinými zdravotními poruchami a z nadměrného užívání vyplývaly 
i četné případy úmrtí. Od roku 1944 se stala v nacistickém wehrmachtu aktuální jiná droga, a sice 
takzvaná »pilulka D-IX«, jež sestávala z pěti miligramů oxykodonu, pěti miligramů kokainu a třech 
miligramů pervitinu, přičemž vlastně představovala morfiový preparát na utišení bolesti, avšak 
podávala se vojákům i jako lék budující »sebevědomí«. Kromě vojáků nacistického wehrmachtu 
používali tuto drogu během tří let i spojenecká vojska, přičemž ziskuchtiví obchodníci a později, od roku 
1939, i zrádci německé vlasti (poté co byla tato droga zavedena v nacistickém wehrmachtu jako 
prostředek na odbourání zábran) pašovali tuto drogu hromadně k Američanům; byla ostatně původně 
vynalezena a produkována roku 1938 v Německu. Stalo se tedy, že měli v této věci prsty i někdejší vrchní 
představitelé armády USA, kteří touto drogou zásobovali své bojové oddíly, stejně jako různými opiáty, 
jež byly považovány za léky. Angličané, Francouzi a Kanaďané však touto věcí nebyli zasaženi přímo, 
nýbrž jen v jednotlivých případech. O těchto skutečnostech, že vrchní činitelé americké armády 
zásobovali touto drogou spojenecká vojska, se ovšem v USA dodnes mlčí a vše se popírá. 

Billy Popírat fakta o zločinech, špinavých vražedných intrikách a jiných záležitostech atd. a vše 
zlehčovat a bagatelizovat má přece ve zvyku většina politiků, vojenských činitelů, členů tajných služeb 
a všech jejich přívrženců po celém světě; to jsem i sám zažil, když jsem byl nedovoleně v Izraeli a potkal 
jsem se tam se dvěma někdejšími nacistickými pochopy, kteří si tam bezstarostně žijí a mohou pracovat 
pro státní službu. Podle jistých lidí se však takovéto skutečnosti, zákeřnosti a kriminální způsoby chování 
nemají zmiňovat, stejně jako ani výrazy typu idiot, hlupák, tupec, bezmozek atd. pro lidi, kteří nemohou 
být označeni jinak, pokud má člověk hovořit pravdivě. Tomuto faktu se jistí lidé hloupě vysmívají, jelikož 
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si myslí, že takovéto výrazy nepatří do úst a neměly by se veřejně používat kvůli slušnosti a dobrému 
chování. Tento názor ovšem nezastávám, neboť pravdu lze objasnit pouze pravdivými slovy, k nimž patří 
právě i pojmenování a označení, jež lidem umenšují čest a důstojnost, jelikož pouze tato slova vyjadřují 
to, co musí být řečeno, vysvětleno a dáno na srozuměnou. Úlisná slova a pojmy nepřinášejí z hlediska 
pravdivé osvěty a pravdivého výkladu zhola nic, a tedy žádný úspěch. To ovšem nedokážou pochopit 
lidé, kteří se pokládají ze lepší, než jsou jejich spolubližní, a kteří rovněž věří, že jsou na základě svého 
vzdělání povolanější k tomu, aby posoudili, jakým slovníkem, stylem řeči a jakými výrazy (přičemž podle 
svého uvážení volí zejména výrazy knižní) mají a smějí být popsáni lidé, jejichž katastrofální chyby 
a způsoby chování musejí být vylíčeny. Já sám jsem dospěl ke zkušenosti a zažíval jsem ji opakovaně, že 
úlisná slova a pojmenování, která se mají údajně používat místo velmi tvrdých pravdivých slov, 
nepodněcují člověka k tomu, aby myslel a uvažoval. K tomu je naopak podněcován tehdy, když se při 
výkladu pravdy uplatňují tvrdá slova, která se lidé zpravidla neodvažují vyslovit, neboť působením 
takovýchto slov se člověk cítí být osloven a uvádí do chodu svůj myšlenkový svět. Lidé, kteří se 
domnívají, že je lepší používat úlisná, neupřímná a »společenská« slova nepravdy a mírná označení pro 
osoby, které se chovají katastrofálně chybně a které svým spolubližním a národům neodpovědně 
způsobují újmu – ať už se jedná o sektáře, politiky, armádní činitele, prezidenty či persony honosící se 
doktorskými tituly atd. –, tak tito úlisně hovořící lidé jsou jednak zbabělými ustrašenci a jednak jsou 
i neupřímní a podporují další nepravdy. 

Ptaah To, co povídáš, dokážu velmi dobře chápat, neboť je tomu skutečně tak, jak jsi rozvedl. Navíc je 
nutno uvést následující: Pokud si člověk otevřeně, upřímně a v případě nutnosti i pomocí tvrdých slov 
– ať už jakýchkoliv – nestojí za svým názorem a neodvažuje se vyslovit své jasné mínění o skutečnosti 
a její pravdě, pak to nemá nic společného s dobrou mateřskou (pozn.: rodičovskou) výchovou po stránce 
hovorového jazyka. Naopak, takový člověk svým jednáním a způsobem chování projevuje, jak říkáš, 
zbabělost, a navíc i skutečnost, že nechápe opravdová životní fakta a všechny jejich aspekty, a že je tedy 
nevzdělaný po stránce životního chování. Takovíto lidé jsou navíc sebou samými, svým falešným 
jednáním a svými falešnými a ustrašeneckými způsoby, jak jsi správně podotkl, zpravidla natolik zaujatí, 
že nedokážou rozlišovat mezi chybným a správným, což jasně svědčí o jejich inteligenčních deficitech. 
K obvyklému, chybnému chování osob, které kritizují pravdivá slova, patří povýšenectví, zejména vůči 
lidem, kteří tvrdými pravdivými slovy říkají to, co odpovídá skutečnosti, a kteří i ostatní lidi označují 
tvrdými výrazy; dotyčné osoby se totiž mylně pokládají za významnější, a navíc jsou bázlivé, bojácné 
a servilní. Jedná se o osoby, které jsou vnitřně odcizeny životu, které uctívají a následují idoly a které 
věří, že jsou oproti svým spolubližním probuzenější, schopnější myslet, vzdělanější, znalejší, zběhlejší 
a že mají vyšší úroveň a jsou nadřazenější atd., což ovšem v žádném ohledu nejsou. 

Billy To jsi řekl dobře a uhodil jsi hřebíček na hlavičku. To, co jsem předtím nastiňoval a povídal, jsem 
ovšem pojal trochu příliš zeširoka, neboť jsem chtěl vlastně hovořit o věci, kterou jsi mi říkal, o níž 
ve 40. letech hovořil již tvůj otec Sfath a o níž jsme i my dva již častěji soukromě diskutovali. Mám 
na mysli skutečnost, že vlivem kriminálních, ba zločineckých intrik, které lidé páchají v přírodě kvůli 
svému bujícímu přelidnění, je nejen velmi silně narušováno klima, ale již i atmosféra, a tím i vzduch, 
v němž je obsažen kyslík, jejž přemnohé životní formy, byť ne úplně všechny, potřebují k dýchání, tedy 
právě jen »oxygenní ›dýchatelé‹«, jak Sfath nazýval tvory, kteří dýchají kyslík. Většinu tvorů 
potřebujících k dýchání kyslík tvoří lidé, ale i zvířata, nižší zvířena, plazi, ptáci, ryby a obojživelníci atd., 
jakož ale i různé stromy, keře a ostatní rostliny všeho druhu. Na základě tvých výkladů, které jsi mi dosud 
poskytl pouze soukromě, poklesla na celé Zemi hladina kyslíku v dýchatelném vzduchu pro všechny 
životní formy za posledních 70 let již asi o 0,4 procenta, byť o tom patřiční vědci nehovoří, možná proto, 
že to ještě nezjistili, a že tedy v tomto směru nemají žádné vědomosti, anebo proto, že o tom chtějí 
neodpovědně mlčet. Tento vývoj započal od doby, kdy začalo drasticky bujet přelidnění, kvůli němuž 
lidé páchali a i nadále páchají v přírodě a na samé planetě ničivé intriky všeho možného druhu, které již 
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vedly k nenapravitelné destrukci, ba k vyhubení a vyhlazení zvířat, nižší zvířeny a četných rostlin atd., 
jakož ale i ke změně klimatu. Celá příroda a její zvířecí a rostlinná říše, ba i samotní pozemšťané a celá 
planeta, již podléhají negativní proměně, jež může mít nakonec závažné důsledky. I kdyby lidé se svými 
kriminálními machinacemi, jež plynou z jejich přelidnění a jimiž pustoší přírodu, rychle skoncovali, tak 
by běžící proces zničení a destrukce již nebylo možné zastavit tak, aby již nepokračoval. Kdyby lidé ihned 
skoncovali se svými neodpovědnými intrikami, jež vyplývají z jejich přelidnění a jimiž pustoší a devastují 
životní prostředí, tak by mohli celý proces zkázy pouze na velmi dlouhou dobu zpomalit, avšak 
nedokázali by přivodit úplnou regeneraci. K tomu, aby se zregenerovalo vše zničené a zpustošené by 
bylo zapotřebí velmi, velmi dlouhých časových údobí, přičemž mnoho zničeného by bylo definitivně 
a neodvolatelně ztraceno. Například se kořistivě a zločinně drancuje písek z potoků, řek, jezer 
a mořských pláží, jelikož slouží k výrobě materiálu ke stavbě domů a všelijakých jiných staveb, kterých 
je kvůli stále rostoucímu přelidnění potřeba čím dál více. Tímto způsobem se ničí pláže všech vodstev, 
což vede i k záplavám, zatímco při výstavbě rozličných obytných staveb, továren, elektráren, jiných 
zařízení na výrobu energie všeho druhu, jakož i cest, ulic, letišť a zábavních center atd. se beznadějně 
zabetonovává, zastavuje a ničí úrodná zemina polí, rolí a zahrad, jakož i lužních a horských oblastí. To je 
však pouze část celého zločinu, neboť těžba písku v potocích, řekách, jezerech a mořích, jakož zejména 
i na plážích, způsobuje, že je také ničen a olupován o svůj životní prostor fytoplankton, resp. »rostlinný 
plankton«, o čemž bys možná mohl něco speciálně vysvětlit, až dokončím celou svoji řeč, kterou chci 
nyní ještě přednést. To by bylo dobré, jelikož vím, že vymizením fytoplanktonu by hladina kyslíku 
na planetě natolik poklesla, že by se všichni živočichové museli udusit, přičemž základní kámen tohoto 
vývoje je již položen v důsledku ničivých a zvrácených intrik spojených s přelidněním. Celý tento proces 
stále pokračuje, a tudíž se stále umenšuje a redukuje volný životní prostor pro lidstvo, jakož i pro 
existenční možnosti přírody, zvířecí a rostlinné říše, k čemuž hloupí a neodpovědní vládní činitelé ještě 
notně přispívají. Jejich neodpovědné přiživování problémů vypadá např. tak, že stavějí stále více 
dopravních silnic a tunelů, které budou po delší době zákonitě opět přetížené a neschopné dopravu 
zvládat, jelikož ta poroste v poměru k rostoucímu přelidnění. Drze hloupí a chorobně blbí vládní činitelé 
– kteří nejsou schopni jasně, ani rozumně myslet, a ani vnímat faktické skutečnosti – tedy nařizují, 
že mají být stavěny další a opět další a nové dopravní silnice a tunely pro silniční a železniční dopravu. 
Nařizují též výstavbu obytných domů, továren, zábavních center, letišť, sportovních areálů 
a všemožných jiných staveb, které narušují přírodu, zvířecí a rostlinnou říši a celý existující život vůbec. 
Mimoto mnozí neodpovědní státní, resp. vládní činitelé, politici, jejich lobbisté a pochopové atd., kteří 
se podílejí na vládních intrikách, provozují zločinné obchody, při nichž např. dodávají válečné zbraně 
do jiných zemí, zejména do krizových oblastí, čímž udržují v chodu zbrojní průmysl a kvůli čemuž mohou 
propukat stále nové války, zášť a nepokoje, přičemž četné národy jsou uvrhovány do nouze a bídy a jsou 
zabíjeny a hubeny. Jisté válkou posedlé státy a státní činitelé páchají všechny zhoubné machinace 
a nasazují všechny páky, aby dosáhli právě tohoto stavu. To je fakt, který se potvrzuje kupř. činností 
nenávistníků Ruska a po světovládě bažících zločinných živlů USA, které dokázaly svého kdysi dobrého 
prezidenta, Baracka Obamu, přeorientovat na svoji špinavou politiku a své zločinné intriky a degradovat 
jej na pouhou loutku, jelikož byl příliš naivní a slabý na to, aby vedl řádně svůj úřad ve smyslu, jaký si 
předsevzal. Z toho důvodu v běhu svých prezidentských let zrazoval své vlastní projevy vůle, sliby, 
přísliby, názory, závazky, slavnostní přísahy i své čestné slovo. Tento fakt se žel projevil až v průběhu 
jeho prezidentských let, kdy se prokázalo, že není schopen vést svůj úřad, nýbrž beznadějně podléhá 
falešným poradcům a zákulisním vládním činitelům. Zpočátku to byl skutečně velmi dobrý muž, který 
mohl pro USA hodně učinit po stránce mírově orientované politiky, aby zamezil globálně působící 
kriminální a zločinné politické machinace a aby proválečnou většinu amerických vládních činitelů 
a americkou populaci naladil na smíření s Ruskem. Nejprve vypadalo vše dobře, avšak čím více se 
Obama odkláněl od sebe samého a svých ideálů, tím více podléhal týmž zlořádům, které od doby 
existence amerického prezidentského úřadu charakterizovaly všechny americké mocnáře. Obama se 
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tedy v průběhu let, v nichž zastával svůj prezidentský úřad, měnil z původně poctivého prezidenta, který 
toho chtěl a mohl hodně udělat pro Spojené státy, jejich populaci a světový mír, na ovlivněného 
prezidenta, který nepoctivě porušoval své slovo a své sliby a který se stal nepřítelem Ruska. Z toho 
důvodu také slyšel na propagandu nepřátel Ruska, kteří chtěli mít u kormidla moci Hillary Rodham 
Clintonovou a kteří tvrdili, že Rusové ovlivnili volby. A jelikož je Obama přívržencem Clintonové, nechal 
se touto historkou o ruských hackerech snadno ovlivnit, načež vyhlásil též vyhoštění ruských diplomatů 
atd., přirozeně i pod vlivem svých »poradců« a těch, kteří s ním manipulovali a kteří jej dirigovali podle 
své vůle. Poté reagoval ruský prezident Putin tak, že se nenechal vyprovokovat, nepřijal žádné odvetné 
sankce a navzdory všem okolnostem podnikal mírové kroky. Tento jeho přístup však nyní všichni 
nepřátelé Ruska v USA a v diktatuře EU – žel včetně Švýcarska –, jakož i jistí bezmozci, naivní idiotští 
politici, žurnalisté, komentátoři a soukromé osoby, pomlouvačně překrucují a tvrdí, že Putinovo jednání 
je nečestné a pouze účelové, aby se mohl vměšovat do politiky USA a záležitostí amerického lidu a byl 
považován za dobrého muže. A toto tvrdí většina hloupé a nejapné americké populace – což se 
přirozeně, jako vždy, netýká všech počestných lidí této země –, jakož samozřejmě i politici, resp. 
američtí republikáni i demokraté, a dále i diktatura EU a jisté antiruské živly ve Švýcarsku a v ostatních 
zemích, které zastávají tytéž postoje. Ti všichni tak činí proto, že jsou jednak příliš hloupí, rozumově 
choří a neschopní jasného myšlení a jednak jejich inteligence nepostačuje k tomu, aby vnímali a správně 
hodnotili opravdová fakta. Nyní je nicméně nutno doufat, že nově zvolený americký prezident Trump 
dodrží přinejmenším jistou část svých vážně míněných volebních slibů, že se prosadí a že své sliby naplní 
a bude s Ruskem realizovat pokojné vztahy; dále snad prosadí, aby se USA již nevměšovaly svými tajnými 
službami, politicky a vojensky do rozbrojů cizích států, aby již nesvrhávaly vlády jiných zemí a aby ve své 
vlastní zemi vytvořily pořádek a konaly dobro. Přirozeně není ani Trump – jak bylo řečeno – tím pravým 
ořechovým, a i jeho způsoby jednání jsou tedy pochybné, ale přesto představuje menší zlo v porovnání 
s Hillary Clintonovou, která je falešná, zákeřná, nevraživá proti Rusku a která by chtěla rozpoutat válku. 
Zda Trump nyní podnikne něco dobrého, to je samozřejmě také sporné a stojí to ve hvězdách, neboť 
i on má šílené ambice a je to člověk moci. Kdyby ale skutečně zvládl nastolit dobré vztahy mezi USA 
a Ruskem a kdyby dokázal ukončit válčivé skutky, které USA provádí po celém světě, a kdyby zařídil, aby 
americké tajné služby svými hanebnými intrikami již nepoštvávaly svět do válečných akcí, tak by se 
ledacos změnilo k lepšímu. A kdyby se Trumpovi navíc podařilo přetvořit Ameriku v čistý stát, tak by 
samozřejmě i to bylo žádoucí. Faktem však také je, že Evropě může v budoucnu přece jen hrozit 
nebezpečí z Ruska, pokud USA a diktatura EU budou i nadále proti tomuto státu brojit, štvát ostatní, 
uvalovat sankce a vykonávat teror, což by tedy veskrze mohlo vést k tomu, že Rusko ztratí trpělivost 
a udeří mocí svých zbraní, jak praví jedno staré proroctví od Sfath. Nezbývá tedy nic jiného než vyčkávat 
a sledovat, co přinese v budoucnu Trumpova politika, avšak s jistotou nelze očekávat příliš mnoho 
dobrého, neboť Amerika zůstane tak jako tak Amerikou. Trump sice ztělesňuje menší zlo oproti 
Clintonové, která je falešná, záludná, nevraživá proti Rusku a která by chtěla rozpoutat válku, avšak 
i Trump je Američan, a je tedy nutné jej brát s rezervou. Ani Trump není to pravé ořechové, a zda bude 
konat dobro, je rovněž pochybné, neboť i on trpí náhlými ztřeštěnými náladami. Pokud se mu však – jak 
jsem jinými slovy již podotkl – skutečně podaří nastolit pokojné a politicky uspokojivé vztahy mezi USA 
a Ruskem a pokud se mu fakticky podaří skoncovat s neodpovědným válčením USA, jakož i s aktivitami 
amerických tajných služeb, které po celém světě podněcují války a které se svými hanebnými intrikami 
vměšují do rozmíšek cizích zemí, tak by z toho již vyplynul obrovský užitek. Nezbývá tedy nic jiného než 
čekat a sledovat, co přinese budoucí Trumpova vláda. Jelikož ale Trump není právě výhra v loterii, může 
se v jeho případě vše nebo přinejmenším velmi mnoho věcí zvrtnout, a tudíž se od něj vlastně nesmí 
odvozovat příliš velká naděje. Přitom se ovšem skutečně může stát, že Trump za určitých okolností přece 
jen vytvoří počátek porozumění vůči Rusku, z čehož by mohly vyplynout první mlhavé krůčky 
ke světovému míru, jak uvádí jedno staré proroctví v tom smyslu, že velký světový mír jednou vzejde 
z Ruska. Pokud se však Trump nechá svými »poradci« a prezidentskými pochopy atd. tak zpracovávat 
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a teroristicky manipulovat jako Obama, tak ani od něj nebude možné očekávat mnoho dobrého. Faktem 
ovšem je, že nenávistníci Ruska jako slepé ovce a úsudku a vlastního názoru neschopní idioti následují 
všechny lháře a pomlouvače, kteří se samovládně vyvyšují nad ostatní a kteří se druhým vysmívají 
a očerňují je svými pohanami, chybnými posudky, jakož i lživými a pomlouvačnými hlášeními, aby se 
sami prodrali do popředí. Tatáž situace ovšem vládne i v diktatuře EU, na jejímž klíčovém vrcholu je 
německá spolková kancléřka Merkelová, která je – jak jsi v jejím případě analyzoval – chorá ve vědomí, 
a která tudíž není plně při smyslech, a která se chce dále pomstít za holokaust a činí zákeřně vše pro to, 
aby hanobila, očerňovala i napadala Rusko – pokud možno i mocí zbraní. Přinejmenším chce však zničit 
Německo, a proto spustila »vítací kulturu« pro milióny běženců ze zaostalých zemí třetího světa 
a z válečných oblastí. To celé však její hloupí přívrženci nevidí, stejně jako ani politici, kteří se kolem ní 
točí a kteří kvůli svým mocenským bludům a kvůli velebení její osoby pro samé problémy nevnímají ani 
jediný pravý politický problém, který navíc nejsou schopni řešit, jelikož jsou posedlí sebou samými, 
egoističtí, autokratičtí a neschopní rozpoznat skutečnou pravdu, která se děje kolem nich i v celém 
světě. Dotyční tedy nevnímají chorý vědomní stav spolkové kancléřky, stejně jako jej nerozeznávají ani 
»velcí« psychologové a psychiatři. Z toho důvodu se mohly a i nadále mohou četné tisíce zcela 
nehumánních zabijáků Islamistického státu vetřít do celé Evropy, kde tvoří spící buňky a chtějí páchat 
atentáty, avšak do Evropy se vtírali a vtírají také znásilňovatelé žen a dívek, jakož i zloději, včetně těch, 
kteří se vloupávají do bytů, lupiči, vrazi a podvodníci, které bezpečnostní složky již dnes nejsou schopny 
zvládat. Ani to však ještě není vše, neboť činitelé z celého světa, kteří nejsou schopni držet moc, mocí 
posedlí státní představitelé, kteří kvůli své mocichtivosti jednají za zády a proti vůli populací, ženou 
celou situaci ještě dále, neboť ti všichni volají po válce, nenávisti a nepokojích, jako právě speciálně 
neodpovědní mocichtivci USA, diktatury EU a notnou dobu i nový turecký diktátor Erdogan, jakož 
i kreatury držící státní moc po celém světě, resp. v různých jiných zemích. Válka, nenávist a nepokoje 
však nikdy nepředstavují odpověď na tužby pozemského lidstva po míru, svobodě a bezpečí. 

Je tomu nepopiratelně tak, že mír, svoboda, láska a bezpečí pro tělo a život představují pro pozemské 
lidi nejvyšší hodnoty, které smějí ve svém životě získat a rovněž je i očekávat jakožto všeobecné statky 
lidstva. Mír, svoboda, láska a bezpečí pro tělo a život jsou v existenci tím nejcennějším – avšak jak málo 
lidé na Zemi tento fakt rozeznali, neboť ti ve skutečnosti od nepaměti nevědí, jak drahocenné tyto 
hodnoty jsou. Do dnešního dne nepochopili, že mír, svoboda, láska a bezpečnost pro tělo a život 
představují základ a garanci všeho štěstí. Žel je fakt, že lidé tyto hodnoty neumějí vykládat ani chápat, 
a tudíž ani nevědí, jak se jich mohou domoci. Pokud člověk miluje mír, svobodu, lásku a bezpečnost pro 
tělo a život, tak nebere vše jednoduše jen pasivně v potaz, neboť právě tím, že se chová čistě pasivně, 
se nechává podkopat nepokojem, nesvobodou, bezcitností a opakem bezpečí, načež se nechá ochromit 
strachem a pozbyde míru, svobody a lásky. To vede často k likvidaci rodiny, ba celého života. Když člověk 
miluje mír, svobodu, lásku a bezpečí pro tělo a život, tak se ani nenechá podrobovat jiným člověkem, 
a sice ani mocí posedlými vládními a úředními činiteli atd., jakož ani jejich pochopy a teroristickými 
zákony. Mír, svoboda, láska a bezpečí pro tělo a život jsou něčím zcela jiným, než je nenávist a válka. 
Kdyby tomu tak nebylo, tak by ještě dnes vládlo otroctví a ujařmující náboženská a sektářská víra by 
ještě i dnes vyvíjela nátlak jako v dobách středověku. Jelikož ani dnes ještě po celém světě nevládne 
mír, svoboda, láska a bezpečnost pro tělo a život, vzpírá se v pozemském člověku ta nejlepší stránka 
jeho nitra proti tomuto stavu a jeho jasné a hluboké myšlenky a pocity mu napovídají, že mír bez 
svobody, lásky a bezpečí pro tělo a život není mírem, svobodou, láskou ani bezpečností. Jinak by totiž 
to vše bylo pouhým »hřbitovním mírem«, a takový »mír«, takovou »svobodu«, »lásku« a »bezpečnost« 
nemohli mít na mysli ani někdejší otroci (nebo ji nemají na mysli otroci dnešní), když ve své nouzi a bídě 
snili o skutečném míru, svobodě, lásce a bezpečnosti pro tělo a život. Mír je svoboda a bezpečnost, 
a tyto hodnoty pro jednotlivého člověk znamenají, že smí být oproštěn od obav, strachu a nátlaku. Mír, 
svoboda a bezpečí však pro všechny národy celého pozemského lidstva znamenají také oproštění se 
od vykořisťování, mučení, otroctví, kriminality, pronásledování, znásilňování, násilí a trestu smrti. Mír, 
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svoboda, láska a bezpečnost tvoří základy každé člověka hodné existence. Mír, svoboda a bezpečnost 
musejí existovat i v lidském nitru, v rodině, v souvislosti s bližními a spolubližními, se společností a všemi 
národy; to představuje pro každého člověka základ štěstí. Mír, svoboda, láska a bezpečnost jsou 
fundamentem pravého lidství, pokroku a koexistujícího soužití, a bez těchto výsostných hodnot není 
možný vzestup jednotlivce, ani vzmach národů, a není možné ani štěstí a rozvážlivý pokoj pro celé 
pozemské lidstvo. 

Míru, svobody, lásky a bezpečnosti se nemůže dostat jednotlivému člověku, aniž by tyto nevýslovně 
vysoké hodnoty byly dány i celému lidskému společenství, v němž je jednotlivec zakotven. Nelze vyvrátit 
fakt, že jednotlivec tvoří článek celého lidstva, že spolupracuje na jeho osudu a že je s tímto osudem 
nedílně a neroztržně spjat, stejně jako se vším životem přírody a živočišné a rostlinné říše. 

Stav míru, svobody, lásky a bezpečnosti pro každého jednotlivého člověka, pro každý národ, celé lidstvo 
a každou formu života ve volné přírodě, zvířecí a rostlinné říši není možný, pokud celé společenství 
pozemských lidí nebude pracovat na tom, aby tohoto stavu dosáhlo. V žádném případě nestačí o tomto 
stavu jednoduše jen něco číst, psát či vykládat, neboť o tom všem musí člověk důkladně uvažovat 
a přemýšlet, aby to následně i uskutečnil. Pouze číst, psát či pronášet pěkná slůvka nepřináší vůbec 
žádný úspěch, neboť pouze pochopení vede ke zdaru věci, k cenným novým výdobytkům 
a k důslednému efektu. 

Tři světové války, probíhající mezi lety 1756–1763, 1914–1918 a 1939–1945, a krvavá a bořivá historie 
posledních sedmi dekád ukazovaly do dnešního dne, že se pozemské lidstvo – jako již od nepaměti – 
po stránce cenných hodnot míru, svobody, lásky a bezpečnosti pro tělo a život nic nenaučilo; a to vůbec 
nehovořím o záchově lidských výdobytků, které jsou zlovolně a svévolně ničeny nebo bořeny při 
válkách, revolucích a teroristických skutcích. 

Pozemské lidstvo nebylo od starodávna ještě nikdy potrestáno Bohem Stvořitelem za své nepokoje, 
svou nesvobodu, bezcitnost a ničení bezpečnosti, neboť tento Bůh je imaginární, nikdy neexistoval a ani 
nebude nikdy existovat. Pokud se však i přesto opakovaně objevovali bohové, kteří na Zemi 
a v pozemském lidstvu páchali pohromy, pak se jednalo o mocichtivé pozemšťany a zvrhlé, nelidské 
bastardy, kteří rozsévali smrt, zkázu a destrukci a nechávali vraždit milióny a další milióny lidí. To ovšem 
od nepaměti nečinili osobně, nýbrž prostřednictvím svých vazalů, kteří jako armádní činitelé, vojáci, 
členové tajných služeb, teroristé a vražední žoldnéři bojovali ve válkách. Tak se pozemské lidstvo 
od nepaměti vždy samo příšerně trestalo, když se provinilo proti míru, svobodě, lásce a bezpečnosti pro 
tělo a život. Z toho důvodu ztráceli pozemští lidé od nepaměti – a sice již od doby prvních smrtících bojů 
pralidí – takřka vše, co vlastnili: Svůj majetek, jeskyně a později i domy, dvory, zemi, rodinu, bližní 
a spolubližní, respekt a společenskou vážnost, jakož i svůj mír, svoji svobodu, lásku a bezpečnost, pokud 
nakonec neztratili i svůj život. 

Pozemští lidé od nepaměti zapomínali nebo vůbec nikdy nemysleli na to, že všichni členové rodiny, 
společenství, národa, ba celé pozemské populace jsou spolu nedělitelně spjati. Nebylo tedy nikdy 
rozpoznáno, že člověk svůj osud nikdy nemůže oddělit od osudu svého národa a celého lidstva, neboť 
jeho vlastní osud začíná tím, že je v zástupech lidstva zplozen otcem a porozen matkou, načež musí svůj 
osud dále rozvíjet sám, avšak nemůže žít ani existovat bez svých spolubližních a jejich osudu. Nemůže 
tedy svůj mír, svoji svobodu, lásku, bezpečnost a své štěstí oddělit od osudu svého národa a lidstva. 

Faktem žel je, že mír, svoboda, láska a bezpečnost byly v každém ohledu ohrožovány již od nepaměti, 
a tedy nejen až v našich dnech, a že jsou vydávány v nebezpečí a hluboce ohrožovány i nadále. Skutečně 
jsou mír, svoboda, láska a bezpečnost v každém ohledu stále ještě ohrožovány i v dnešní době, a to 
dokonce ještě mnohem více, než byly ve všech minulých barbarských dobách, o nichž se pozemské 
lidstvo domnívá, že je již dávno překonalo. Ještě dnes platí pouze diktátorská a zlovolná moc držitelů 
vládní moci, což je v rozporu s tím, že je kázána demokracie, která existuje jen podle svého jména, jelikož 
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ve skutečnosti nerozhoduje národ, nýbrž vládní mocenští představitelé. Jen v několika málo státech 
na Zemi existují skutečné náznaky demokracie, jako např. ve Švýcarsku, kde vládne poloviční 
demokracie. 

Pozemské lidstvo může sloužit věci míru, svobody a bezpečnosti jen tehdy, bude-li celé projevovat 
dobrou vůli k tomu, aby se mírumilovným, svobodným a zabezpečivým způsobem semklo ke společné 
ochraně. Při tom nesmí postupovat malicherně, nedůstojně a zcela bez niterní velikosti, neboť v něm 
musí obsáhle převládat čest, dobrotivost, tolerance, porozumění a důstojnost. Lidé musí také konečně 
rozpoznat vskutku zhoubné nebezpečí, které vychází z každého nepokoje, z každé nesvobody a absence 
bezpečnosti, a tudíž se nesmí praktikovat falešné manýry spojené se stranickou politikou a nesmí se 
provozovat mocichtivá hra. Při zápolení o mír, svobodu a bezpečnost nesmí vládnout ani strach, 
zbabělost a podrobivost, a proces míru, svobody a bezpečnosti nesmí být ani narušován či ničen 
mocichtivými způsoby a požadavky jednostranných výhod atd. Je-li nedůstojně podporováno nehodné 
konání, které se má zaměřovat na dosažení míru, svobody a bezpečnosti, pak takové konání postrádá 
veškerou velikost a svědčí o nepravosti takovýchto vyjednávání, neboť veškeré nehodné konání tohoto 
druhu by zneužívalo právo, jehož vznešeným a velkým úkolem musí být upřímně vytvářet, chránit 
a zachovávat mír, svobodu a bezpečnost. Touha jednotlivého pozemšťana a celého pozemského lidstva 
po míru, svobodě, lásce a bezpečnosti se musí zakládat na všestranné spravedlivosti a musí být 
uskutečněna tím, že lidé v této věci projeví skutečně upřímnou a dobrou vůli. Této dobré vůle obrovský 
počet pozemských lidí již před nepamětnými dobami pozbyl; jednoduše ji zapomněli anebo v nich 
usnula, a tudíž ji v sobě musejí znovu vybudovat, opět ji přivolat a probudit k životu. Tím musí být 
dosaženo toho, aby se lidé probudili, znovu si uvědomili tuto skutečnost a aby celý tento faktor vyvstal 
v jejich vědomí a oni jej uskutečnili, neboť mír, svoboda, láska a bezpečnost pro tělo a život, pro ochranu 
všech výdobytků, pro celé bytí a vše, co je hodné života, pro přírodu, zvířecí a rostlinnou říši, pro klima 
a samotnou planetu vyžadují vůli a pozitivní uskutečňování ze strany jednotlivých lidí a celého 
pozemského lidstva. Každý jednotlivý pozemšťan musí odhodlaně spolupůsobit na tom, aby se vytratily 
jeho strachy a obavy, jakož i strachy a obavy pozemské populace z nepokojů, nesvobody, necitelnosti 
a nebezpečnosti v každém ohledu a aby se celému pozemskému obyvatelstvu konečně dostalo pravého 
míru, pravé svobody, lásky a opravdové bezpečnosti v každém dobrém směru. 

Lidé na Zemi musejí vědomě vynakládat svou vůli k tomu, aby nejprve v sobě samých vytvořili mír, 
svobodu, lásku a bezpečnost, neboť jen to také zahrnuje, že všechny tyto hodnoty začnou působit 
i v jejich jednání a způsobech jejich chování, jelikož pouze tehdy, když budou v tomto ohledu projevovat 
vůli a ochotu a když v sobě budou také vše nejlepším a dobrým způsobem uskutečňovat, může se věc 
skutečně vydařit. Budou-li všichni lidé na Zemi projevovat tuto vážnou vůli, pak se mohou i odhodlat 
k tomu, aby své myšlení, jednání a chování změnili ve prospěch míru, svobody, lásky a bezpečnosti. 
Pokud jednotlivec vážně chce, pak se musí též odhodlat k tomu, aby jednal a aby obětoval veškerý 
nepokoj, veškerou nesvobodu, nespokojenost, bezcitnost a nebezpečnost všeho druhu, které v něm 
sídlí. Avšak lidé, kteří čtou a píšou dobré věci nebo jen řeční a kritizují, aniž by byli ochotni konavě 
pracovat v prvé řadě na sobě samých a vše přetvářet k lepšímu a dobrému, neprojevují v této věci 
žádnou vůli a nemohou nic pochopit a realizovat. Klesat na mysli, otálet a vidět jen to negativní a nikoliv 
to pozitivní znamená vždy a v každém případě nechtít. 

Je jasné, že tím vším, co jsem nyní vypověděl, jsem tematizoval něco velmi vážného, avšak bylo nutné 
tak učinit, jelikož je povinností informovat lidi na Zemi o faktické skutečnosti a její pravdě, tedy v tom 
ohledu, co je pro každý národ a celé lidstvo důležité a co musejí učinit; to vše přitom neplatí jen pro 
předvčerejší a včerejší generace, nýbrž i pro generace dnešní a budoucí, a tedy i pro děti a jejich další 
děti. Bylo a bude i nadále nutné vážně hovořit ve prospěch míru, svobody, lásky, bezpečnosti pro tělo 
a život a všech lidských záležitostí, přičemž to celé se netýká pouze evropských národů, nýbrž i národů 
celého světa. Mír, svoboda, láska a bezpečnost představují v každém ohledu velmi závažné záležitosti, 
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které mají životně důležitý a nezbytný význam zejména v dnešní době a budou jej mít speciálně 
i v nadcházející budoucnosti. Toto je vedle mnoha jiných věcí poselství, jež je dnes nutno určit lidem 
na Zemi, přičemž tato zvěst obsahuje i velmi vážnou výstrahu pro pozemské lidstvo v tom směru, aby 
vytvářelo mír, svobodu, lásku a bezpečnost pro tělo a život a aby i ve všech ostatních dobrých 
a pozitivních ohledech projevovalo dobrou vůli. V tom je obsažena i výzva, aby bylo ukončeno 
vzmáhající se přelidnění, které přináší lidstvu nenapravitelné pohromy a zkázu, neboť pokud ukončeno 
nebude, tak z něho plynoucí zvrácené a dále se zvrhávající machinace, které lidé páchají v přírodě, 
ve zvířecí a rostlinné říši, v atmosféře, na vzduchu, klimatu a planetě způsobí beznadějný zánik lidstva. 

Ptaah K tomu fytoplanktonu, o němž ses zmiňoval, bych rád ještě něco dodal: Označuje se též jako 
fotoautotrofní plankton nebo jako »rostlinný plankton« a zahrnuje též organizmy, které jsou unášeny 
vodními proudy, přičemž mají společné, že se nedokážou pohybovat proti proudu. Plankton slouží 
vodním živočichům obecně jako potrava, kupříkladu plejtvákům obrovským. Sestává zejména ze sinic, 
obrněnek, rozsivek, zlativek a zelených řas. Fytoplankton roste v povrchových vodách moří a jiných 
vodstev, přičemž se nechává unášet vodními proudy. Zmíněné organizmy jsou mimořádně závislé 
na slunečním svitu, oxidu uhličitém, resp. CO2, a vodě, neboť jen pomocí těchto faktorů mohou v rámci 
fotosyntetického procesu produkovat fytoplankton jako organický materiál. Fytoplanktonem se živí 
a budují díky tomu své buňky, avšak generují i odpadní produkty, z nichž jedním je kyslík, který používají 
všechny životní formy k dýchání. Tím je řečeno to nejpodstatnější. 

Billy Ohledně fotosyntetického procesu jsem se naučil od Sfath, že oxygenní fotosyntéza představuje 
v zásadě nejstarší, nejvýznamnější a nejdůležitější biogeochemický proces na Zemi, při němž nakonec 
jako odpadní produkt vzniká i kyslík. Při tom je podle Sfath důležitý vznik takzvaného dikyslíku, který 
může vzcházet jen na základě atomárního kyslíku. Z toho důvodu tedy není správná domněnka – která 
se žel objevuje kvůli chybnému či nedostatečnému školnímu poučení a všeobecnému vzdělání –, 
že kyslík vzniká jen z fotosyntetických procesů stromů a všech rostlin. Fotosyntéza pohání tím, že tvoří 
organické látky pomocí světla, resp. sluneční energie, přímo i nepřímo bezmála všechny existující 
ekosystémy, a to díky tomu, že všem ostatním formám života dodává energeticky bohaté stavební látky, 
a zejména také životně důležitou energii. Velmi významný byl již v pravěkých dobách vznikající odpadní 
produkt fotosyntézy, totiž kyslík – který většině živočichů slouží k získávání energie, přičemž buněčné 
dýchání slouží jako prostředek oxidace –, a to proto, že se v důsledku oxygenní fotosyntézy mohly vyvíjet 
vyšší životní formy. Kyslík je však velmi důležitý i v jiném ohledu, jako např. kvůli ozónu, jenž se označuje 
O3 a z nějž se utváří ochranná ozónová vrstva, kterou v posledním století pozemšťané velmi silně narušili 
kvůli CFC plynům (chlor-fluorovaným uhlovodíkům) a kterou bezmála dovedli ke kolapsu, jelikož tyto 
CFC plyny, které nazýváte bromovými plyny, ničily ozón. Vznik kyslíkového prvku, jenž se označuje jako 
O2, přece teprve umožnil život, když pronikal do atmosféry, k jejímuž vzniku byl nezbytný – podle toho, 
co vím a co mi vysvětloval tvůj otec, Sfath – atomární kyslík, resp. kyslík v podobě jednotlivých volných 
atomů, které se stabilně vyskytují jen v extrémních podmínkách, jako např. v kosmickém vakuu nebo 
v horkých slunečních atmosférách. Přirozeně se kyslík objevuje převážně ve vazebné formě dvou 
kyslíkových atomů, tedy jako molekulární kyslík, resp. dioxygen či dikyslík. Kyslík je bezbarvý 
a bezzápachový plyn, který tvoří asi 21 procent obsahu vzduchu, jejž dále tvoří i další plyny, které však 
nedokážu všechny vyjmenovat, což bys pak mohl možná udělat ty. Kyslík je také nezbytný k tomu, aby 
vůbec hořel oheň, resp. aby mohly fungovat výbušné motory či spalovací procesy. Kyslík se také podílí 
na stárnutí a korodování věcí, a tudíž jen kvůli němu např. rezaví železo, vytvářejí se povlakové vrstvičky 
na mědí a stříbru atd. nebo probíhají procesy stárnutí ve všemožných materiálech a celé rostlinné říši. 
Jak bylo již řečeno, potřebují zhruba všichni živočichové kyslík k dýchání a životu, přičemž při svém 
vydechování uvolňují oxid uhličitý, resp. CO2. Oproti tomu rostliny vyvrhují v rámci fotosyntetického 
procesu zpravidla více kyslíku, než kolik jej spotřebují, přičemž jej většinou při dýchání odebírají 
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ze vzduchu nebo jej resorbují v rozpuštěné formě z vody. Kyslík je coby plyn, který ztělesňuje, 
ve vysokých koncentracích jedovatý pro většinu životních forem. 

Ptaah Vše, co uvádíš, je správné, a očividně se musím k tomuto tématu podle tebe poněkud blíže 
vyjádřit. Pak tedy uvedu následující: Je naprosto správně, že oxygenní fotosyntéza představuje jeden 
z nejstarších a nejvýznamnějších biogeochemických procesů na planetě. Fotosyntéza je proces, při 
němž se z energeticky chudších látek vytvářejí energeticky bohatší biomolekuly, a sice pomocí světelné, 
resp. sluneční energie. Fotosyntéza skutečně pohání tím, že generuje organické látky prostřednictvím 
sluneční energie, přímo i nepřímo bezmála všechny existující ekosystémy, díky čemuž i jiné životní formy 
přijímají energeticky bohaté stavební látky a nezbytná množství energie. Máš samozřejmě pravdu 
i v tom, co jsi uvedl o kyslíku, který jiné životní formy využívají ke získávání energie atd. a z nějž je též 
vystavěna ozónová vrstva. Fotosyntézu provádějí řasy, různé rostliny a jisté druhy bakterií. Při tomto 
biochemickém procesu se nejdříve pomocí barviv, jež absorbují světlo a mezi něž patří např. 
bakteriochlorofyl a chlorofyl, přetváří světelná energie na energii chemickou. V tomto průběhu se mimo 
jiné budují energeticky bohaté organické vazby – většinou sacharidy – z anorganických a energeticky 
chudých látek, resp. z CO2 (oxidu uhličitého) a většinou i z H2O (vody). Tato syntéza se nazývá asimilací, 
jelikož energeticky bohaté organické látky se stávají součástí životních forem. Je ovšem nutno rozlišovat 
mezi oxygenní a anoxygenní fotosyntézou: Při té oxygenní je generován molekulární kyslík, zatímco při 
té anoxygenní nikoliv, avšak mohou při ní namísto kyslíku vznikat jiné, anorganické látky, např. 
elementární síra. Jak bylo již vysvětleno a jak musím zopakovat, představuje oxygenní fotosyntéza 
nejstarší a nejvýznamnější biogeochemický proces na Zemi a pohání tím, že tvoří organické látky pomocí 
sluneční energie, přímo i nepřímo takřka všechny existující ekosystémy a dodává jiným formám života 
energeticky bohaté stavební látky a energie. Fytoplankton coby primární producent buduje s pomocí 
fotosyntetického procesu ze sluneční energie, oxidu uhličitého a živin svoji biomasu, resp. tělesnou 
substanci, která tedy představuje primární produkci. Fytoplankton, který bují ve stojatých a pomalu 
tekoucích vodách, tvoří v zásadě základ autochtonní potravní pyramidy. Stravuje se jím zooplankton, 
stejně jako mnozí vodní živočichové, kteří žijí na dně vnitrozemských vodstev a moří. Tyto planktonní 
životní formy – jak je možno je nazvat – vyvinuly podivuhodné síťovité struktury, s jejichž pomocí mohou 
filtrovat plankton z vody, přičemž nejpozoruhodnější složkou všech přímých potravních řetězců je právě 
fytoplankton. A mám-li procentuálně spočítat objem kyslíku, který na Zemi vzniká jako odpadní produkt 
fytoplanktonu, tak mohu využít naše záznamy, z nichž vyplývá, že tento plankton generuje v současnosti 
v průměru 70 procent celoplanetární kyslíkové produkce, a tudíž jen 30 procent pozemského kyslíku 
generují lesy a rostliny všech nadzemních druhů. K tomu je nutno také podotknout, že podle našich 
záznamů a propočtů poklesl od doby třetí světového války, skončené roku 1945, celkový objem kyslíku 
v pozemské atmosféře, resp. ve vzduchu o 0,416 procenta, což již četným životním formám – i mnoha 
pozemšťanům – začíná působit potíže při dýchání. Pokud se bude objem kyslíku dále snižovat tím, 
že bude mizet fytoplankton, tak se na Zemi zadusí všechny živé organizmy závislé na dýchání. To se 
může stát tehdy, když odumře ještě i těch 30 procent kyslíkových producentů, jež tvoří stromy, deštné 
pralesy a jiné lesy a rostliny atd. generující kyslík. Při pohledu na fytoplankton moří a všech 
vnitrozemských vodstev lze konstatovat, že spotřebovává asi tolik CO2 jako celkově všechny krajinné 
rostliny na všech světadílech. Z tohoto důvodu také hraje velmi důležitou roli při regulaci klimatu. 
Pohlédneme-li na objem kyslíku v atmosféře, resp. ve vzduchu, pak můžeme zjistit, že není konstantní, 
ale kolísá – byť jen nepatrně –, což souvisí s tím, že se světová moře rozkládají se svými řasami přibližně 
stejným dílem na severní i jižní polokouli Země. Mimoto jsou lesy a jiné zelené rostliny vegetující v běhu 
ročních období zastoupeny na severní i jižní polokouli přibližně stejným dílem. Je ovšem nutno zmínit, 
že lesy na severní polokouli jsou v zimě bez listí, zatímco ty na jižní polokouli zůstávají vesměs zelené. 
Z toho důvodu podíl kyslíku v ovzduší v severských oblastech poněkud roste, když na severní polokouli 
pro listnaté lesy, lesní tundru a tajgu nastane jaro. 
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Billy V souvislosti s fytoplanktonem je tedy důležité vysvětlit produkci kyslíku. Mohl bys nyní, prosím, 
ještě uvést data o složení atmosférického vzduchu? Přesně je totiž neznám. 

Ptaah Atmosférický vzduch se skládá ze vzácných plynů argonu, helia, neonu, kryptonu a xenonu, jakož 
i oxidu uhličitého, metanu, vodíku, oxidu dusného (rajského plynu) a oxidu uhelnatého, vedle hlavních 
plynů kyslíku a dusíku. V jakých podílech jsou všechny tyto látky zastoupeny ve vzduchu a jaký v něm 
zaujímají objem, to mohu přirozeně uvést. Kdybys při vyvolávání našeho rozhovoru vytvořil tabulku, 
byla by celá věc přehledná. Musíš také při sepisování těch plynů zohlednit jejich horní či spodní 
exponenty. Dále je ještě důležité vysvětlit, že uvedu objemy těch plynů v pořadí od nejvyššího objemu 
k nejnižšímu, přičemž celkový objem kyslíku v atmosféře činí 20,995 %. Všechna ta data, jež je nutno 
uvést, vypadají následovně: 

 

hlavní plyny: chemická značka: procentuální objem: 

dusík N2 78,08 

kyslík O2 20,995 

oxid uhličitý CO2 0,04 

argon Ar 0,93 

neon Ne 0,0018 

helium He 0,0005 

methan CH4 0,00018 

krypton Kr 0,00011 

vodík H2 0,00005 

oxid dusný N2O 0,00003 

oxid uhelnatý CO 0,00002 

xenon Xe 0,000009 

 

Billy Nyní jsme tedy dokončili krátké pojednání o fytoplanktonu, fotosyntetickém procesu, procesu 
vzniku kyslíku a složení atmosférického vzduchu. 

Ptaah Tak to můžeš říci, ano. 

Billy Dobrá, děkuji za všechny tvé výklady; teď mám vlastně další otázku ohledně toho zařízení WiFi, 
jak tě informovala Enjana, abyste tuto věc mohli posoudit. 

Ptaah V tomto ohledu jsme dospěli k závěru, že vše, co lidé činí a využívají soukromě, musí zůstat ryze 
soukromou věcí. Pokud tedy soukromě využívají síť WiFi, pak za to musí všichni uživatelé nést 
soukromou finanční odpovědnost, stejně jako za telefonní připojení, telefonní hovory a rádiové 
a televizní poplatky. 

Billy Pak je to tedy jasné. Vždyť tomu nemůže být jinak, neboť soukromá věc musí zůstat soukromou, 
a to v každém ohledu. Chtěl bych se ale ještě zeptat na tohle: Před dlouhou dobou jsi říkal, že sem 
přijdou Zafenatpaneach a Yanarara, aby leccos objasnili ohledně těch podivných událostí, které se 
opakovaně dějí a které si ani vy nedokážete vysvětlit – navzdory všem svým snahám o vyjasnění. Je 
jednoduše mrzuté, co se v tomto ohledu stále znovu a opakovaně děje, zvláště od roku 2001, kdy jsem 
začal pracoval na počítači a od kdy mi byly stále znovu a znovu způsobovány škody, vedle jiných 
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podivných událostí, které se rovněž opakovaně odehrávaly. Hovořit o tom otevřeně vlastně není právě 
záhodné, neboť bychom mohli být označeni za pomatené, jelikož všechny ty zvláštní a neuvěřitelné 
události nelze rozumně vysvětlit. Ti dva, tedy Yanarara a Zafenatpaneach, však o sobě ještě nedali vědět, 
a tudíž by mě zajímalo, kdy přijdou? 

Ptaah Oba dva již zhruba jeden měsíc působí každých pár dní v oblasti celého pozemku Střediska, 
přičemž je samozřejmě nelze pozorovat, jelikož jsou odcloněni. To vše, co se doposud odehrávalo, 
s naprostou jistotou nezpůsobovaly žádné pozemské rušivé vysílače ani jiná podobná zařízení, jež byla 
naopak ve hře v době, kdy jsi ještě bydlel v ulici Wihaldenstrasse 10 v Hinwilu. Ti dva mohli také 
jednoznačně konstatovat, že jimi zřízený ochranný štít nejevil žádné známky cizích vlivů, a tudíž nenastal 
ani žádný pokus s nekalým záměrem škodlivě proniknout tímto štítem. I tento druh útoků lze tedy 
s absolutní jistotou vyloučit. Otevřená je ovšem otázka přívodů elektrické energie do Střediska, neboť 
tyto přívody by mohly být náchylné k cizím vlivům, avšak to je vskutku pouze hypotéza, neboť i v tomto 
ohledu je vše v pořádku, jelikož i tato záležitost je zajištěna. Slabinou by mohl být také internet, na nějž 
ovšem nejsi přímo napojen, a tudíž ani tento faktor nemusí být brán v potaz. Mimoto ovšem vyšla 
najevo věc, která zatím ještě není uspokojivě vysvětlena, a tudíž je k jejímu důslednému vyjasnění ještě 
zapotřebí nějaký čas. Yanarara a Zafenatpaneach podali zprávu o tom, že narazili na stopu velmi 
neobvyklých, silných energetických kmitů, jejichž původ zatím nebyli schopni vybádat, přičemž tyto 
energie dokázaly oslabit zřízený ochranný štít a v oslabené podobě jím proniknout. A co z těchto energií 
jednoznačně plyne – a to lze již s jistotou konstatovat –, to jsou ty podivné události, které se 
ve Středisku, jakož i v souvislosti s tvým počítačem, opakovaně odehrávají. 

Billy Pak tedy nelze vycházet ze stejných či podobných předpokladů jako dříve v Hinwilu? 

Ptaah To souhlasí, neboť tyto velmi silné energie mají takovou povahu, kterou ani Yanarara nezná, 
a tedy samozřejmě ani Sonaer. Skutečnost, že mohla Yanarara tyto energie vůbec registrovat, vyplývala 
pouze z toho, že spolu s Zafenatpaneach po celá léta vyvíjela zcela nové přístroje, jež byly schopny tyto 
energie zaznamenat. Tyto energie jsou neobyčejně silné a vyvíjejí na lidské tělo negativní kmitový vliv, 
přičemž také podivně narušují aparatury a přístroje, které Yanarara vyvinula; původ těchto energií musí 
Yanarara teprve vyzkoumat, na čemž pracuje již déle než jeden měsíc. Mimoto spolu s Zafenatpaneach 
často na pozemku Střediska provádí šetření, která chce však do dvou dnů dokončit, aby se následně 
soustředila již jen na výzkum těch energií, které konstatovala. Poté co vše vybádá a co dospěje 
k výsledku, chce spolu s Zafenatpaneach k tobě přijít a referovat ti o tom, jak lze či nelze postupovat 
a co může či nemůže být učiněno. 

Billy Ach, pak se u vás Yanarara zdržuje již delší dobu a spolupracuje s Zafenatpaneach? 

Ptaah Ano, je u nás již déle než 16 let, avšak minulý rok byla na čtyři měsíce zpět ve své vlasti na planetě 
Sonara, kde navštívila svoji rodinu a strávila svoji dovolenou. 

Billy To je jistě zajímavá osobnost, od níž se rád nechám překvapit, až sem přijde s Zafenatpaneach. 

Ptaah Zajímavé, neboť prakticky totéž řekla i ona ohledně tvé osoby. Nechce si nechat ujít, aby se 
s tebou seznámila. 

Billy Jako obvykle se těším, už jen proto, že zase jednou někoho ... moment, jak slyšíš, vyzvání telefon, 
ale teď ho nechám jednoduše zvonit. 

Ptaah To je neradostné, a jistě není ani nezbytné, abychom byli rušeni při hovoru. 

Billy Stále nepřestává zvonit, ale teď jej nezvednu ... 

Ptaah Kéž by už konečně ... 

Billy Nemůžu udělat více, než lidem říci, že nemají rušit. Ale teď už nezvoní. 
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Ptaah Jdi prosím a pověz lidem, že teď již nemají rušit. 

Billy O. k. ... A jsem zpět. Doufám, že teď již nikdo rušit nebude. Můžeš tedy znovu od začátku začít 
se svým výkladem, prosím. 

Ptaah To bych byl rád, hlavně i proto, že máš nyní během příštích cca 30 minut vést soukromý rozhovor 
s mojí dcerou, Semjase, jak si ona přeje, a tudíž se mnou teď musíš odejít, jelikož s ní odsud nemohu 
navázat spojení. 

Billy To je teď ale skutečně radostné a neočekávané překvapení. Otevři bránu, pak můžeme hned jít 
... 
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