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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Šestistý sedmdesátý kontakt 

středa, 11. ledna 2017, 14.57 hod. 

 

Billy   Ach, ty už jsi tady, Ptaah. Vítám tě a zdravím, milý příteli. 

Ptaah   I já tě zdravím, Eduarde, milý příteli, přišel jsem sem tak rychle, jak to bylo možné, neboť ta 
záležitost, kterou jsi nechal vyřídit Quetzal a mně prostřednictvím Florena, aby ses nás dotázal na naši 
radu, je zjevně naléhavá. Umožnil jsi Florena, aby nás informovala o tom, že máme posoudit způsob, 
jakým je nutno k oné záležitosti přistupovat, a tudíž jsme se s Quetzal usnesli na tom, co jsi měl vysvětlit. 
Nebylo a není nám však zcela jasné, co to celé vlastně znamená, neboť jsi Florena neuvedl přesné 
souvislosti, na jejichž základě bychom mohli tu věc neutrálně posoudit. Chceš-li nyní v této věci zjednat 
jasno, sděl prosím, o co se celkově jedná, pak budu moci navázat kontakt s Quetzal, načež ti budeme 
moci poskytnout svoji radu. 

Billy   Tím se dotýkáš přímo toho problému, ale skutečně to nespěchalo natolik, abys sem musel přijít 
již dnes, neboť tato záležitost bude definitivně probírána až o třetím víkendu. 

Ptaah   Ale nyní jsem zde, a tudíž o tom můžeme teď hovořit a udělit radu. Proto tě prosím, abys ... 

Billy   Samozřejmě. Podívej se semhle, jedná se o toto psaní, prosím, přečti si jej. 

Ptaah   Děkuji ... Nyní rozumím tomu, o co se jedná. K tomu ale musím teď vědět, proč o tom mám 
rozhodovat já s Quetzal? 

Billy   Jsou zde přece dány dva faktory, resp. jsou uvedena dvě opodstatnění této žádosti. V tomto 
ohledu je věc jasná, nicméně z toho plyne, že ten první faktor, resp. důvod, je již na počátku toho dopisu 
druhou větou prohlášen za nicotný, jelikož jej dotyčná osoba nechce přednést ani diskutovat, což 

http://cz.figu.org/


2 
 

 

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

následně potvrdila i ústně. Více bych o tom nechtěl předem zmiňovat, ale rád bych slyšel tvůj názor 
a názor Quetzal, jelikož si přeji se s vlastním míněním držet zpátky a nerad bych, aby se říkalo, že jsem 
vás dva ovlivnil a vměšoval se do něčeho, o čem vlastně musí rozhodovat pouze skupina, ale nikoliv já 
sám. Ale já jsem vedoucí a odpovídám za to, aby se jednalo a rozhodovalo korektně a věcně správně, 
a proto jsem uplatnil právo veta a navrhl jsem ostatním, že si vyžádám vaši radu, pokud s tím budou 
souhlasit, načež oni souhlasili. 

Ptaah   Proto považuješ za důležité, abych se poradil s Quetzal a abychom sem přišli, což ovšem ze strany 
Quetzal není dnes žel možné, a proto se s ním nyní spojím hovorem a přednesu mu, jaká je tvoje žádost, 
kterou nyní chápu. Za tím účelem musím ovšem zpět, avšak můžeš jít také, pokud chceš. Porada 
s Quetzal zabere jen krátkou dobu. 

Billy   Ne, já počkám tady, dokud nepřijdeš. 

Ptaah   Taková je tvá vůle. Potom ... 

Billy   Tak a jsi zase zpět, to šlo skutečně rychle, trvalo to sotva 20 minut. Ta dimenzionální brána je 
skutečně praktická věc, ale k jakému usnesení jste dospěli? 

Ptaah   Podle mého názoru spočívá tvůj problém v tom, jak posuzuješ ten dopis, tedy v otázce, který 
z obou argumentů může, resp. smí být uplatněn. 

Billy   Přesně, to je ten problém. 

Ptaah   Quetzal i já si myslíme, že argumentuješ správně a že jsi upozornil na to a prohlásil, že je první 
uváděný, čistě formální důvod nicotný, jelikož smí být zohledněn pouze důvod druhý, tedy právě proto, 
že ten první je odvoláván, což z toho psaní přece jasně vyplývá kvůli tvrzení, že se o tom nemá hovořit 
a diskutovat, jelikož si dotyčná osoba nepřeje o této věci mluvit a odpovídat na související dotazy. Z této 
skutečnosti ale nutně plyne, že je jako efektivní faktum uveden a také ústně zastupován ten druhý 
důvod. Jednal jsi tedy správně, když jsi uplatnil právo veta a vznesl oficiální námitku, abys odročil a právě 
i zamezil vznik chybného posudku a provedení chybného usnesení. 

Billy   Uvažoval jsi správně, a samozřejmě i Quetzal, neboť přesně o to šlo a jde, neboť jsem v této věci 
zakročil proto, že jsem ten prvně jmenovaný důvod pokládal za nepodstatný, zatímco jsem jako 
relevantní a logický považoval pouze důvod druhý. Protože to první opodstatnění dotyčná osoba 
v dopise a následně i ústně odvolala, tedy právě proto, že říkala, že o tom nemá být hovořeno 
a diskutováno, tak mi bylo logicky jasné, že toto opodstatnění nesmělo být bráno jako základ kýženého 
rozhodnutí. Ani s tím spojené a písemně, jakož i ústně zmiňované vedlejší argumenty, resp. symptomy 
nesměly být podle mého názoru logicky uváděny do hry ve věci daného posouzení nebo vzniku daného 
usnesení, jelikož se zakládaly jen a pouze na tom faktoru, resp. důvodu, který byl jmenován jako první, 
avšak ten byl písemně i ústně odvolán. 

Ptaah   Tím jsi celou věc vyhodnotil správně a zcela logicky jsi využil své právo veta, čímž jsi předešel 
tvorbě chybného usnesení. 

Billy   Oběma vám děkuji. Pokud ale nespěcháš, měl bych ještě jednu otázku. 

Ptaah   Čas mě netlačí, a mimoto mám ještě nějaké věci, které sis přál a které se týkají doby, kterou jsi 
trávil s mým otcem, Sfath. 

Billy   Dobrá, to mě těší, stejně jako to, že máš dost času k hovoru. Již jsem ti vysvětlil tu věc s knihou 
»Researching a Real UFO«, kterou napsali někteří lidé s podtitulem »A Practical Guide to WCUFO 
Experimentation for Young Scientists«, a sice na základě svých výzkumů a šetření, díky nimž mohou 
dokázat, že mé fotografie »dortové lodě« a okolí, v němž byly vždy pořizovány, jsou pravé, 
a nepředstavují tedy podvod; tuto knihu si lze nyní zakoupit u »Amazonu« za 37,22 euro. 
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Ptaah   To je potěšitelné. 

Billy   Také si myslím. Ale když už mluvíme o knihách, tak v této souvislosti mám jeden dotaz ohledně 
tantiém, resp. procent, které náležejí autorovi z jeho děl. Ptám se, protože mě zajímá, jak se na to celé 
díváš, tedy na to, jak se musejí nebo mají tyto tantiémy, resp. procenta, počítat. 

Ptaah   Když vyjdu z toho, že necháváš své knihy tisknout a prodávat prostřednictvím cizích 
nakladatelství – k tomu asi směřuje tvůj dotaz –, tak je pro výpočet tantiém podstatný čistý výnos 
z prodeje. Tento čistý výnos tedy určuje výši tantiém, resp. procent, které pak dostáváš. 

Billy   A jak chápeš tento čistý výnos z prodeje? 

Ptaah   Jedná se o definitivní zisk, který zůstává po odečtení výrobních, prodejních a eventuálních 
poštovních nákladů. 

Billy   Pokud tomu rozumím správně, tak to můžu definovat takto: Když teď např. napíšu knihu, nechám 
ji vytisknout za cenu kupř. 20 CHF a prodám ji se všemi vedlejšími výdaji, a sice za cenu 30 CHF, tak 
musím jako čistý výnos z prodeje počítat 10 CHF, které platí jako faktický zisk? 

Ptaah   To je správně. 

Billy   Proto tedy z hlediska tantiém, resp. procent nelze vycházet z vlastní konečné prodejní ceny 
a vlastních prodejních nákladů, ale jen a pouze z faktického zisku, pokud ti rozumím správně? Kdyby se 
ale vycházelo z celkové prodejní ceny: Co bys k tomu řekl a jak by bylo nutno takovou věc hodnotit 
z hlediska autorského práva na procento ze zisku? 

Ptaah   Jednalo by se o ošizení autora, nebo dokonce o podvod. 

Billy   Aha, asi v takovém rámci jsem to také vnímal. Děkuji za tvé hodnocení. 

Ptaah   Nyní ti tedy mohu reprodukovat tvůj první dopis, který jsi roku 1947 poprvé zaslal vládám 
a veřejným médiím. 

 

Otevřený dopis z pondělí, 7. července 1947 
k rukám vládních činitelů a pracovníků veřejných médií v Evropě 

Naprosto jisté předpovědi budoucnosti Evropy a celého světa poukazují na úděsné události, jež se 
odehrávají již od konce světové války, jenž nastal roku 1945, a jež se budou neodvratně odehrávat 
i od současného roku 1947. Jedná se o absolutně jisté předpovědi, které se budou nevyhnutelně 
dostavovat a naplňovat. Nejedná se tedy o proroctví, jejichž uskutečnění mohou pozemští lidé ovlivnit 
či odvrátit svým chováním. Předzírání, resp. předpovídání budoucnosti tedy nemá nic společného 
s proroctvími, neboť předzírání plyne z pohledu do reálné budoucnosti, v níž se fakticky odehrávají 
předvídané události, jež tedy nelze změnit. A to, co bude budoucnost nezměnitelně přinášet, je 
následující: Již za krátkou dobu se začnou v Evropě a po celém světě negativně měnit klimatické 
podmínky, což bude hlavní měrou zaviňovat samo pozemské lidstvo, neboť bude závažně poškozovat 
veškerou přírodu, zvířecí a rostlinnou říši, a sice kvůli svým potřebám a žádostivostem plynoucím 
z prudce rostoucího přelidnění. Kvůli rychle narůstajícímu přelidnění budou lidé stále více, častěji 
a radikálněji drancovat zemské zdroje, jakož i stále více znečišťovat, ba ničit celé životní prostředí, a sice 
nejen pole, role, lesy, louky a nivní oblasti, ale i všechny oceány a vnitrozemská vodstva. Budoucnost 
následujících dekád bude charakterizována tím, že budou lidé polní, rolní, luční a nivní oblasti, jakož 
i oceány, jezera, řeky a potoky zamořovat rozličnými druhu odpadu, který bude zatěžovat vodní 
i suchozemské živočichy, již budou ochořovat a bídně zmírat, a to zejména tehdy, když se budou 
pokoušet těmito odpady živit. Předpovědi vykládají, že v nadcházejících dekádách a až do daleké 
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budoucnosti příštího tisíciletí budou nejhoršími ničivými materiály zvláště umělé hmoty, jež budou 
poškozovat celé životní prostředí a hubit přečetné živočichy. Lidé budou však také vypouštět na pole, 
role, louky, do lužních oblastí, lesů, zahrad i do atmosféry různorodé chemické jedy, aby své potravinové 
rostliny atd. chránili před škůdci nebo aby podporovali jejich růst. To však povede k tomu – vedle krajně 
intenzivní zemědělské a zahradnické produkce –, že četní živočichové, kteří dosud požírali škůdce, budou 
těmito jedy zdecimováni a vyhlazováni. Zintenzivňování zemědělského a zahradnického hospodářství – 
při němž půjde o to podněcovat např. louky nově vyráběnými umělými hnojivy k vyšší produkci a kosit je 
několikrát do roka – povede k tomu, že bude trpět ptačí říše, jež bude prudce redukována, ba částečně 
dokonce vyhlazována, ať už půjde o zpěvné nebo dravé ptactvo. Tentýž osud potká i vyšší a nižší zvířenu, 
jež bude v budoucnu – kvůli potřebám a žádostivostem nezadržitelně se přelidňujících mas a jejich 
machinacím – olupována o svůj životní prostor, jelikož pozemské lidstvo bude ničit stále více úrodné 
a životně důležité kulturní zeminy, ať už svými nespočetnými novými obytnými a pracovními stavbami, 
nebo továrnami, sportovišti, závodními dráhami, silnicemi, cestami, železničními tratěmi a koupališti 
atd., atp. O svůj životní prostor budou olupováni četní vodní živočichové, z nichž různí budou vyhubeni, 
přičemž hlavní příčinou jejich úbytku bude nadměrný rybolov v mořích a vnitrozemských vodstvech. 
Na tom ponese rovněž vinu přelidněné lidstvo, neboť to bude schopno uspokojovat svoji spotřebu 
potravinových ryb už jen tak, že bude moře a vnitrozemské toky sužovat nadměrným rybolovem 
a do poslední mrtě je vypleňovat. Vinou pozemských lidí budou vymírat četní ptáci rozličných rodů – ať 
už zpěvní, draví nebo noční –, jakož i vodní živočichové všeho druhu, hmyz, plazi, obojživelníci, motýli, 
pavouci a všemožná vyšší i nižší zvířata, neboť lidé budou svými neodpovědnými zásahy do veškeré 
přírody a jejího zvířectva a rostlinstva likvidovat velmi mnoho těchto tvorů. To ale ještě nebude vše, 
neboť lidé budou svými nezodpovědnými a ničivými zásahy do přírody a na planetě uvrhávat i klima, 
a tedy také povětrnostní podmínky, do bouřlivého chaosu, což povede k obludným bouřím, bude si to 
žádat mnoho lidských životů a způsobovat obrovské destrukce. Bude také narušována veškerá zemská 
tektonika, což povede k těžkým zemětřesením a vulkanickým erupcím, jež budou propukat až do daleké 
doby nového tisíciletí – a sice kvůli neodpovědným intrikám spojeným s četnými budoucími pokusy 
s jadernými bombami, po nichž budou následovat pokusy s bombami vodíkovými, jelikož je bude 
neodpovědně schvalovat Truman, prezident USA, což nastane v lednu příštího roku; avšak zmíněné 
otřesy a erupce budou zaviňovány také neodpovědnou těžbou zemských zdrojů. Již na konci příštího 
desetiletí, 29. února, si jedno zemětřesení v Maroku vyžádá asi 13 000 lidských životů, což bude ale jen 
začátek mnohých dalších zemětřesení. Budou následovat také vulkanické erupce, např. v roce 1951 
vybuchne sopka Hibok-Hobok na ostrově Camiguin na Filipínách a rovněž i vulkán Lamington na Papui 
Nové Guineji, což si vyžádá přes 6000 lidských životů. Sopečné erupce se však budou v budoucí době silně 
množit, kvůli čemuž budou umírat četné desetitisíce lidí, stejně jako kvůli pevninským a podmořským 
zemětřesením. Veškeré podmínky v přírodě, zvířecí a rostlinné říši, jakož i podmínky klimatické 
a povětrnostní, se budou lidskou vinou extrémně měnit. Budou se objevovat nestvůrné bouře všeho 
druhu, jež budou způsobovat nesmírné hmotné škody, a sice na krajinách, domech a všelijakých jiných 
budovách, ale i na silnicích, cestách, horách, železničních tratích, divokých i lužních potocích, řekách, 
jezerech, ba dokonce na plážích všech oceánů. Přírodní živly, klimatické zvraty, bouře, bahenní laviny, 
záplavy, tsunami a horské sesuvy budou až do doby 3. tisíciletí zabíjet statisíce lidí, přičemž milióny lidí 
budou umírat kvůli válkám a terorismu. 

Klima se bude překotně proměňovat, neboť již v následujících dekádách bude probíhat prudké 
a stupňující se oteplování a měnění klimatu, z nějž budou pramenit obrovské a příšerné sněhové 
i dešťové srážky, krupobití, orkány, tajfuny, tornáda, hurikány a jiné bouře, jakož i sucha, výkyvy počasí 
a lesní požáry netušených rozměrů – a to vše se bude odehrávat na celém světě, a tedy i v Jižní a Severní 
Americe, v celé Evropě, Asii a Austrálii. Budou vznikat nesmírné škody, silné přílivy moří atd. budou 
pronikat na pevninu, z divokých a lužních potoků se budou stávat dravé řeky, z řek zuřivé proudy, a divé 
vody budou vystupovat ze všech břehů a působit obrovské záplavy.  Na všech kontinentech budou hořet 
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obrovské lesní plochy, celé krajiny budou pustošeny bouřemi a budou ničeny četné lidské výdobytky 
a živobytí. Evropa bude čím dál tím více postihována hurikány a tornády a četná lidská díla budou 
bořena, jelikož je lidé budou stavět příliš blízko k pobřeží, na horských svazích atd., jakož i v lužních 
oblastech, v nichž by v zásadě nesměly stát žádné lidské obytné, tovární ani skladištní stavby a ani 
sportovní zařízení atd., neboť tyto oblasti by musely skýtat nezbytný prostor pro divokou, prudkou, celé 
okolí zaplavující vodu. 

Jak jsem již vyložil, první závažné zemětřesení s mnoha mrtvými vypukne již příštího roku a v roce po něm 
následujícím nastanou první mocné vulkanické erupce, po nichž budou následovat také obrovská, 
extrémní pevninská a podmořská zemětřesení, která budou propukat až do daleké doby 3. tisíciletí, 
budou stále ničivější a budou si poté žádat nesčíslné lidské životy. Počátek všech těchto vývojů, jež budou 
v budoucnu přinášet četné útrapy, bídy, nouze, destrukce a mrtvé, se bude zprvu ještě odehrávat v menší 
míře, avšak veškeré poměry se budou stále zhoršovat v souvislosti s tím, že ustavičně poroste přelidnění, 
které bude stále intenzivněji a násobně plošněji ničit přírodu, její faunu a flóru, atmosféru i klima, neboť 
přemnožené lidstvo bude páchat neodpovědné machinace, aby uspokojilo své potřeby a požadavky. 
Z toho důvodu se začne v průběhu příštích dekád odvíjet katastrofa, kterou pozemské lidstvo již nebude 
schopno zvládat, takže se kolem konce 20. století vše vystupňuje do té míry, že se bude celá situace zcela 
zvrhávat a že se bude v každém ohledu vymykat kontrole, přičemž tento trend bude pokračovat 
i do nového tisíciletí. To ovšem potom ještě nebude znamenat konec hrůz, neboť vzápětí po nástupu 
nového tisíciletí se bude příroda ještě více a mocněji vzpírat šílenému ničení životního prostředí, které 
bude machinačně páchat přelidněné lidstvo, přičemž tento odpor přírody dosáhne takové míry, jaká 
bude připomínat pravěké doby Země, a to i ohledně mocných bouří, jež budou stále mohutnější a jež 
budou stále častěji dosahovat zvrhlé rychlosti stovek kilometrů v hodině. Avšak budoucnost pozemského 
lidstva budou chaotizovat ještě i další zlořády, jež budou šířit velkou hrůzu, neboť metlami lidstva se 
stanou četné války, povstání a krvavý, dosud zcela nebývalý terorismus, avšak o tom ještě něco vypovím 
později. 

Pokud člověk pozoruje a analyzuje nadcházející blízkou a vzdálenější budoucnost – a sice až do prvních 
dekád 3. tisíciletí –, tak může dospět k jasnému a zřetelnému poznání, že na následujících pohromách, 
chaosu a všech katastrofách ponese vinu samo pozemské lidstvo, byť chorobně hloupí a neodpovědní 
přemoudřelci a vědci budou tvrdit opak. Faktorem všeho zla je v zásadě a bez stínu pochybnosti 
přelidnění, resp. všechny s ním spjaté potřeby a žádostivosti, které lidstvo uspokojuje nehoráznými, 
ničivými machinacemi v přírodě, zvířecí a rostlinné říši, čímž zákonitě ovlivňuje také atmosféru a klima, 
což způsobuje též oteplování, resp. změnu klimatu, a vede ke globálnímu ničení životního prostředí. 
Budou se také rozmáhat otevřená prostituce, kriminalita, problémy s azylanty a nový nacismus, což bude 
způsobovat velké problémy, přičemž tento nový nacismus se nebude rozšiřovat pouze v Americe, což 
budu ovšem znovu tematizovat později. Proti tomu a vůbec proti všem ostatním zlořádům musejí být již 
dnes přijata a prováděna velmi tvrdá, účinná a obsáhlá protiopatření, stejně jako proti světovládným 
intrikám USA, které za pomoci mocí posedlých a úslužných kreatur a manipulací svých tajných služeb 
podněcují po celém světě války, revoluce a politické převraty, přičemž i samy s vlastní armádou 
vpadávají do cizích zemí a vedou války. Tímto způsobem uvrhávají dané země do chaosu a využívají 
mentalitu, náboženství a politiku jejich populací k tomu, aby zlomily odpor proti USA, přičemž vyhlazují 
všechny, kteří mají protiamerické sklony. Kvůli svému závratně rychle rostoucímu přelidnění je lidstvo 
nuceno stále častěji a pronikavěji drancovat Zemi a ničit životní prostředí, přírodu, zvířectvo a rostlinstvo, 
neboť nezadržitelně rostoucí světová populace – jejíž počet bude podle předpovědi již na přelomu 
tisíciletí činit asi 7 miliard lidí – chce uspokojovat všechny své, stále se stupňující, potřeby a žádostivosti 
všeho druhu. Potřeby a žádostivosti lidstva rostou přímo úměrně k jeho rostoucímu přelidnění, přičemž 
lidstvo stále intenzivněji a velmi zhoubně narušuje a zcela plení jak planetu Zemi, tak i její přírodu, 
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zvířectvo, rostlinstvo a veškeré životní prostředí, pokud jde o krajiny, lesy, pole, role, nivy, jezera, potoky, 
řeky, proudy, moře, atmosféru i klima. 

Samotná planeta je sužována, neboť jaderné i jiné exploze narušují strukturu Země a vyvolávají 
zemětřesení, jež budou v budoucnu častěji způsobovat velké katastrofy spojené v mnoha mrtvými. 
Vodstva, příroda, atmosféra a přízemní vesmír jsou a budou znečišťovány, pralesy budou ziskuchtivě 
ničeny a pustošeny a zemské zdroje neodpovědně drancovány.  

Příkazem doby a budoucnosti by muselo být to, aby se učinila přítrž celému šílenství pozemského lidstva, 
tedy stále rychleji rostoucímu přelidnění a veškerým z něj plynoucím zločinným destrukcím, jež pramení, 
resp. budou pramenit z klimatické změny, která již započala a která již za několik málo dekád bude 
způsobovat katastrofické důsledky. Avšak předpovědi jasně vykládají, že všechny ty destrukce, 
devastace, chaos a katastrofy zastaveny nebudou. Veškerým zlým dopadům, objasňovaným 
v předpovědích, tedy nelze předejít, což mi nicméně nebrání v tom, abych i nadále volal do světa, že celé 
to šílenství přelidnění a s ním spjaté ničivé machinace musejí být zastaveny, a to velmi rychle a dříve, 
než již nebude možné nic zachránit. To ovšem nutně předpokládá, aby lidstvo zavedlo globální 
a kontrolované zastavení porodnosti a následně také účinnou kontrolu porodnosti, díky čemuž by se 
světová populace snížila a mohla být udržována na rozumné úrovni. Pouze tak mohou být rostoucí 
potřeby a žádosti pozemského lidstva utlumeny a všechny s nimi spjaté destrukce ukončeny 
a redukovány na rozumnou míru. 

Skutečně je již dnes, v roce 1947, učiněno velmi mnoho zlých nepravostí pro to, aby se předpovědi 
neúprosně vyplňovaly, a to i v tom ohledu, že se bude znečišťovat životní prostředí působením 
všemožných motorů na fosilní paliva a působením továrních komínů atd., což se již nyní stalo 
problémem. Mimoto se praktikují i nespočetné další formy znečišťování vodních zdrojů, vzduchu 
a všeobecného životního prostředí, přičemž se také ničí kulturní zemina, jelikož lidé stavějí stále více 
staveb všeho druhu, jakou jsou obytné domy, továrny, silnice, cesty a sportovní hřiště atd. 

Toto jsou části předpovědí, jež byly dosud učiněny a jež se mají nyní dostat do rukou veřejnosti, a sice 
spolu s následující básní, která ozřejmuje, co se bude odehrávat působením USA a diktátorské unie, která 
bude ještě před přelomem 3. tisíciletí vznikat v Evropě. Lidstvo musí obdržet osvětu a tu mají povinnost 
poskytovat všechny veřejné orgány, jelikož jsou hlásnou troubou populace. Je tedy žádoucí, aby to vše 
bylo v plném rozsahu zveřejněno. 

Amerika a Evropa se budou chvět, 
až z východu tvrdou rukou ku svobodě budou spět. 

Amerika a Evropa svobodu utiskujou, 
tvrdému trestu a učení ale neuniknou. 
Světovládu budou zlobně vésti chtíti 

a země, národy v diktatuře vlastní míti. 
I přijde medvěd velký, aby svobodu nesl, 
národ Rusů, by nesvobodu celou odnesl, 

která v Americe a Evropě z mnohé huby zvučí, 
a často i v jiných zemích po světě celém hučí. 

Medvěd z východu ji arci zdolá, 
a celou věc k míru a svobodě srovná. 
Do té doby čas to dlouhý, nářků plný, 

jež se slzami do světa budou rozneseny. 
Terorizmus, diktatura, zášť a válka 

tož míru, svobodě vítězná zavírají vrátka. 
Moc, světovlády lačnost derou svět, 
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a v zemích četných smrtelný ryk slyšet jest. 
Amerika a Evropa ze sebe nesvobodu dere, 
a lidstvo se pak ve válce, bídě, bědách pere. 

Strůjci nepokojů, jež v činech moci kotví, 
budou medvědem poučeni a dáno jim proroctví, 

že ambice světovládná zhoubný nepokoj jen plodí, 
což lidstvo do smrti a zkázy vodí. 

Proto medvěd roztrhá celé americké zlo, 
a také Evropě bude totéž slíbeno. 

Až z Ameriky světochtivé násilí bude zníti, 
pak svět války, zkázu plnou všude bude míti. 

A až z diktatury evropské totéž ozývat se bude 
a vražedný povyk zlého terorismu pak všude, 

pak medvěd spustí dílo své a nepokoj v zubech stiskne, 
a západních mocí zhoubné činy pryč, toť dílo jisté. 

 
Bülach, 7. července 1947, Eduard Albert Meier 

 

A tady mám teď ty poslední předpovědi a proroctví mého otce, které učinil, které ti jmenoval a které ti 
chci nyní uvést, čímž pak budou ve všech rozhovorech, které jsme vedli my dva, integrovány všechny 
jeho pořízené záznamy, jež si přeješ otevřeně uvést. Já sám zastávám tentýž názor jako ty – který jsi 
v poslední době zmiňoval vícekrát –, tedy že všechny ty předpovědi, které učinil můj otec, Asket, má 
dcera Semjase, Quetzal a já sám a které se vztahovaly na tvé soukromé záležitosti, nemají být vloženy 
do našich kontaktních, rozhovorových zpráv. Pokud by tě však zajímaly ještě jiné, soukromé nebo 
ostatní, části rozhovorů mezi tebou a mým otcem, Asket, Quetzal a mnou, tak se o nich můžeš zmínit, 
načež ti je vyhledám a zprostředkuji. 

Billy   Trvám na tom, že všechny ty různé předpovědi tvého otce, Sfath, jaké se detailně vztahují 
na zhoubné události ohledně lidským životem pohrdajících machinací a příhod, rovněž nemají být 
vloženy do našich rozhovorových zpráv, a nepřeji si je ani jinak zmiňovat. Důvod spočívá v tom, že jsem 
častěji zjišťoval, že už jen prosté předpovědi vzbuzují v mnoha lidech těžké psychické problémy, s nimž 
se nedokážou vypořádat, anebo jen stěží, a jimiž pak musejí, eventuálně po celé měsíce, trpět. 

Ptaah   Na to máme tentýž názor, neboť v tomto ohledu uvažuji stejně. 

Billy   Teď se pomalu schyluje k tomu, že nově zvolený prezident USA bude skládat přísahu, což se mnoha 
jeho odpůrcům nebude zamlouvat. Trump má sice za sebou četné přívržence a učinil také mnoho 
dobrých slibů, jež bude zřejmě i projevovat při své oficiální řeči před vstupem do úřadu, jak ho odhaduji, 
avšak bude pak záležet na tom, zda dokáže všechna svá ujišťování uskutečňovat a zda bude schopen se 
prosadit přes své poradce a odpůrce a zda z amerického národa dokáže učinit »vládnoucí« lid. Je také 
ve hvězdách, zda dokáže podle svého smýšlení vybudovat dobré vztahy s Ruskem a všemi ostatními 
státy na Zemi a zda bude schopen stáhnout vojsko a tajné služby atd. z cizích států a zda nebude 
koketovat s diktaturou EU. Pokud však dodrží své sliby a dokáže se prosadit přes své špatné poradce 
a své protivníky, tak bude přinejmenším z hlediska dodržení svých slibů dobrým prezidentem. Bude však 
pochybné, zda dokáže dát co proto americkému establishmentu a svěřit moc v rozumné míře národu. 
Co se však bude kromě toho odehrávat, to je pochybné, zejména se zamýšlím nad vojenstvím, 
vojenskými intrikami, vnitrostátní ekonomikou, mezinárodními obchody, bankovnictvím a akcemi 
tajných služeb. A když už hovořím o tom, že je třeba pořádně vyčinit americkému establishmentu, tak 
by o tom bylo nutno hovořit i v případě Švýcarska, neboť i zde máme v takzvané vládní elitě jisté figury, 
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které by bylo nutno zbavit jejich úřadů, jelikož pracují škodlivě a namyšleně proti národu, čímž také 
negativně ovlivňují poctivé lidi ve spolkově a kantonální vládě, jakož i v obecních grémiích. Zde stojí 
v popředí pokrytci, kteří se vyslovují pro vstup do diktatury EU a kterým velmi záleží na tom, aby svoji 
vlastní domovinu a její lid vydali uskupení vládnoucích, kteří projevují zvůli, jsou posedlí mocí a pohrdají 
mírem a svobodou. A zlé při tom je, že se všichni počestní lidé ve všech spolkových, kantonálních 
a obecních grémiích musejí po stránce svých názorů a usnesení atd. podvolovat neférové konkordanční 
demokracii, a že tudíž to, co si myslí o svobodě, míru a lidové vůli, nemohou efektivně uvést do hovoru 
a do diskuse, a tedy ani předložit k hlasování. Nevměšuji se sice do politiky a vládních záležitostí své 
vlasti, Švýcarska, avšak mám právo si učinit svůj názor na základě vlastních zjištění, a sice aniž bych se 
politicky angažoval. Na stranu druhou musím však říci, že Švýcarsko je zemí, v níž ve srovnání se všemi 
státy světa obecně vládne nejlepší politický pořádek a v níž máme dobrou a zdravou spolkovou ústavu 
a rovněž i dobrou jurisdikci, a to i tehdy, když v některých bodech pokulhává. Také v každém jiném 
ohledu mohu vyčíslovat stále jen přednosti své vlasti, neboť podle toho, jak jsem poznal mnoho zemí 
světa, mohu říci, že je nelze v žádném směru srovnávat s kvalitami Švýcarska. Je tomu jednoduše tak – 
jelikož se přece politicky neangažuji –, že akceptuji i některé věci, jaké nepovažuji za správné a jaké bych 
řešil jiným způsobem, ale jinak, celkově vzato – až na uvedené výjimky – má ve Švýcarsku vše svoji 
správnost a každý člověk může být rád a spokojen, že jej v této zemi chrání ústava a zákon, že je 
svobodný a že může žít v bezpečí. 

Ptaah   Co se týče Trumpa, tak čas prokáže, jak se věci vyvinou. Vývody, které zmiňuješ ohledně 
Švýcarska a ohledně pověřených činitelů, které uvádíš do souvislosti s americkým establishmentem, 
nelze žel smést ze stolu. A to, že si své vlasti velmi vážíš – i když jisté postupy jednotlivých činitelů, kteří 
jsou ve službách státu a kteří působí na vládních úřadech, neodpovídají tomu, co by bylo v zásadě 
správné –, to tě ctí, stejně jako je hodna uznání tvá tolerance, kterou ve smyslu své akceptace projevuješ 
těm, kteří se věnují falešným způsobům chování a kteří se ke škodě ostatních, tedy právě ke škodě lidu, 
stavějí do popředí a ovlivňují sobecky své spoluvládnoucí atd. chybnými názory, požadavky a usneseními 
atd. s tím, že jim neponechávají žádnou jinou volbu než činit chybná rozhodnutí. K tomu musím ale 
zmínit, že nemáš při písemné reprodukci našeho rozhovoru zmiňovat jistá data, události a příhody, abys 
v lidech nevzbuzoval strachy a děs. Do budoucna bude také dobré, abys ani nadále již nevystupoval na 
veřejnost, a aby ses tedy držel zpátky ve vztahu k novinářům, televizním a rádiovým reportérům a jiným 
osobám, které ti chtějí klást otázky a jež z tebe chtějí vylákat tajemství nebo jednoduše dobré 
vědomosti. Tento úkol mají do budoucna vykonávat všichni členové základní skupiny, kteří jsou v daných 
tematikách dostatečně zběhlí, aby o nich mohli hovořit a odpovídat na dotazy a aby mohli objasnit vše 
podstatné. Ty sám jsi dostatečně zaměstnán přímými záležitostmi mise a vším tím, co pro mě a naše 
duchovní vůdce vypracováváš po stránce všech hodnot Učení ducha, jež jsou pro nás důležité a jež se 
díky tobě a tvým vědomostem ještě smíme studijně dozvídat, za což ti vyslovuji dík od nás všech. 

Billy   Tento dík není nutný, neboť i já jsem tobě a vám všem velmi vděčný za to, že tak mohu předávat 
dále učební hodnoty, jaké je pro mě nemožné vyučovat tady na Zemi. Ale ohledně toho, co jsi uvedl k té 
zdrženlivosti: Co se týče čtenářských otázek a otázek spojených s misí od lidí, které dobře znám, jako 
jsou členové základní a pasivní skupiny a dobří známí, tak zde přece jistě nehovoří nic proti tomu, abych 
tyto otázky zodpovídal a vedl rozhovory, které zacházejí poněkud dále než jen k tomu, co píši v Nauce? 
Právě v tomto ohledu je toho vždy hodně k vysvětlování, avšak musím vypouštět vše, co je po stránce 
hodnot příliš vyspělé, jako právě fakta, která vypracovávám pro tebe a duchovní vůdce, následkem 
čehož jsem vždy dostatečně zaměstnán, nemohu lenošit a někdy musím přísně dbát o to, abych mohl 
vyřizovat i všechny nezbytné práce, jaké vyplývají v přímé souvislosti s misí. Tyto práce musejí vykonávat 
také všichni ostatní členové základní skupiny, a tudíž je žádoucí, aby přispíval každý jednotlivý z nich 
podle svých schopností a možností. A to, jak všichni přísně spolupracují na misi, že jí věnují hodně svého 
volného času a že navíc napomáhají i finančně, aby celá věc mohla prospívat a vzkvétat, to nedokážou 
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pasivní členové ani nezúčastněné osoby, které stojí mimo základní skupinu, vůbec pochopit, nebo jen 
stěží, a ani nejsou ochotny tyto věci dobrovolně brát v potaz. K lidem, kteří spolufinancují misi a všechny 
nezbytné provozní náklady, patří přirozeně i všichni pasivní členové, mecenáši a přátelé FIGU, kteří díky 
svým dobrovolným příspěvkům a darům zajišťují chod mise, přičemž zvláště velký výkon vyvíjejí tvrdě 
spolupracující osoby, které věnují svůj volný čas a svoji dovolenou tomu, aby vyřizovaly různé nezbytné 
práce kolem Střediska, na něm samotném nebo v jeho okolí, jakož i na pozemku a v lese. 

Ptaah   To je skutečně nanejvýš důležité zmínit a já za to chci všem lidem, kteří na těchto věcech 
v každém pozitivním ohledu spolupracují, vyslovit svůj dík, neboť jak říkáš, ti všichni vyvíjejí velké, 
a chtěl bych dokonce říci neocenitelné výkony k zachování a realizaci mise. Co se však týče tvých 
rozhovorů ve věci Učení ducha a záležitostí spojených s misí, tak na ty se samozřejmě nevztahuje 
okolnost, že se již nemáš starat o práci na veřejnosti, neboť v těchto případech se jedná o dotazy 
a rozhovory, jež se přímo vztahují k misi a jež přece spadají do tvých povinností s touto misí spjatých. 
Pokud chci např. hovořit o tom, co se odvinulo u ..., tak musím podotknout, že to nebylo dobré, neboť 
v celé této věci šlo této osobě o to, že chtěla vyzdvihnout něco, o co jevila vlastní zájem a do čeho se 
vášnivě zabrala, přičemž chtěla, aby byly potvrzeny její nafouklé pocity ve věci vlastní vášně. Když se 
na to podívám důsledně, tak se sama vyvyšovala, projevovala namyšlenost a přehnaně se vychvalovala, 
jak v takovýchto případech zpravidla říkáš, avšak rovněž se také fixuje na osoby a faktory, které 
nezměrně přeceňuje. 

Billy   Tak se to jevilo Bernadette i mně samému. My takovéto moresy v naší švýcarskoněmecké 
a německé řeči označujeme jako slepě věřivé, slepě vzteklé, fanatické, silně zapálené, výbušné, vášnivé, 
nepřesvědčitelné, nepoučitelné, zarputilé, nebo dokonce jako posedlé, zaryté a zabedněné. I to je tedy 
jasné, stejně jako to, že se lidem jako ... již nemám věnovat, což se týká speciálně právě i novinářů atd., 
jimž se ale již po celé dekády nevěnuji. 

Ptaah   To je mi známo, avšak chtěl jsem to jednoduše opět zmínit, jelikož jsem v myšlenkách narazil 
na ... Tvůj dotyčný rozhovor nebyl smysluplný, neboť ... se z něj nic nenaučil, ale naopak se ještě více 
pohroužil do svého předpojatého názoru. 

Billy   Tím zřejmě myslíš, že do něj zabředl. Ale dobrá, fakta jsou nyní jasná. 

Ptaah   Takové bylo mé mínění. Ale nyní bych ti rád uvedl předpovědi mého otce a k nim i některé krátké 
části vašeho hovoru, který jste vedli 1. září 1948: 

 

Kontaktní rozhovor a předpovědi Sfath ze středy, 1. září 1948 

Sfath 

1. Dnes ti chci uvést předpovědi, v nichž budou zčásti obsažena i proroctví, přičemž tyto 
předpovědi a proroctví nebudou poslední. 

2. Další předpovědi a proroctví obdržíš ještě v pozdějších dobách od osob, které s tebou budou po 
mé době pokračovati v kontaktech. 

3. Dnes ti však musím vysvětlit a ohlásit mnohé předpovědi, které vyplynou do konce roku 1963 
a jež jsem na základě vlastního pozorování budoucnosti zaznamenal ve svých záznamech. 

4. Další předpovědi od roku 1963 dál až po rok 2250, jež jsem odůvodnil pohledy do vzdálenější 
budoucnosti, jsem zaznamenal v souhrnné ročence; tyto předpovědi jsou však především 
určeny jen tvému vědění a můžeš si je v pozdější době vyžádat u těch, již přijdou po mně. 

5. Mezi nimi jsou i předpovědi, jež smíš otevřeně jmenovat, avšak o jejich zveřejnění musíš vždy 
rozhodovat na základě své vlastní zodpovědnosti. 
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6. Po předpovědích, které ti podám dnes až po rok 1963, ti uvedu ještě větší počet dalších 
předpovědí, jež bude lze rozvést až po druhé desetiletí nového tisíciletí, jakož částečně 
i po vzdálenější budoucnost. 

7. Několik málo jistých předpovědí budu i poněkud konkretizovati, jelikož budou v nadcházejících 
dobách obzvláště důležité, avšak v ostatních případech budu vše vyprávěti v normálním rámci 
a nebudu to otevřeně do podrobností vysvětlovat.  

8. Samozřejmě že ti po svých vývodech ještě mnohé ze všech oněch předpovědí blíže vysvětlím, 
nicméně vím, že si v pozdější době vyžádáš záznamy z mých annálů a zveřejníš je, a tak budu 
ve svých výkladech dotyčných vysvětlení zdrženlivý. 

9. Budeš-li však mít k jednotlivým předpovědím ještě zvláštní otázky, pak se tomu samozřejmě 
zavěnuji a vše nezbytné ti podrobně vysvětlím. 

Eduard (Billy) 

Někdy je pro mě těžké všechny ty nedobré předpovědi zpracovat tak, abych se tím nezatěžoval, 
tedy právě aby to šlo dostatečně rychle. Mnohé hrůzné věci mi – upřímně řečeno – dělají někdy 
obtíže, obzvlášť ty strašné události, které mi umožňuješ vidět skoky v čase, ať už to jsou různé 
válečné zločiny během světové války anebo zločiny v Kopníku1 v roce 1933 atd. Někdy je to 
opravdu těžké, i proto, že mám kvůli tomu zlé sny. 

Sfath 

10. O tom vím, leč kvůli tvé misi je nezbytné, abys měl znalosti o různých zlých událostech, které se 
konaly v minulosti, jakož i o současných a budoucích událostech, a abys je někdy mohl i přímo 
sledovat. 

11. Jen tak se ve svém životě se vším vypořádáš a rovněž splníš svou misi, aniž bys na sobě samém 
utrpěl újmu. 

12. Také ohledně předpovědí a proroctví je velmi významné, abys je mohl zpracovati tak, že tě to 
ve vědomí a ve tvých myšlenkách a pocitech nebude zatěžovat; odůvodnění spočívá v tom, že se 
při vykonávání své mise setkáš s velmi mnoha zlými věcmi, s věcmi negativními, špatnými 
a zhoubnými, které pak musíš zpracovat tak, aby ses tím vším nezatěžoval a mohl činiti svou 
práci. 

13. Je těžký úkol se to naučit, leč také tě to velmi posílí a učiní tě to nenapadnutelným vůči všem 
protivenstvím všeho druhu, jako budou nepřátelské útoky protivníků, lhářů, rozumbradů 
a pomlouvačů, jimž budeš v důsledku své mise po celou dobu svého života vystaven. 

14. Tak tomu bude i ve tvé rodině od okamžiku, kdy se za 18 let oženíš v Řecku a během 7 let zplodíš 
dceru a dva syny, jelikož tvůj manželský svazek bude velmi zlý; i přesto do něj však kvůli naplnění 
své mise musíš vstoupiti, neboť to bude další násobitel tvého posílení a bude to nezbytné, abys 
mohl naplnit svou misi. 

15. Bude to však pro tebe velmi obtížná situace, neboť ono spojení tě bude vinou hádek a zrady 
velmi silně zatěžovat, dříve než bude koncem století ukončeno rozvodem. 

16. To ale nebude znamenat konec zlého, jelikož po zrušení manželského svazku budou lži 
a pomluvy proti tobě ze strany tvé někdejší manželky pokračovati dále a připojí se k nim i tvá 
dcera a nejmladší syn. 

17. Tvůj starší syn však proti tobě působiti nebude, nicméně se vzdálí od tvé rodiny a půjde svou 
vlastní cestou; avšak po několika letech vyhledá tvou pomoc, najde k tobě cestu zpět a bude 
nadále i pomáhat a spolupůsobit při tvé misi, k níž rovněž najde cestu. 

18. To se takto zběhne v posledním desetiletí tohoto století a v prvním desetiletí nového tisíciletí. 

 
1  Kopník je město přičleněno k Berlínu; pozn. překl. 
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Eduard 

To, co říkáš, nevypadá zrovna jako radostný život. 

Sfath 

19. Svůj život si i přesto učiníš potěšitelným a radostným, jelikož se budeš s radostí, elánem, dobré 
mysli a s velkým pracovním nasazením neúnavně věnovat své misi a učiníš si z ní vášeň. 

20. Tento tvůj sklon ti propůjčí všecku nezbytnou sílu, radost, vlastní mír a harmonii, abys byl 
v každé situaci vždy bez omezení spokojený, ať už ve štěstí nebo v zármutku. 

21. K tomu přispěje i všechno to, co musíš zpracovat díky předpovědím všeho druhu, které ti budou 
přiblíženy a z nichž se naučíš a pochopíš více, než toho bude schopen jakýkoliv jiný člověk. 

22. Proto ti ale nebude možno závidět, neboť budeš napříč svým životem a vlivem všech učení 
natolik zatěžován, že to budeš moci snášet a vystát jen tehdy, překonáš-li sebe samotného, a to 
si od tebe často bude žádat tvé dočista poslední síly. 

Eduard 

Ty mi říkáš stále znovu tak »potěšitelné« a »povznášející« věci, že si tak někdy připadám bezmála 
jako spráskaný pes. Můj rozum mi ale vždy jasně říká, že to tak být musí a že bych bez toho 
všeho, co se musím naučit, nebyl schopen pochopit ani provést svůj úkol. Krom toho se ale vždy 
můžu zase zotavit a těšit se z toho, když mě vezmeš někam, kde jsou nádherné krajiny, vzácné 
květiny a jiné rostliny, ptáci a zvířata v džunglích atd. Plně mi to vynahrazují také vulkány 
v různých zemích, které jsi mi umožnil pozorovat, jakož i černé vulkanické magmatické komíny 
v hlubokém moři a opravdové vulkány, ona pestrost nejmenších a největších vodních živočichů, 
jakož ale i mnoho jiných věcí, které mě stále znovu necháváš pozorovat, dále i všechno to 
důležité a vědění hodné, čemu mě stále znovu vyučuješ; tak moje někdy zasmušilé myšlenky 
ohledně pošlapání mé bytosti zase rychle mizí, což je z tvé strany zřejmě účel cvičení, jak se 
domnívám. 

Sfath 

23. V čemž máš pravdu, jelikož vím, jak na vše reaguješ, a to již od doby tvého narození, od té doby 
jsem studoval tebe, tvou bytost a všechna tvá hnutí, takže vím, co je pro tebe dobré. 

24. Avšak i později, až již nebudu, nebudeš tyto exkurze muset postrádati, neboť i po mně ti za tímto 
účelem bude skýtána příležitost. 

25. Tímto studovaným způsobem jednám tak, jako jsi to ode mě převzal i ty a jak obdobně ze sebe 
jednáš i ty, pokud to považuješ za nezbytné, aby ses uchoval, jakož i svou náladu, v dobré 
kondici. 

26. Proto se potom usadíš a sepíšeš cenné knihy, pojednání a články, jakož i aforismy a básně, 
anebo povedeš s různými lidmi hlubokomyslné rozhovory. 

27. Leč nyní chci přejít k oněm předpovědím, jež ti musím uvésti: 
28. V nadcházejících desetiletích přinese mnoho převratů v politice a vesmírné technice velké 

změny v celém světovém dění; k tomu však mají být uvedena jen některá nejdůležitější fakta, 
jelikož stovky jiných nadcházejících událostí a příhod by překročily rámec předpovědí, uvádět 
dnes tyto všechny by bylo přespříliš. 

29. Chci tedy nejprve popořadě uvésti jen ty ze všeho nejdůležitější nadcházející události a dění, 
přičemž některé ukážu nejprve rok za rokem až do roku 1963 a poté svými dalšími rozvody 
různých předpovědí rovněž ještě cosi připojím a podrobněji vysvětlím. 

30. Začít chci následujícím rokem 1949, kdy bude Jeruzalém vyhlášen hlavním městem Izraele, Indie 
bude vyhlášena členem Commonwealthu a Čína Čínskou lidovou republikou, načež budou 
Severní a Jižní Korea uznány jako samostatné státy. 
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31. Příštího roku 1949 bude taktéž založena organizace s názvem NATO, což bude značit »North 
Atlantic Treaty Organization«, a tato organizace bude pak existovat jako »Organizace 
Severoatlantického paktu«. 

32. Založena bude proto, že podepisující státy budou chtít vytvořit vojenské obranné spojenectví, 
jež má býti hodnotovým společenstvím západních států k ochraně před Sovětským svazem. 

33. Poté bude proklamováno oficiální přátelství mezi Sovětským svazem a Čínou. 
34. Roku 1952 se udají určité politické machinace, jež přivodí různé zvraty. 
35. Bude též založeno takzvané »Evropské obranné společenství« a následně sovětské stíhačky 

sestřelí nad Baltským mořem ve švédské neutrální oblasti dva stroje švédského letectva, což 
povede k vícero úmrtím a politickým rozmíškám, nikoli však k válečným skutkům. 

36. Téhož roku budou USA bombardovat Severní Koreu, která bude až do nového tisíciletí podléhat 
zlé diktatuře, bude následně pod vedením jednoho nového mladého diktátora provádět jaderné 
testy a bude vypouštět hrozby proti USA a všem těm, kteří s jejími diktátorskými intrikami 
nebudou souhlasit. 

37. V Egyptě bude při státním puči sesazen král Faruq a v Jordánsku armáda sesadí krále Talala, 
poté Velká Británie na jednom australském ostrově odpálí první jadernou bombu, po níž bude 
na jednom atolu v Pacifiku následovat první test vodíkové pumy. 

38. Pro rok 1953 je nutno uvésti jen jednu důležitou událost, totiž smrt sovětského diktátora Josefa 
Stalina, načež roku 1954 bude opět lze jmenovati jen jednu další událost, totiž vzájemnou 
úmluvu o obraně mezi USA a Taiwanem. 

39. Roku 1955 se nezběhne nic významného, avšak roku 1956 bude v Sovětském svazu nastolen 
proces destalinizace, zatímco USA budou balóny a letáky agresivně a provokativně působit proti 
politice východní Evropy a Sovětského svazu, proti čemuž se pak samozřejmě zdvihnou sovětské 
protesty a též mnoho médií. 

40. Nato také Sovětský svaz odpálí v Kazachstánu pokusnou atomovou bombu, načež bude 
následovat ozbrojený konflikt mezi Egyptem na jedné straně a aliancí Velké Británie, Francie 
a Izraele na straně druhé; dále vyvstane počínající guerillová válka proti diktátorovi Fulgencio 
Batistovi na Kubě, jenž bude svržen a nahrazen vůdcem rebelů. 

41. Roku 1957 otestuje pak Sovětský svaz první mezikontinentální raketu, stejně jako dopraví 
na zemskou orbitu první satelit Sputnik, což bude USA šokovat, takže započnou závod o to, aby 
jako první mohly přistát na Měsíci, k čemuž jim budou dobré všechny prostředky. 

42. Roku 1958 bude následovat založení »Evropského hospodářského společenství«, jakož 
i »Evropské investiční banky«, zatímco ve Švýcarsku počne pravidelné televizní vysílání. 

43. Nato se Egypt a Sýrie sloučí ve »Sjednocenou arabskou republiku«. 
44. V téže době vypustí USA svůj první satelit na zemskou orbitu a americké námořnictvo podpluje 

jadernou ponorkou severní pól; poté USA vytvoří vesmírnou organizaci s označením NASA, 
zatímco současně s tím se země Tunisko a Maroko spojí s takzvanou »Arabskou ligou«. 

45. Poté bude v Pákistánu následovat stav obležení, načež bude zřízena vojenská diktatura. 
46. Roku 1959 vyšle Sovětský svaz satelit k Měsíci, zatímco USA začlení Aljašku jako 49. spolkový 

stát do společenství států a Havaji bude přiznána samostatnost. 
47. Jedna sovětská sonda dosáhne na Měsíc a roztříští se o něj.  
48. Bude odstartována další sovětská raketa, aby obkroužila Měsíc; o tři týdny později bude 

pákistánské město Rávalpindí na úpatí Himaláje prohlášeno za nové hlavní město republiky 
Pákistán, poté vyplyne ve Lhase lidové povstání proti čínské okupaci Tibetu, které však bude 
potlačeno, Tibet bude anektován Čínou a 14. dalajláma uprchne do indického exilu. 

49. Pro rok 1960 je důležité uvésti, že jméno jihoamerického hlavního města Brazílie, Rio de Janeiro, 
bude zrušeno a tato země dostane nové hlavní město jménem »Brasília«. 
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50. Za účelem mírového používání jaderné energie vstoupí v platnost zákon o atomové energii; 
potom bude uvedena do služby první atomová ponorka USA, která bude vybavena i raketami 
středního doletu. 

51. Poté bude následovat série udělení nezávislosti, tak tomu bude v případě afrických zemí 
Východní Kamerun, Nigerská republika, Gabonská republika i Horní Volta, která bude roku 1984 
přejmenována na »Burkina Faso«, poté i v případě Madagaskaru, republiky Pobřeží slonoviny, 
Čadské republiky, Středoafrické republiky, Republiky Kongo, Mauretánie a Senegalu, Nigérie 
a Toga, jakož i v případě Britského Somalilandu i Belgického Konga atd. 

52. Také britský Kypr se stane nezávislým, rovněž i jižní Somálsko a Italské Somálsko, přičemž se 
Somaliland a Italské Somálsko pak sjednotí v Somálsko. 

53. V Indonésii budou aktivity politických stran důrazně omezeny. 
54. V Maroku a Chile nastanou těžká zemětřesení, jež si vyžádají mnoho tisíc mrtvých. 
55. Nad Sverdlovskou oblastí sestřelí sovětská armáda špionážní letoun USA typu U-2. 
56. To se dá ve známost teprve později. 
57. Sovětské vojenské síly sestřelí nad Sovětským svazem tajný špionážní letoun USA, poté vyvolá 

turecká armáda puč proti vládě, načež bude šéf státu popraven. 
58. V Bagdádu bude ze spojení »Zemí vyvážejících ropu netto s podobnými politickými zájmy« 

(»Netto Ölexportländer mit ähnlichen politischen Interessen«) založena »Organizace pro 
hospodářskou spolupráci« (pozn. Billyho: »Organization of the Petroleum Exporting Countries«, 
zkráceně OPEC; česky: Organizace zemí vyvážejících ropu), k jejímž zakládajícím zemím budou 
patřiti Irák, Írán, Kuvajt, Saúdská Arábie a Venezuela. 

59. V Evropě bude založena »Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu«, jakož 
i »Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvojovou pomoc«. 

60. Na podzim roku 1961 zastaví sovětské svazy a svazy NDR lidové policie a Národní lidové armády 
spolu s bojovými skupinami dělnické třídy ostnatým drátem hranici do Západního Německa, 
avšak brzy nato bude postavena zeď z dutých tvárnic a betonových pilotů. 

61. Rok 1962 přinese následně některé nepotěšitelné věci, počínaje rozdělením města Berlína 
na Východní a Západní Berlín, dále bude příštího roku, tedy roku 1949, založena »Německá 
demokratická republika«, resp. NDR, a Německo se bude během asi 40 let, do roku 1989, dělit 
na dva státy, což si vyžádá mnoho mrtvých, jelikož lidé pak budou chtít z NDR uprchnouti. 

62. Poté bude provedena sovětská podvratná akce proti vzdušné dopravě Západního Berlína. 
63. V Jemenu svrhne armáda monarchii a bude vyhlášena republika. 
64. Také v tomto roce budou různé země požadovat svou nezávislost, zatímco Sovětský svaz umístí 

na Kubě rakety středního doletu, což povede k nebezpečným konfrontacím s USA. 
65. Umístěné rakety budou po tvrdých jednáních opět odstraněny, čímž bude kubánská krize 

skončena. 
66. Čínští vojáci vniknou na státní území Indie, což povede k Indicko-čínské pohraniční válce. 
67. Roku 1963 způsobí v Paraguayi armáda politický převrat a bude sesazen tamní diktátor. 
68. Západní Nová Guinea se stane součástí asijské republiky Indonésie. 
69. Sovětský svaz odstartuje vesmírnou kapsli s posádkou, která zůstane pět dní na orbitě a asi 

80krát obkrouží Zemi. 
70. V Moskvě bude mezi Sovětským svazem, Velkou Británií a USA uzavřena smluvní dohoda 

o zákazu testování jaderných zbraní v atmosféře, ve vesmíru a pod vodní hladinou. 
71. Asijský stát Singapur, závislý na Velké Británii, se stane nezávislým. 
72. V USA bude americký prezident zavražděn při atentátu. 
73. V Iráku povede puč irácké Socialistické strany arabské obrody (= strana Baas) ke svržení vlády. 
74. V rámci Indické unie se stane region Nagaland vlastním spolkovým státem. 
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75. Už jen tyto dosud sdělené skutečnosti velmi silně promění obraz světa a budou až do třetího 
tisíciletí vyvolávat závažné důsledky. 

76. Zvrhlosti způsobované nezodpovědnými machinacemi stále více překypujícího lidstva Země 
přinášejí již od počátku světové války, od roku 1914, a budou přinášet i v následující době 
a až daleko do třetího tisíciletí neobyčejné a destruktivní změny na celé planetě, jakož 
i v přírodě, rostlinné a živočišné říši a především v Arktidě, na Antarktidě a na všech 
kontinentech Země. 

77. Dále bude nehorázně rostoucí přelidnění měnit klima, což bude provázeno novým putováním 
magnetického pólu, jež započalo na Zemi již před několika staletími – to poškodí magnetický 
orientační smysl zvířat a zvířeny, především velkých mořských živočichů, již budou umírat, 
jelikož ztratí orientaci a následně ztroskotají na pobřeží. 

78. Posouváním magnetického pólu dojde k tomu, že tam, kde nyní dosud vládne chladné či mírné 
klima, nastanou tropy, zatímco tam, kde vládne teplo a horko, se rozšíří chlad anebo zóny 
mírného počasí. 

79. To nastane na jednu stranu vinou veškerého zločinného počínání lidí, kteří drancováním Země 
a testy jaderných bomb – které budou pokračovati až do nového tisíciletí – promění nitro Země 
a vyvolají posuny tektonických desek, přičemž k těmto změnám na stranu druhou přispěje 
i přirozené putování magnetického pólu. 

80. Putování magnetického pólu přitom není však oním skutečně velkým zlem, neboť tím jsou 
nezodpovědné zásahy do přírody, do planety samé, do říše rostlin a do přirozeného světa 
živočichů. 

81. To celé je způsobováno pouze obsáhle destruktivními intrikami lidstva, tedy veškerým 
poškozováním všeho života a vlivy ničícími klima, z nichž budou následovat netušené přírodní 
katastrofy. 

82. Z toho tedy vzejde, že vinou pozemského lidstva budou ve způsobech svého života a ve své 
možnosti existovati poškozovány příroda, vodní světy, rostlinné i zvířecí říše, budou leč 
i usmrcovány různými jedy, ničeny a dovedeny k vymření. 

83. Tím v nadcházejících dobách mnoho živoucího zemře a bude vyhubeno. 
84. Vinou drancování zemských zdrojů bude změněna geografická tvářnost Země i budou se 

postupně vyskytovati vnitrozemské posuny tektonických desek, jež vyvolají ohromná 
zemětřesení a sopečné výbuchy ve všech oblastech Země; tak zemřou statisíce lidí a budou 
způsobeny pravěk evokující destrukce, dále si i mnoho válek a teror vyžádají milióny lidských 
životů a bude též neodvolatelně zničeno mnoho cenných starověkých památek. 

85. Vlivem již notnou dobu probíhajícího putování magnetického pólu nastane v Bermudském 
trojúhelníku – v oblasti v severním Karibiku, jež leží mezi ostrovem Bermuda, britskou 
zámořskou oblastí v Atlantiku a pobřežím Floridy –, že se tato oblast začne v prvních počátcích 
zvětšovati, takže se bude v následujících dobách a daleko do třetího tisíciletí rozšiřovat. 

86. Totéž se stane s jeho protějškem »Dračím trojúhelníkem« v Ďáblově moři, v oblasti Pacifiku, asi 
100 km jižně od Tokia/Japonska u ostrova Miyake. 

87. Dračí trojúhelník a Bermudský trojúhelník jsou považovány za místa, kde za záhadných 
okolností mizí lodě a letadla. 

88. Zvláštností obou těchto oblastí, resp. trojúhelníků, je to, že se na jednu stranu nacházejí 
na tomtéž stupni zeměpisné šířky a bezmála na protilehlých bodech a že se v obou oblastech 
na stranu druhou vynořují i takzvané »lodě duchů« (pozn. Billyho: Viz konec kontaktní zprávy, 
vysvětlení »lodí duchů«). 

89. Vlivem již započatého a velmi rychle pokračujícího zhroucení klimatu a vlivem rovněž již několik 
staletí probíhajícího putování magnetického pólu se budou ve světových mořích v budoucnu 
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množiti i monstrózní vlny, tzv. Tři sestry a Bílé stěny, což se bude vztahovat i na jev 
Kaventsmann.  

90. Monstrózní vlny, resp. megavlny, jež se od dob existence oceánů často objevují, mohou 
dosahovat výšky přes 30 metrů a mohou beznadějně strhnout do hlubin i velké zaoceánské lodě 
(pozn. Billyho: Viz konec kontaktní zprávy, vysvětlení »monstrózních vln« atd.). 

91. Vinou ohromných výkyvů počasí a vzrůstáním mořské hladiny v důsledku tání polárních čepiček 
bude zničeno mnoho částí krajin mnoha zemí a také pobřeží přímořských států, a to v celé 
Evropě a dále až po Beringovo moře na východě, po Afriku, Asii, Ameriku, Austrálii, Čínu, Indii, 
Japonsko, Kanadu, Nový Zéland, Jižní Ameriku a Tasmánii atd. 

92. V následující době ale také nastane, že se budou vlivem podzemních pohybů posouvati mořská 
podloží a v Atlantiku a Pacifiku bude často vytlačována vzhůru nová země. 

93. Kde jsou dnes ještě čáry pobřeží mnoha zemí, tam na souš mocně proniknou vodstva moří 
a neodvolatelně zničí a pohltí mnoho lidských výdobytků a vydají smrti mnohý život všeho 
druhu. 

94. Vinou drancování vodních zdrojů, jež bude lidstvo provozovat, aby od přírody neplodné půdy 
zavlažovalo kvůli výrobě potravin, vyschne mnoho vody v potocích, řekách a jezerech; to však 
na mnoha místech křiklavě přispěje ke změně klimatu. 

95. Dále budou ničeny i velké plochy úrodné kulturní zeminy, a to ve všech zemích planety Země, 
jelikož bude zbývat čím dále méně místa pro rostoucí přelidnění, které si bude žádat stále více 
obytných staveb, ulic, cest a továren atd., aby lidé chybným využíváním kulturní zeminy mohli 
existovat a pohybovat se. 

96. V následných dobách budou stále více stavěny všelijaké dopravní cesty, avšak těch bude stále 
rychleji a rychleji příliš málo, aby mohly pojmout ohromně vzrůstající počet dopravních 
prostředků, tudíž se bude muset stavět znovu a znovu a stále více nových silnic, cest 
a železničních tratí. 

97. Hustota dopravních vozidel všeho druhu nabude netušených rozměrů, takže již na počátku 
třetího tisíciletí budou miliardy vozidel na celém světě přetěžovat a ucpávat dopravní cesty, 
přičemž se tato situace ještě tím více zhorší, čím prudčeji v budoucnu poroste přelidnění. 

98. Tak jako na Zemi hrůzostrašně poroste veškerá silniční a železniční doprava, tak tomu bude již 
brzy i s ohledem na satelity v blízkém a vzdálenějším vesmíru: Vesmír se bude hemžit stovkami 
satelitů a mnoha tisíci částí raket a jiných na orbitě se ocitnuvších trosek, přičemž za několik 
desetiletí budou kolem Země kroužit i vesmírné stanice. 

99. Počátek tohoto dění následuje v příštích dvou desetiletích, až budou podniknuty snahy 
proniknout do Zemi blízkého vesmíru a taktéž dospět k pozemskému Měsíci raketami a vozítky. 

100. Roku 1961 tedy Sovětský svaz poprvé vynese na orbitu vesmírnou kapsli s posádkou a poté s ní 
též bude schopen opět zdařile přistát. 

101. Ve všech následujících letech budou na Měsíc dopravována bezosádková a dálkově řízená 
vozítka, a to jak ze strany USA, tak i ze strany Sovětského svazu. 

102. Tím pak mezi USA a Sovětským svazem vyvstane soupeření o Měsíc, které bude v USA koncem 
roku 1969, a vícekrát i poté, korunováno úspěchem. 

103. Leč nejprve bude tomu všemu předcházeti velký podvod tím, že má být demonstrováno vítězství 
a náskok před Sovětským svazem pomocí fingovaného a na Zemi nafilmovaného přistání 
na Měsíci, jež bude vysíláno po celém světě. 

104. Údajní astronauté budou natolik ovlivněni hypnózou, že budou věřit, že misi na Měsíc skutečně 
splnili, zatímco mnozí spolupracovníci tohoto podvodu budou zdrogováni a zhypnotizováni 
a vše zapomenou, takže nakonec budou o podvodu skutečně vědět jen tři lidé a ti budou mlčet. 
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105. Roku 1971 bude pak ve švýcarském kantonu Ženeva v podobě nadace založeno takzvané 
»Světové ekonomické fórum« (pozn. Billyho: »World Economic Forum«; zkráceně WEF), které 
se za delší dobu postará v lidu o mnohé pobouření a zlost. 

106. Na tomto fóru se pak budou setkávat vždy vůdčí mezinárodní ekonomičtí experti, politici, 
intelektuálové a žurnalisté, aby debatovali o aktuálních globálních otázkách spojených 
s hospodářstvím, zdravím a politikou životního prostředí a aby vyvolali rozsáhlou globalizaci. 

107. To se neobejde bez škodlivých důsledků, neboť vlivem globalizace, o níž se bude usilovat a jež 
nastane, budou za několik málo let do cizích zemí na celém světě zavlečeny formy života všech 
rodů a druhů, načež v daných zemích potlačí a vyhladí původní formy života. 

108. Zde se bude jednat o obojživelníky, ryby, savce, hmyz, drobnou zvířenu, rostliny, plazy a ptáky 
mnohých rodů a druhů, přičemž vinou globalizace budou pak po celém světě přenášeny 
a začnou bujet i všemožné choroby a nákazy jako epidemie, endemie a pandemie (pozn. Billyho: 
Epidemie se omezují na daný region, resp. oblast, pandemie je celosvětového charakteru: 
Vysvětlení viz konec zprávy o rozhovoru). 

109. Již v letech 1957 a 1958 si pandemie virové chřipky vyžádá po celém světě asi 2 milióny mrtvých, 
roku 1968 bude následovat další pandemie virové chřipky a ta potrvá do roku 1970, což si 
na celém světě vyžádá 1 milión smrtelných obětí. 

110. Roku 1979 nastane pak v Sovětském svazu epidemie sněti slezinné, jíž padne za oběť celkem asi 
350 lidí. 

111. Roku 1980 vypukne pandemie oslabené imunity, na jejíž důsledky zemře do roku 2020 po celém 
světě zhruba 39 miliónů lidí. 

112. Roku 2000 upadne Kanada vinou zamořené pitné vody do stavu malé epidemie. 
113. Léta 2002 a 2003 budou roky pandemie, jež si celosvětově vyžádá asi 1000 lidských životů. 
114. V letech 2009 a 2010 bude následovat »prasečí chřipka«, na níž zemře asi 20 000 lidí, zatímco 

téhož roku vypukne v Jižní Americe nákaza, která se až do roku 2015 a i po něm rozšíří 
do velkých částí Latinské Ameriky i jiných zemí a vyžádá si tisíce mrtvých. 

115. Téhož roku se opět rozšíří i mor a vyžádá si asi 600 mrtvých, později, v roce 2014, si pak mor 
vyžádá další smrtelné oběti na Madagaskaru. 

116. Od roku 2010 bude Haiti postiženo cholerou, jež si pak vyžádá mnoho tisíc lidských životů, načež 
roku 2011 bude v severním Německu malá epidemie stát život přibližně 60 lidí. 

117. V roce 2013 přinese v Evropě malá epidemie smrt několika lidem, zatímco ve Střední Americe 
onemocní v rámci epidemie asi 1 milión lidí horečkou a několik set na ni zemře. 

118. Roku 2014 vypukne pak v západní Africe epidemie, jež si vyžádá asi 14 000 lidských životů, nato 
ji však bude lze jen předběžně omezit. 

119. Následně se roku 2015 v mnoha státech Latinské Ameriky opět vyskytne ona epidemická 
nákaza, jež se objevila již v letech 2009 a 2010. 

120. Takovéto choroby a nákazy se ale budou vyskytovati i dále v letech … (pozn. Billyho: Tato data 
musím zamlčet, jelikož nemá být šířen strach a děs vinou příliš brzy uvedených předpovědí). 

121. V následujících dobách povede radikální extremismus a občanské rozbouření v mnoha zemích 
ke krvavým povstáním, občanským válkám a náboženskému a sektářskému terorismu, přičemž 
v novém tisíciletí bude v centru všech povstaleckých a vražedných zlořádů stát především Libye, 
Egypt, Turecko, Irák a Sýrie. 

122. Země na mnoha místech pukne a Anglii, jakož i velkou část Japonska pohltí moře, přitom se 
však i severní část Evropy zásadně promění a stane se neobyvatelnou. 

123. Celkově vzato se na planetě vystaví jakýsi nový řád, přičemž se bude konati i očista ve vysokých 
vládách a nižších, jim podřízených úřadech, jelikož národy proti nim povstanou a budou onu 
očistu požadovat, aby jim byly zaručovány větší ohledy a aby jednotliví lidé a jejich požadavky 
byly brány vážně. 
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124. Díky tomu i díky určitým jiným okolnostem vyvstanou politické, hospodářské a jiné poměry, jež 
povedou k tomu, že se mezi lidmi bude usilovati o větší rovnost, o větší pochopení pro sebe 
a mezi sebou navzájem a dále o požadavky jednotlivého člověka. 

125. Všechny tyto převraty a změny – jež neodvratně přijdou a toť naprosto jisté – bude provázet 
i dosud zcela nebývalá revoluční evoluce ve všech technických, lékařských a všech ostatních 
vědních oborech, což povede k velmi dlouhotrvající periodě razantního vývoje, jež s sebou 
ve všech jen myslitelných oblastech přinese nezměrně veliký a rychlý pokrok. 

126. To nastane v protikladu k náboženskému smýšlení lidí, jež bude vinou velkého a širokosáhlého 
strachu světového obyvatelstva v důsledku mnoha válečných a teroristických událostí hnáno 
do nové náboženské a sektářské víry, ale tím i odpadne od všech faktů reality a z ní plynoucí 
pravdy. 

127. Mnoho lidí se sice odvrátí od svých náboženství, jelikož začne myslet podle pravdy, nicméně 
bude otročiti své falešné víře i bez příslušnosti ke konkrétnímu náboženství, a sice proto, že bude 
touto vírou zaujato již od dětství a nebude schopno se od ní osvoboditi. 

128. Svou vírou budou dotyční lidé slepě závislí i na prolhané politice a budou tak po celém světě 
rozdmýchávat nepokoje, obzvláště v Americe a v Evropě, kde vznikne diktátorská unie a kde 
bude společně s Amerikou kuto nepřátelství proti Sovětskému svazu, jenž se rozpadne a jenž 
bude od roku 1991 slout Rusko. 

129. Toto nově vznikající Rusko bude potom zemí, jež vytvoří základ pro širokosáhlý mír, přičemž 
však může podle okolností nejprve vypuknouti ozbrojený konflikt z ruské strany proti 
diktátorské unii v Evropě a proti Americe, jelikož tyto země budou nezodpovědně a ničíce mír 
působiti proti Rusku pomocí válečně štváčských intrik. 

130. Leč Rusko ukončí komunismus a bude též v mnoha ohledech hledati mírové hodnoty, a to zcela 
oproti Americe a diktátorské unii v Evropě. 

131. Od roku 1998 se nicméně udá, že řada mírumilovných a rozumných politiků bude tíhnout k velmi 
mnoha snahám a dobrým aktivitám, jež mají postupně přivoditi politickou změnu k dobrému; 
to však vyburcuje do hry všechny protihráče z diktátorské unie v Evropě a z Ameriky, kteří 
nebudou chtít mír, nýbrž nepokoje, aby tak mohli válečným způsobem uspokojiti své vladařské 
nároky na jiné země. 

132. Tím nadejde údobí, v němž kvůli provokacím diktátorské unie v Evropě a Ameriky proti Rusku 
opět vzroste nebezpečenství další celosvětové války, až se zdrženlivé a o mír usilující Rusko 
podle okolností přece jen nechá přinutiti k válečnému konfliktu; to však v budoucí době ještě 
není zdůvodněno a představuje to proroctví, takže ještě nelze pravit, zda v onom údobí nastane 
katastrofická aktivita či nikoli. 

133. Lidský život však tak či onak půjde dál, toť jisté, zcela nezávisle na tom, zda pozemské lidstvo 
zasáhne další celosvětová válka anebo nikoli, a i nezávisle na změnách na Zemi, jež vyvolá 
putování magnetického pólu. 

134. Vše, co je doposud nejisté, nesmí býti interpretováno chybně, neboť každé proroctví lze pomocí 
chápavého a rozumného jednání změniti tak, že se naplnit nemusí a může se místo toho 
proměnit k lepšímu, dobrému a pozitivnímu. 

135. Všechna prudká hnutí mysli (nebo afekty, vášně; pozn. překl.) se budují během let, desetiletí 
a staletí, avšak událost, jež vyplývá z nějakého proroctví, je vždy určována rozumným 
či nerozumným jednáním lidí, tedy v dobrém či ve zlém, resp. v pozitivním či negativním smyslu. 

136. To, co však vyplývá čistě přírodními procesy a událostmi, to nevyhnutelně nastane, jelikož to 
člověk nemůže ovlivniti, pokud onen průběh již překročil zenit, od kdy lidstvo již nedokáže věci 
ovlivnit. 
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137. A právě to bude ten případ, když pozemské obyvatelstvo do nadcházející změny tisíciletí 
nevyslyší prorocká a předpovědní varování a bude ve svém destruktivním počínání pokračovat 
dál. 

138. V tomto ohledu je nutno na prvém místě jmenovati nezadržitelně rostoucí přelidnění, dále však 
i veškerou destrukci, jež se vinou překypující masy pozemského lidstva nezodpovědně 
a ve smyslu devastace a hubení páchá na planetě Zemi, v přírodě, rostlinné říši a říši všech 
živočichů. 

139. Tyto předpovědi, jež jsou ohledně již vyjádřených nadcházejících událostí častokráte 
tematizovány a zmiňovány i opakovaně – jelikož je vše velmi významné –, je nutno bráti velmi 
vážně. 

140. V zásadě vykládají, že se neodvratitelně naplní, přičemž budou v nadcházejících dobách platit 
až daleko do třetího tisíciletí a přinesou velmi velké zvraty. 

141. Zprvu vyvstane ve všech vrstvách populace dosud zcela nebývalý blahobyt, který povede 
i k lačnosti po bohatství. 

142. To s sebou ponese, že se pro mnoho lidí stane nehorázné bohatství náplní jejich života, tudíž 
budou lačnit po bohatství a budou se z nich díky všemožné kriminalitě a hazardním hrám stávat 
mnohonásobní milionáři a miliardáři. 

143. To vše s sebou přinese, že podvodníci, jiní kriminálníci a všelijací finanční žongléři podvedou 
mnoho naivních lidí z různých vrstev společnosti o desítky a stovky miliónů švýcarských franků, 
německých marek a dolarů a dotyčné podvedené přivedou k žebrácké holi. 

144. Také lidé z bank se k těmto podvodům připojí a budou kasírovat ohromné odměny v miliónové 
výši, stejně jako ale poškodí i samotné banky. 

145. Jako nikdy předtím vyvstane kolem dokola velkou měrou lež a podvod, dále vyvstanou i rodinné 
tragédie s mnoha smrtelnými oběťmi, k nimž bude stále častěji docházet i ve školách atd. vinou 
psychicky narušených pachatelů anebo vinou teroristických atentátů při veřejných akcích 
a shromážděních lidí. 

146. Kvůli nadcházejícímu bohatství ve všech vrstvách populace se lidé stanou egoistickými, 
sobeckými a hamižnými jako ještě nikdy předtím, čímž ve velké míře vzrostou i kriminalita 
a násilné zločiny. 

147. Všechna dobrá a správná pravidla budou v nadcházejících desetiletích a hluboko do nového 
tisíciletí zle kažena a zneužívána, přičemž se bezpočet lidí vzdá všech svých dobrých záměrů, 
i vzejdou tedy zvrhávající se anarchistické intriky, jimiž budou stiženi především mladiství i lidé 
středního věku. 

148. Velmi mnoho dobrého, pozitivního a poctivého, jakož i velmi mnoho slušných způsobů chování, 
budou nadcházející generace ignorovat, nebudou se tomu již učiti a zapomenou to, stejně jako 
zapomenou i velmi mnoho pokrokových věcí, učení a všeobecných vědomostí, a dále i to, co je 
to skutečný mír, co je svoboda, harmonie, láska a soucit s bližními, s přírodou a s její říší rostlin 
a všech forem života. 

149. V pozemském lidstvu vyvstane stále obsáhlejší zbabělost a lhostejnost, jež se děsivou měrou 
zvrhne natolik, že lidé budou přímo před zraky svých spolubližních olupováni, mučeni, mláceni, 
mrskáni, týráni, znásilňováni, ba přímo usmrcováni, aniž by jim bližní přispěchali na pomoc, 
ti tomu budou jen nečinně přihlížeti. 

150. Mnoho mladých lidí, dětí a mladistvých propadne lhostejnosti, nesoucitnosti a chudobě 
myšlenek a pocitů, jelikož se jim jejich lidské cítění a myšlení i suma všech vlastností jejich 
vědomí a rysů osobnosti bude vytráceti, a to až po to nejcennější a nejhodnotnější vůbec, totiž 
po rozum a soudnost. 

151. Bude jim chybět i skutečná živoucnost, především všechny individuálně vnímatelné jednotlivé 
projevy a formy jejich vlastní živoucnosti a živosti. 

http://cz.figu.org/


19 
 

 

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

152. Většina mladistvých bude v nadcházejících dobách až daleko do nového tisíciletí závislá 
na luxusu, bude se vyžívat již jen ve špatných manýrech a bude pohrdat vší autoritou. 

153. Mladiství budou pohrdat slušností a respektem, a to jak před sebou samými, tak i před starými 
lidmi, vrchními představiteli, před policií a spolubližními obecně. 

154. Nebudou již pracovati, nýbrž budou již jen nečestně chtíti žít z toho, co poctivě vypracují druzí. 
155. Většina mladistvých – a také už i děti – bude odporovat svým rodičům a učitelům a bude je 

tyranizovat, zatímco ve společnosti se bude chovati nápadně špatně. 
156. Všechno toto špatné chování budou dotyční projevovat až do doby svého středního věku, takže 

se tímto způsobem budou chovati ještě i 30letí a 40letí lidé. 
157. Přitom budou rovněž ještě zneužívat halucinogenní drogy, takže drogová závislost bude patřiti 

na denní pořádek a mladiství – jakož i starší lidé – nebudou již použitelní k pražádné práci 
i budou tíhnouti ke schizofrenním onemocněním. 

158. Navíc budou takovíto mladiství často kriminálně pobírat sociální dávky a společnost je bude 
muset živit, lékařsky je zaopatřovat a udržovat je při životě. 

159. V nadcházejících dobách zapomene mnoho lidí životní hodnoty a vědomě je podupe, přičemž 
odpadne od jakékoliv mravnosti, ba se široce rozmůže zkáza mravů až po otevřenou prostituci; 
vše se tedy velmi rychle vyvine ve státem povolené, otevřené a zdaňované kurevnictví. 

160. Ono kurevnictví se stane slastnou živností pro bezpočet lidí obou pohlaví, kteří jej budou 
vykonávat anebo si jej budou nárokovat, do čehož budou zataženy i děti všeho věku, jelikož se 
bude sexuální zneužívání dětí celosvětově vzmáhati. 

161. I rozroste se všecko ono kurevnictví po celém světě, jelikož nadcházející možnosti elektronicky 
sdílených informací k tomu otevřou všechny brány; všichni kurevníci a osoby zneužívající děti se 
tedy budou moci mezi sebou dorozumívat, domlouvat se a scházet se, aby provozovali své 
bezostyšné padílo. 

162. To vše se zvrhne tak, jak se to ještě nikdy předtím nevyskytlo, a překoná to ba i legendu 
o Sodomě a Gomoře.  

163. Z poslední, resp. třetí světové války, jež zuřila mezi léty 1939 až 1945, vzešla již radikální 
uskupení extremistů s nacistickými manýry, a ta se budou v nadcházejících dobách celosvětově 
šířit, počínaje Německem a šíříce se po Evropě, aby pak konče byla aktivní i v USA, Rusku 
a jiných zemích. 

164. Vzejdou též vražedné teroristické organizace, a to obzvláště v arabských státech, státech Přední 
Asie či přímo v asijských státech, přičemž k vině za vznik těchto vražedných organizací bude 
přispívat Amerika, jelikož bude ze samotných teroristů trénovat bojovníky a těm pak opatří 
všechny nezbytné zbraně atd. 

165. Také tajné služby a válečné intriky Ameriky přivodí mnoha zemím světa mnoho neštěstí, a to 
vinou válečného vražednictví a vinou destrukcí, jež budou američtí vojáci a koupení žoldnéři 
v následných dobách až daleko do třetího tisíciletí páchati.  

166. Po třech dosavadních světových válkách, tedy po konci oné roku 1945 skončené a doposud 
poslední světové války, budou rovněž existovat i další velké, úděsné války, ponejprv v asijských 
zemích, kde budou ve vícero zemích páchat válečné a zrůdné nelidskosti francouzská cizinecká 
legie, jakož ale i Američané. 

167. Poté bude od roku 1978 následovat v Afghánistánu konfliktní stav, jenž potrvá až do třetího 
tisíciletí a do nějž se od roku 2001 válečně vmísí USA, jež budou bojovati proti jedné teroristické 
organizaci; poté bude ve druhém desetiletí (21. století; pozn. překl.) zvláštní tajnou akcí 
speciální jednotky usmrcen vůdce teroristů. 

168. Roku 1979 bude v Perském zálivu následovat válka mezi Irákem a Persií, do níž se rovněž vmísí 
USA. 
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169. Roku 1990 pak zaútočí diktátorský Irák na Kuvajt a anektuje jej, což bude opět důvod pro USA, 
aby na rozkaz svého prezidenta roku 1991 vpadly do Iráku a vedly tam krvavou a zničující válku. 

170. Ve třetím roce po změně tisíciletí uskuteční USA další velkou válku v Iráku, kam vpadnou 
americké vojenské oddíly a vyjdou z války jako vítězná okupační moc, i popraví navíc tamního 
diktátora. 

171. Také tato válka si vyžádá mnoho mrtvých a napáchá velkou destrukci. 
172. Za obě války bude tedy muset nésti odpovědnost USA a speciálně jejich dva nezodpovědní 

prezidenti – otec a syn. 
173. Vše v tomto ohledu vznikne v důsledku neudržitelných a nezodpovědných lží obou prezidentů, 

jakož i tajných služeb, tudíž za to musejí oni nésti vinu. 
174. Od té doby pak v tamních regionech, jakož i v Sýrii, povládnou nekonečné náboženské atentáty 

spojené s bludnou vírou a vraždy. 
175. Vinou Ameriky vzejde na týchž místech jedna islamisticky orientovaná teroristická organizace 

nepředstavitelné brutality a ukrutnosti, jejíž vražedné teroristické skutky budou pak po celém 
světě – i v celé Evropě – buditi strach a hrůzu; to bude vycházet z jednoho zločince, jenž se bude 
chtít nazývat kalifem a jenž bude chtít vyhlásit kalifát (pozn. Billyho: Titulem »kalif« si nějaký 
muž sám udílí titul zástupce a následníka proroka Mohammeda, zatímco »kalifát« je oblast 
jeho vlády. Islamisticky orientovaná teroristická organizace nemá ve skutečnosti nic společného 
s islámským náboženstvím, nicméně vůdce islamistické teroristické organizace toto 
náboženství i přesto používá jako záminku). 

176. Vražedné skutky této teroristické organizace budou páchat fanatici a z celého světa sešlí 
dobrodruzi, pomýlenci, kriminálníci, labilní lidé a zločinci; ti budou po léta zavrženíhodně krvavě 
působiti, mučiti a masakrovati lidi, znásilňovat ženy a dívky, unášet lidi, stejně jako bezpočtu 
lidí uřežou hlavy či je jinak brutálně a bestiálně popraví. 

177. Velké teroristické organizace, jež budou vznikat v příštích desetiletích, které budou zakládány 
vinou tajných služeb a válečných zločinů USA a které budou ale i zdánlivě nábožensky 
motivované, vzejdou ve svém původu v arabských státech a rozšíří se kol celého světa, stejně 
jako i různé pozdější teroristické organizace, které rovněž budou vznikat vinou zločinných 
vojenských machinací a intrik tajných služeb Spojených států amerických a jež si vyžádají 
mnoho mrtvých i ve vícero zemích Evropy a rovněž i v USA. 

178. Teroristické organizace budou vznikat i jinak, taktéž v Evropě, kde budou až daleko do třetího 
tisíciletí zle, anarchisticky a ve smyslu cizinecké a rasové nesnášenlivosti působiti obzvláště 
pravicově extremistická teroristická uskupení. 

179. USA budou i v nadcházejících dobách po celém světě podporovat – jako odjakživa – nepokoje, 
zášť, teror, mučení, válku, vraždy, atentáty, zničení a destrukci, a to vinou svých kriminálních 
politických intrik a kriminálních intrik svých tajných služeb, vinou podvracení vlád a vojenských 
válečných intervencí.  

180. Kvůli svým zákeřnostem nebudou vyvstávajícího terorismu ušetřeny ani samotné USA, 
především až bude prvního roku třetího tisíciletí těžkými teroristickými útoky zasažen New York 
a bude želeti tisíců mrtvých. 

181. Takovéto události se však poté v průběhu let budou opakovati i jiným způsobem. 
182. Terorismus vznikající po celém světě bude tedy často možné odvodit z viny Ameriky a vyžádá si 

po celém světě nevýslovné utrpení a devastaci. 
183. Terorismus, jenž bude vyvstávat v příštích desetiletích a v novém tisíciletí, bude způsobovat 

netušené následky, jež již nebude možné zvládat anebo to bude možné pouze částečně 
za pomoci již jen nejtěžších vojenských zásahů a bojů. 

184. Taktéž nepolitické teroristické a zločinecké organizace, jež existují již mnoho desetiletí nebo 
nově vzniknou, již nepůjde zrušit ani násilnými policejními či vojenskými údery. 
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185. Do všech těchto celosvětově vyvstávajících a šířících se teroristických a zločineckých organizací 
nejrůznějšího druhu bude přibíhat mnoho tisíc mladistvých a lidí středního věku, lidí zmýlených, 
štítících se práce, chtivých dobrodružství a kriminálních, jelikož ti se nerozvážně a svolně nechají 
indoktrinovat, aby pak prováděli kriminální, člověka nedůstojné a zločinné činy, dopouštěli se 
mučení, úděsně usmrcovali, znásilňovali a šířili zhoubu. 

186. Mnoho lidí přeběhne k teroristickým a zločinným organizacím, jelikož politické intriky v jejich 
vlastních rodných státech budou čím dál tím více nepřátelštější k občanům, takže obyvatelstvo 
bude souženo a bude vylučováno z politického spolurozhodování. 

187. Bezpráví a nelibost z toho vznikající budou příčinou občanské nespokojenosti, načež bude 
i intervenováno proti vládám, což následně povede k násilným demonstracím a k mrtvým. 

188. To nastane v průběhu času též poté, co vzejde v Evropě diktátorská unie s hlavním sídlem 
v Belgii, ke které se v důsledku lživých slibů jejích zakladatelů nerozvážně připojí evropské státy. 

189. Tato diktatura – tak se to zběhne – bude řízena na moci závislými vládnoucími a bude zákeřně 
usilovati o to, aby všechny evropské státy, jež bude utiskovat, dostala do sféry své moci. 

190. Ona diktatura se ale bude snažit i o rozšiřování své moci do mimoevropských států, a to pomocí 
spojenectví, aby nově podněcovala odvěké nepřátelství Západu proti Rusku. 

191. V tomto ohledu budou USA prvním a nejsilnějším spojencem diktátorské unie, a budou tedy 
činit všechno pro to – až bude roku 1991 ukončena »studená válka«, kterou po konci války roku 
1945 vyvolaly západní mocnosti –, aby »studenou válku« nově rozdmýchaly a štvaly proti 
novému Rusku za účelem vyprovokování válečných jednání. 

192. V USA a v diktátorské unii v Evropě budou však existovat i lidé mírově nakloněni Rusku, kteří se 
budou snažit předejít zlému, to však povede k pochybným politickým akcím. 

193. V budoucí době povede vše úhrnem, jakož i proudy utečenců, války a terorismus, k nepokojům 
a nenávisti mezi lidmi a národy, stejně jako k náboženské, sektářské, cizinecké a rasové 
nesnášenlivosti, jež znovu velmi silně vzejde obzvláště v novém tisíciletí. 

194. To se bude dít především od roku 2005, a to vinou jedné pomatené vládnoucí ženy v Německu, 
která podnítí utečenecké proudy do Evropy ze sociálně chudých a válkou zasažených států 
Afriky, Arábie a Asie. 

195. Mezi skutečnými utečenci bude však mnoho lidí štítících se práce, kriminálníků, zločinců 
a teroristů, kteří budou v evropských zemích páchat mnoho zlého neštěstí. 

196. Tato vědomím nemocná, mocí posedlá žena bude též zásadně zodpovědná za mnoho zlořádů, 
jež se budou vinou lidí štítících se práce, kriminálníků, zločinců, znásilňovatelů a teroristů 
vetřených do Evropy uskutečňovat, a to jak v Německu, tak i v ostatních evropských zemích, jež 
budou od 90. let 20. století patřiti k diktátorské unii. 

197. Tato mocnářka nebude jasně při smyslech, což však nerozpoznají ani odborníci, takže bude 
ve svém zavrženíhodném počínání bez odporu pokračovati i nadále a její naivní přívrženci ji 
za to ještě budou chválit. 

198. Tak tomu bude i tehdy, až bude zákeřně působit proti novému Rusku, které zhruba jedno 
desetiletí před změnou tisíciletí vzejde ze Sovětského svazu. 

199. Svým dalším mocenským počínáním podnítí tato mocnářka naprosto nerozumně netušené 
masy uprchlíků z Afriky, Arábie a Asie, takže ze zaostalých zemí třetího světa a z válečných zón 
přicestují a vetřou se do Evropy milióny uprchlíků, což povede k velkým problémům a také 
k mnoha kriminálním, zločinným a teroristickým jednáním a činům. 

200. To však její hloupí stoupenci nerozpoznají, stejně jako ani to, že všichni oni politici, již budou 
na její straně a budou se za ni přimlouvati, nebudou rozpoznávat pravé politické problémy, 
pročež mnoho z nich nerozpozná ani celou utečeneckou problematiku. 
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201. V zásadě budou všichni egoističtí, namyšlení, sebou samými posedlí a neschopní, takže pravdu 
a onu choulostivou utečeneckou situaci nerozpoznají, přičemž jednoduše přejdou i fakt, že tisíce 
pravých i falešných uprchlíků při svých útěkových cestách do Evropy přijdou o život. 

202. Zodpovědní a na straně oné německé mocnářky stojící politici jí ponechají volnost a budou jí 
ještě i nápomocní, tudíž tato žena nebude volána k zodpovědnosti za všechna ona mnohá úmrtí 
běženců, za něž bude zodpovědná. 

203. Od roku 2009 do roku 2017 povede v USA vládu jeden afroamerický prezident, jenž bude moci 
v prvním údobí u většiny obyvatelstva požívat velké uznání i bude moci zapříčinit velmi velké 
naděje; to se však poté změní, jelikož se nebude schopen prosadit vůči svým poradcům 
a protivníkům, takže většina jeho někdejších přívrženců bude proti němu. 

204. Zprvu bude dobrým vládnoucím a bude se i pokoušet naplnit své plány a volební sliby, což se 
mu však během celého jeho prezidentského úřadu podaří jen málo, jelikož se nebude schopen 
prosadit vůči svým falešným poradcům a protivníkům, a tak nakonec selže a stane se zrádcem 
sebe samotného. 

205. Do prezidentského úřadu se dostane nejprve jako velmi dobrý muž, leč postupně podlehne vlivu 
svých protihráčů a bude jednat podle jejich falešných a nepřátelských pokynů, jelikož bude 
na svůj úřad příliš nezkušený a slabý a selže. 

206. Od 80. let vyvstane po celém světě nezaměstnanost, jež bude trvat po desetiletí až daleko 
do nového tisíciletí a bude přinášet mnoho strádání, bídy a kriminality, jakož ale i inflaci 
a mnoho soukromých, rodinných, státních a firemních zadlužení, načež firmy, soukromníci, 
rodiny a země nebudou schopni splácet, upadnou v konkurzy a i banky zbankrotují. 

207. S tím bude souviset skutečnost, že odbory budou stále více a častěji pro zaměstnance 
organizovat stávky a budou tak zaměstnavatele vyzývat k vyplácení stále vyšších odměn 
zaměstnancům. 

208. Díky vyšším mzdám se dostaví vyšší životní standard, stejně jako se dostaví i to, že potraviny, 
veškeré životní náklady a všechno odbytové zboží všeho druhu podraží a pro chudší lidi se stane 
cenově nedostupným. 

209. To bude ale také doba, kdy mladiství v civilizovaných průmyslových státech velmi rychle a silně 
propadnou demoralizaci, stanou se chudšími inteligencí, nebudou již míti pod kontrolou své 
myšlenky a pocity, propadnou těžkým psychickým a reaktivním psychózám2 a propadnou 
a onemocní též depresemi a symptomy schizofrenie, jakož i mániemi, poruchami spojenými se 
strachem a jinými psychotickými problémy. 

210. To se bude v novém tisíciletí stále více šířit, pročež bude nezbytné a bude tvým úkolem, abys 
o tom napsal knihu, která bude velkou pomocí všem těm, kteří se pak budou snažit o to ji 
studovat. 

211. Hodnota peněz na celém světě velmi hluboce poklesne, což nastane obzvláště v Evropě 
zavedením měny diktátorské unie. 

212. Tato měna požene mnohé členské státy diktátorské unie do netušených, obřích dluhů, jež mají 
býti opět vyrovnány dalšími finančními zadluženími.  

213. Nehospodárností států tedy vyplynou státní bankroty, kterým dotčené země budou moci často 
zabránit jen státní finanční pomocí od jiných států. 

214. Obdobně se to bude dít v různých velkých bankách, jež budou vinou megalomanů a finančního 
hospodářství neznalých osob provozovati mizerné finanční hospodaření a jež budou moci dále 
existovat jen díky finančním příspěvkům státu. 

215. Všechny tyto události nemohou zůstat bez následků, neboť národy se zvednou a podle okolností 
přikročí k revolucím. 

 
2  Reaktivní psychóza se týká dočasných reverzibilních duševních poruch, které se vyskytují pod vlivem jakéhokoli 
duševního traumatu; pozn. překl. 
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216. Až potom budou špinavé vnitropolitické intriky diktátorské unie i nadále přetvářeny v intriky 
zahraničněpolitické a až štvaní proti Rusku zesílí, pak by to nakonec mohlo vésti k tomu, že by 
Rusko mohlo býti vyprovokováno k ozbrojenému střetu s diktátorskou unií v Evropě a s USA. 

217. A pokud by se to podle jednoho starého proroctví potvrdilo, pak by se evropská diktátorská unie 
zbavila své diktatury spíše takto nežli tím, že by se v důsledku své nestability a kverulantství 
svých členských států sama rozložila. 

218. To by pak ale mohlo též znamenat, jak vypovídá totéž proroctví, že by pak Rusko nastolilo mír 
v Evropě, který by se mohl rozšířit i po světě. 

219. Co se týče dnešních předpovědí, budou to nyní ty poslední, přičemž vyvstávající události se 
zaměřují na celý svět, tedy na Evropu, Austrálii, Asii, Afriku a celý americký světadíl. 

220. Na americkém kontinentu toho bude ve vzdálenější době obsáhle mnoho zničeno, neboť pukne 
velká kaldera3, čemuž nepůjde zabránit, stejně jako nepůjde zabránit ani puknutí země vlivem 
velké kaldery v německém Eifelu4, načež se horní část Evropy stane ohnivým mořem. 

221. Také jiné země utrpí velké změny, přičemž se např. velká část Japonska potopí do moře a rovněž 
severní pobřeží Evropy budou spláchnuta do moře divými mořskými záplavami. 

222. Před východním pobřežím Ameriky, v Atlantiku a Pacifiku, budou vyneseny z vod ostrovy a New 
York a části jeho pobřeží budou zničeny, zatímco i v jižní části Tichého oceánu nastanou velké 
zvraty. 

223. Převratné následky ve všech ohledech budou však obrovské i na jihu Evropy, až sopky Etna, 
Vesuv a Stromboli, jakož i největší aktivní podmořský vulkán Evropy, vulkán Mount Marsili 
v blízkosti Itálie, začnou vybuchovati, krom asi dvou desítek dalších podmořských vulkánů 
v prostoru Středozemního moře. 

224. Také kaldera, resp. supervulkán Flegrejská pole v Itálii o sobě dává již stále více vědět, aby 
ve vzdálenější budoucnosti roztrhl zemi. 

225. Jen v Itálii a na Sicílii je 24 nebezpečných pevninských, ostrovních a podmořských sopek, z nichž 
tři jsou oblasti kalder, jež ve vzdálenějších následných dobách napáchají mnoho neštěstí. 

226. To, že je zdaleka většina aktivních sopek podmořského charakteru a že jsou tyto sopky nanejvýš 
činné, to pozemskému lidstvu všeobecně dosud známo není, jelikož tyto z velké části neznámé 
podvodní vulkány – jichž jsou na Zemi až stovky tisíc – nikdy neprotnou vodní hladinu. 

227. Celý prstenec takovýchto podvodních vulkánů leží na vrcholcích nejdelšího horského pásu světa, 
Středooceánského hřbetu5– to ovšem pozemské lidstvo do dnešního dne ještě neví. 

228. Obzvláště od roku 2001 budou mimořádně aktivní jihoitalské sopky, přičemž roku 2002 bude 
velkou aktivitu vykazovat Stromboli a roku 2003 Etna, jež přináležejí k zóně, v níž se střetávají 
africká a evropská tektonická deska. 

229. Zvýšená aktivita se v novém tisíciletí vyskytne i v případě Vesuvu v Itálii a vysoké sopečné 
aktivity se objeví též na jihozápadním pobřeží Jižní Ameriky, jakož obzvláště i na Sumatře 
i v jiných oblastech Indonésie. 

230. Po celém světě budou ale hojnější i obzvláště závažná podmořská zemětřesení, jež budou 
vyvolávat obrovské, mnohametrové vlny, které napáchají mnoho neštěstí a vyžádají si mnoho 
tisíc smrtelných obětí – to se prokáže především v prvních dvou desetiletích nového tisíciletí 
a potrvá to až do roku 2015, nicméně tehdy to neskončí. 

 
3  Kaldera je geologický termín, který popisuje destruktivní tvar stratovulkánu v podobě kotlovité prohlubně tvaru 
kráteru o průměru několika kilometrů až desítek kilometrů v extrémních případech; zdroj Wikipedie; pozn. překl. 
4  Eifel [ajfl] je vrchovina v západním Německu na území spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falc, 
která zasahuje až do Belgie. Eifel je na jihu ohraničen řekou Moselou a na východě Rýnem, na západě přechází v Ardeny. 
Nejvyšší horou je Hohe Acht (747 m n. m.); zdroj Wikipedie; pozn. překl. 
5  Středooceánský hřbet je místo v oceánské kůře, kde dochází k výlevu magmatu a roztahování litosférické desky 
v podobě divergentního rozhraní, které je lemováno transformními zlomy, jež rozdělují zlom do dílčích segmentů; zdroj 
Wikipedie; pozn. překl. 
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231. Vše bude rostoucí měrou pokračovati dál, přičemž znamením těchto dění budou velká 
zemětřesení ve střední Itálii, jež budou počáteční fází naplnění oněch událostí, jež ve vzdálenější 
budoucnosti přivodí Zemi mnoho katastrof, mnoho neštěstí, trápení, strádání, bídy i devastace. 

232. Vývoj těchto událostí se ohlásí především v novém tisíciletí až do roku 2015 v podobě velmi 
četných pevninských a podmořských zemětřesení, jež si vyžádají statisíce lidských životů, 
a pozemské lidstvo tomu nebude moci zamezit. 

233. A to, že bude tolik mrtvých – jichž bude ve vzdálenější budoucnosti ještě mnohem více –, bude 
možné pouze v důsledku nadpočtu pozemského lidstva v rámci prudce rostoucího 
a překypujícího přelidnění. 

234. Leč až do okamžiku, v němž vyplyne počátek následujících skutečně velkých přírodních katastrof 
– totiž od doby nového tisíciletí a obzvláště od roku 2015, od nějž pozemské lidstvo 
na nadcházejících neblahých událostech již nebude moci nic změnit a nebude je ani schopno 
zastavit – budou Zemí otřásat ještě tisíce menších, středních a velkých podmořských 
a pevninských zemětřesení. 

235. Ta nejtěžší z těchto zemětřesení mají býti uvedena od doby nového tisíciletí až po onen vlastní 
počátek nezměnitelných událostí v roce 2015, to vše má poskytnout vhled do běsů, které se 
vlivem přírodních katastrof budou objevovat. 

236. I budou všechny ony přírodní katastrofy zaviněny až ze 75 % samotným pozemským lidstvem, 
a to v důsledku jeho nerozumu a všech jeho destruktivních machinací na planetě, v přírodě, celé 
rostlinné a vodní říši a v případě všech v nich žijících živočichů. 

237. V prvním roce nového tisíciletí, již 1. ledna 2001, bude velmi silným podmořským zemětřesením 
otřesena oblast Mindanao na Filipínách, načež jen asi o jeden týden později bude totéž 
následovat na souostroví Vanuatu v jižním Pacifiku – v obou případech to však proběhne bez 
smrtelných obětí. 

238. Poté však bude o týden později zasažen El Salvador, což si vyžádá asi 1000 smrtelných obětí, 
načež si v Indii jedno velmi těžké zemětřesení vyžádá asi 22 000 lidských životů. 

239. V novém tisíciletí budou každým rokem bez výjimky po celém světě následovat desítky 
zemětřesení, jež budou budit pozornost, které si však nevyžádají mrtvé anebo si jich vyžádají 
jen nemnoho. 

240. Oproti tomu bude však při jiných těžkých podmořských a pevninských zemětřeseních nutno 
želeti mnoha lidských životů, jako roku 2006 v Íránu, kde bude přibližně 100 mrtvých, pak opět 
roku 2006 na Jávě v Indonésii, kde bude nutno počítat s 6500 mrtvými, zatímco roku 2007 
usmrtí u Šalamounových ostrovů podmořské zemětřesení asi 110 lidí. 

241. Další těžké podmořské zemětřesení bude následovat i v roce 2007 u města Chincha Alta, jež 
náleží k Peru, kde zemře asi 620 lidí, načež bude následovat Sumatra s 36 mrtvými a poté 
Republika Kongo s 67 mrtvými. 

242. Poté roku 2008 vzbudí velmi těžkým zemětřesením pozornost Čína, kde přijde o život asi 91 000 
lidí. 

243. Pak bude následovat Japonsko s 16 mrtvými, načež bude téhož roku zasažen Pákistán 
s přibližně 210 mrtvými. 

244. Roku 2009 bude Kostarika želeti 44 mrtvých, načež téhož roku ohlásí po léta trvající série 
zemětřesení ve střední Itálii budoucí katastrofy a vyžádá si zpočátku asi 300 lidských životů. 

245. V roce 2009 je pak nutno dále uvésti opět Indonésii s asi 90 mrtvými, Bhútán s 15 a opět 
Indonésii s 1200 mrtvými. 

246. Poté následuje rok 2010, v němž bude postiženo Haiti s asi 320 000 mrtvými, po čemž bude 
následovat Chile s asi 600 mrtvými, zatímco v Turecku bude napočítáno cca 55 mrtvých. 
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247. Potom bude muset téhož roku počítat opět Čína s asi 3020 mrtvými, načež bude opět Indonésie 
registrovat vinou silného podmořského zemětřesení zhruba 520 mrtvých, jen jeden měsíc poté 
dalších 20 a o čtyři měsíce později dalších 510 mrtvých. 

248. Poté následuje Írán s asi 15 mrtvými, načež příštího roku 2011 bude pevninským i podmořským 
zemětřesením zasažen i Nový Zéland, kde přijde o život asi 200 lidí. 

249. Řadu mrtvých pak rozšíří opět Čína s asi 30 případy úmrtí, načež bude enormním podmořským 
zemětřesením a megatsunami zasaženo Japonsko, což si vyžádá asi 18 700 lidských životů. 

250. Poté bude následovat Myanmar s asi 80 mrtvými, Španělsko s 10 mrtvými, Kyrgyzstán, 
Tádžikistán a Uzbekistán s 16 a opět Indie se 123 mrtvými, načež bude opět Turecko muset 
registrovati asi 800 mrtvých. 

251. Pak se roku 2012 odehrají opět podmořská zemětřesení u Filipín, jež si vyžádají asi 150 mrtvých, 
dále bude Indonésie registrovat dalších 25 mrtvých, Itálie 22, poté Afghánistán asi 80 a opět 
Írán asi 330 mrtvých. 

252. Bude následovat Guatemala s 48 mrtvými a opětně Myanmar s 30 mrtvými. 
253. V roce 2013 přinese podmořské zemětřesení v Indonésii 18násobné a u Šalamounových ostrovů 

17násobné utrpení ze smrti, poté zemře v Íránu dalších 40 lidí, poté opět v Íránu a v Pákistánu 
dalších 45 lidí, poté i v Číně 223 lidí, v Afghánistánu 32 lidí a na Filipínách 112 lidí. 

254. Pro rok 2014 bude muset jen Čína na následky zemětřesení počítat s 619 mrtvými, načež bude 
v roce 2015 želeti Nepál asi 9000 mrtvých a o dva týdny později dalších 150 mrtvých. 

255. Nejblíže nato zemře při otřesech 14 lidí v Chile, načež bude opět v Afghánistánu usmrceno 461 
lidí. 

256. To jsou ta ze všeho největší zemětřesení – jakož i různá podmořská zemětřesení –, kvůli nimž 
bude během celé doby oněch uvedených 15 let nutno želeti celkem více než 480 000 lidských 
životů; během téhož časového úseku však nastane na celém světě vícero tisíc jiných 
podmořských a pevninských zemětřesení, ty však napáchají zčásti jen velmi velkou destrukci, 
leč nevyžádají si více než pět lidských životů. 

257. Od roku 2016 a po něm však budou následovat ona zemětřesení ve střední Itálii a kolem celého 
světa – krom těžkých podmořských zemětřesení –, která budou tvořit počátek velkých 
nadcházejících katastrof a všeho předpovězeného neštěstí, jež bude provázeno obrovskými 
přírodními katastrofami. 

258. V nadcházejících časech se tedy též odehrají obrovské a od nepaměti dosud nikdy nebývalé 
záplavy a katastrofy, stejně jako se budou vyskytovati i stále častější a ničivější lesní požáry; ty 
se pak ale budou objevovat častěji ve střední a severní hemisféře Ameriky, Evropy a Asie – 
odhlédneme-li od Austrálie – a postihnou rovněž Švýcarsko. 

259. Po celém světě budou kvůli mizení ledových plání Arktidy a Antarktidy a v souvislosti se 
sopečnými výbuchy následovat velké zvraty, to ale i v důsledku již několik staletí trvajícího 
posunu magnetického pólu, dále velkou měrou i ničením a nenapravitelným devastováním 
a vyhlazováním, kteréžto přelidněné lidstvo páchá na planetě, v přírodě, ve všech oceánech 
a vnitrozemských povodích, jakož i v atmosféře, rostlinné a živočišné říši, a navíc i na klimatu. 

260. Posuny (a změny; pozn. překl.) přijdou na základě geografické povahy planety, na základě 
povahy země, pohoří, lesů, oceánů a vnitrozemských vod sice jen postupně, leč nezadržitelně, 
přičemž jejich původce bude možno z asi 85 procent nalézti v nezadržitelně, nerozumně a stále 
více překypujícím přelidnění a v nezodpovědných destrukčních a devastačních machinacích, jež 
jsou s ním spojené. 

261. Nadále budou všude po světě vyvstávat nepokoje, které budou často vyplývat 
z nezodpovědných intrik tajných služeb, z manipulací a z ozbrojených vojenských konfliktů 
a válek způsobovaných USA. 
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262. Krom toho se budou v mnoha zemích konati vnitrostátní ozbrojené vládní převraty a mocenské 
boje rivalizujících uskupení, takže se budou na celé Zemi hojněji vyskytovat nepřátelské 
ozbrojené boje, jež budou častokráte trvati vícero desetiletí. 

263. Ukáže se, že ve vládních systémech různých států vzejde vadná správa, načež budou 
obyvatelstvům ukládány stále znovu nové daně, jelikož pověřené persony, lidé finančně 
zámožní ve vládách a držitelé moci samotní nebudou rozuměti zacházení s finančními 
prostředky, a poženou tedy své země do enormních dluhů, za což pak budou navýšením daní 
činit zodpovědnými daňové poplatníky. 

264. Leč nastane doba, kdy vládní úřady obsadí lidé z lidu a ti na vyšších i nižších vládních a úředních 
postech způsobí očistu, načež bude blahu lidu věnována větší pozornost i budou brány ohledy 
na jednotlivého člověka. 

265. Tím v politických, hospodářských a všech ostatních poměrech vyvstanou taktéž určité okolnosti 
a změny, z nichž vzejde i rovnost mezi oběma pohlavími, jakož i obsáhlejší porozumění oněm 
skutečně nezbytným potřebám jednotlivého člověka. 

266. Přitom nabydou opět platnost i mezilidské vztahy, jež v průběhu příštích desetiletí a hluboko 
do nového tisíciletí velmi rychle začnou stagnovat, takže lidé zakrní a ztratí ze své mysli hodnotu 
lidství a pravé lásky, pročež ve svých myšlenkách a pocitech ochladnou a stanou se lhostejnými, 
a tedy ztupenými vůči spolubližním a jejich problémům. 

267. To vyplyne především od 80. let 20. století, kdy nové zvuky údajné hudby zcela vypadnou 
z rámce vkusu a již nebudou míti nic společného s harmonií ani hudbou, neboť v tomto čase 
nadejde ve vědomí lidí změna k naprosté disharmonii, jež bude narušovati a poškozovati i nervy 
a veškeré kognitivní funkce člověka. 

268. Tato změna způsobí u mnoha lidí zkázu v systému, jenž řídí jejich chování, a vyvolá negativní 
přetváření informací, což těžce naruší veškeré chování všech těch, kteří se těmto 
disharmonickým zvukům budou poddávat. 

269. Vše povede k tomu, že se mnozí lidé stanou nezdatnými v životě, agresivními, lhostejnými 
a odcizenými světu, což povede dokonce až k tomu, že se vzdají úcty k sobě samým a pocitu 
vlastní hodnoty, jelikož budou spatřovat smysl života už jen v disharmonii oněch zvuků, na jejich 
vědomí destruktivně působících. 

270. To pak v mnoha ohledech povede k tísni a bídě, jakož i k tomu, že spolubližní již nebudou 
respektováni a bude se k nim přistupovati již jen s nanejvýš bezcennou lhostejností, přičemž jim 
ani nebude pomoženo, ocitnou-li se v nouzi a budou-li potřebovati pomoc. 

271. Místo toho povede vše k tomu, že se lidé v sobě samých stanou disharmonickými, zcela podle 
oněch disharmonických zvuků, a v důsledku naprosté nespokojenosti se sebou samými se 
stanou lhostejnými a sebedestruktivními a zakrní v sobě samých. 

272. I odrazí se to na chování lidí vůči jejich bližním tím, že s nimi rozbijí vztahy a tím, že budou jejich 
blaho z důvodu nezájmu zcela ignorovati. 

273. To bude mít za následek, že z toho vzejde radikální zlovolnost, jež bude tkvět 
v bezmyšlenkovitosti, lehkovážnosti, ledabylosti, bezstarostnosti, nepozornosti, nedbalosti, 
lehkomyslnosti, necitelnosti, nepečlivosti, neopatrnosti, nezodpovědnosti a nevšímavosti, což 
v rámci z toho vyvstávající svévole povede též k tomu, že bude mnoho bližních trápeno, 
brutálně týráno, bito, okrádáno, ba umláceno k smrti. 

274. Doba těchto událostí bude ale i údobím, v němž se negativní účinky pokračujícího přelidnění 
otevřeně vyjeví takovým způsobem, že zákon přírody účinně rozvine svá pravidla tak, že mnoho 
lidí ve svém vědomí a na těle utrpí újmu. 

275. Od 60. let 20. století počne přelidněné lidi zasahovat velký problém, jenž způsobí, že začnou být 
trpící a náchylní k mnohým závažným a často nevyléčitelným chorobám. 
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276. Velkým soužením se přitom bude stávati čím dál více rakovinových onemocnění a mnoho druhů 
alergie, které budou dokonce vykazovat životu nebezpečná stadia, jelikož kvůli přešlechtění 
a zchoulostivění lidstva bude velmi mnoho lidí postihovat široce se vzmáhající oslabení imunity, 
což bude trvat až hluboko do doby nového tisíciletí. 

277. Vinou rostoucího přelidnění rovněž nastane, že u lidí silně naroste počet zdravotních poškození 
vědomí i bude se vzmáhati všeobecná slabost inteligence, kvůli čemuž lidé ve vztahu k realitě 
otupí, pozbydou rozumu, zhloupnou a budou pomalu zakrňovat. 

278. Tyto změny přijdou, toť jisté, a u většiny pozemského lidstva se již na dlouhou dobu nebude 
konati žádná evoluce nebo revoluce k lepšímu, za což častokrát ponese vinu náboženské 
myšlení, jelikož to nebývá zaměřeno na skutečnost a pravdu skutečnosti, nýbrž na falešnost 
a nereálnost. 

279. Podstatu skutečnosti a pravdy lidé postihnou teprve tehdy, až nadejdou velké a nezvratné 
katastrofy a zpochybní další existenci celého pozemského lidstva. 

280. Přitom pak nebude existovati žádný bůh, nýbrž jen skutečnost a pravda, na něž se každý 
jednotlivý člověk musí zaměřit a podle nichž musí žíti, a to bude podstata toho, co učilo všech 
šest zvěstovatelů Učení proroků, počínaje Henochem, Eliášem, Izajášem, Jeremiášem 
a Jmmanuelem a konče Muhammadem, a to bude podstata toho, co bude nyní naposledy 
učeno tvým prostřednictvím. 

281. Všichni zvěstovatelé učívali – a poslední z nich to učí, resp. bude učit i v dnešní době –, že 
až Slunce6 v nadcházející době dosáhne své nejvyšší aktivity, potom proměna do Nového Věku 
– jež následovala po roce 1844 – přinese netušené pokroky ve všech sférách výdobytků 
pozemšťanů, což bude jak dobré, tak ale i zlé povahy a povede to k postupným velmi křiklavým 
změnám v každičkém ohledu. 

282. To vše přinese v nadcházející době postupnou katastrofickou aktivitu. 
283. Nebude tomu tak, jak ironicky tvrdívají ignoranti, tedy že až přijdou všechny změny, jež jsou 

předvídavě ohlášeny, půjde lidský život dál stejně jako dosud. 
284. Bude to také tak, že jisté události nenastanou pozvolna, nýbrž náhle, a tudíž budou nadcházející 

změny různé povahy. 
285. Semínka oněch změn byla pozemským lidstvem vinou stále vzrůstajícího přelidnění zaseta 

a nyní klíčí a jejich zlé plody nezodpovědnosti, zničení, pustošení a vyhlazování v nadcházejících 
letech a desetiletích porostou a budou sklízeny, přičemž vzniknou nová semínka, jež budou opět 
dále roznášena a rozsévána. 

286. A co se přitom týká události putování magnetického pólu, tak lze konstatovat, že i to přispěje 
svým dílem k proměně planety a životních poměrů a ke strádání pozemského lidstva, neboť 
na severu evropského světadílu vyvstanou posuny (a změny; pozn. překl.). 

287. I je jisté, že vše takto nastane, leč i důsledky putování magnetického pólu, resp. skoku 
magnetického pólu, půjde přežít, nicméně jisté krajiny se stanou nebezpečnými zónami, v nichž 
bude přežití jen stěží možné. 

288. Vlivem periody putování magnetického pólu – avšak i vlivem celoplanetárního nezodpovědně 
vypěstovaného přelidnění a jeho nesmyslných, ničivých, pustošivých a hubivých výstřelků – 
dojde k mnoha přirozeným, ohromným celosvětovým otřesům a změnám, jejichž vinou bude 
velká část pozemského lidstva zhubena. 

289. Budou se vyskytovat, jak bylo již vysvětleno, neobyčejně mocná zemětřesení, sopečné výbuchy, 
skalní sesuvy a záplavy velkých rozměrů, jakož ale i ohromné záplavové vlny v mořích, jimž se 
lidstvo již nebude moci nikterak bránit. 

 
6  Míněno je pravděpodobně tzv. Centrální slunce Mléčné dráhy, resp. kvantum hvězd ve středu naší galaxie; pozn. 
překl. 
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290. V budoucnu se budou vyskytovat nové války, jež budou po celém světě vyvolávány vinou 
Ameriky, dále se budou v mnoha zemích objevovat smrtelné choroby a nákazy, povstání 
a občanské války a dále se bude vyskytovat též vícero velkých teroristických organizací a malých 
teroristických uskupení, a to vše bude tvořiti rané stadium a signál pro všechny události, jež 
budou nadcházet ve třetím tisíciletí. 

291. I bude to tak, že tyto události budou následovati postupně jedna po druhé a že budou moci 
pozemské lidstvo smrtelně skoliti až ze dvou třetin. 

292. Tyto události přijdou nevyhnutelně a apokalyptické devastace i zničující pustošení z nich 
plynoucí vyvolají mezi všemi živými tvory lidské civilizace neuvěřitelné zmatení nemající sobě 
rovné. 

293. Celý ten nadcházející chaos a katastrofální pohromy v následných dobách až do druhého 
a třetího desetiletí třetího tisíciletí se budou jeviti ještě neškodně oproti tomu, co přinesou časy 
následné. 

294. Po všech periodách chaosu budou však stále následovat fáze opětovné výstavby, po nichž však 
opět přijdou destrukce, jež vše znovu znehodnotí. 

295. Některé z těchto událostí započnou již v příštích desetiletích, přičemž počátek nadcházejících 
zvratů již brzy postihne Itálii, jelikož hlavní centrum vyplynuvších destrukcí bude ležeti 
na evropském světadíle v podmořské oblasti Středozemního moře a na východě střední Itálie, 
kde od let 2002 a 2009 ohlásí budoucí události těžká zemětřesení a poté od roků 2016 a 2017 
řada zemětřesení. 

296. Odtud bude zničujícími destrukcemi a zpustošením obsáhle zasaženo pět zemí a ty se zčásti 
potopí do moře. 

297. To vše se rozšíří i na irská, islandská a západoevropská pobřeží, obzvláště i na nízko položené 
britské břehy, přičemž velké zvraty přimějí značnou část lidstva k tomu, aby se odvrátila 
od falešné víry v náboženství, sekty a imaginárního boha a aby rozvážila návrat ke skutečnosti 
a pravdě a naklonila se svými myšlenkami a svým vědomím opět k vědění o přírodně-tvořivých 
hodnotách. 

298. Následné doby budou až daleko do nového tisíciletí přinášeti velmi smutné věci, rovněž i ono 
nehorší ze všech zel, jež tkví v tom, že lidé budou odpadati od vědomostí o pravdě přírodně-
tvořivého7, a tedy od skutečnosti a pravdy, a budou opět hojněji zastávati falešné formy víry. 

299. Temnotě víry a nevědomosti budou lidé dávati přednost před světlem jasného vědění, stejně 
jako mnozí z pozemského lidstva budou shledávati, že smrt jest zdánlivě lepší než život, pročež 
se bude bez rozvahy a bez svědomí velkou měrou vraždit v rámci organizací smrti8 a budou se 
též vykonávat sebevraždy. 

300. Jen nemnozí budou hledati pravdivou pravdu, neboť lidé budou houfně nadbíhati svůdcům, již 
budou uměti pomocí náboženských a sektářských floskulí svádět lidi k pomatené víře v boha. 

301. Každý rozumný člověk, jenž nevěří, nýbrž ví o skutečné pravdě reality, bude považován 
za blázna, leč věřící v boha bude mylně považován za moudrého. 

302. Důvěryhodní lidé budou v nadcházejících dobách až daleko do budoucnosti zlořečeni jako 
nedůvěryhodní, zatímco naopak lidé nedůvěryhodní budou velebeni jako důvěryhodní. 

303. I bude se to takto přiházeti ve stále silnější míře od poloviny nadcházejících 70. let 20. století. 
304. Vystupovati budou řečníci, žurnalisté, misionáři, propagandisté, moderátoři veřejných médií 

i lektoři (popř. učitelé; pozn. překl.) a budou veřejně šířiti lživé příběhy a pomluvy o skutečných 
pravdách, aby je zhubili, aby uváděli smyšlenými lživými skutečnostmi národy v omyl a aby je 
odváděli pryč od pravdy. 

 
7  Pravda přírodních zákonů Tvoření, Tvořivých zákonů přírody, méně typicky pravda přírodních zákonů Stvoření; 
pozn. překl. 
8  Lze vnímat jako narážku na organizace provozující tzv. aktivní eutanázii, asistovanou sebevraždu; pozn. překl. 
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305. A budou-li lidé chtíti diskutovat o významných otázkách a obdržet na ně správné odpovědi, aby 
se stali úhrnem pravdivě vědoucími po stránce skutečnosti a znali pravdu, potom budou, jako 
odjakživa, lživými odpověďmi uváděni v omyl i na cestu nepravdivé náboženské a sektářské víry. 

306. Budoucnost pozemského lidstva vypadá temně také v onom směru, že ženy a muži budou bez 
rozmyslu ploditi a přiváděti na svět potomky, leč následně se o ně již nebudou starati a nechají 
je zpustnouti v kriminálníky a života a společnosti neschopná individua, jelikož v dětech již 
nebudou spatřovati užitek. 

307. Mnoho neplodných žen v sobě nechá nerozumně po umělé cestě zploditi potomky, byť nebude 
schopno za ně nésti odpovědnost a vychovávat je, čímž rovněž nezodpovědně zmnoží 
přelidnění. 

308. V manželstvích a rodinách bude na denní pořádek patřiti žárlivost, chamtivost, utiskování 
i svárlivost. 

309. Lži a pomluvy pravdy začnou všeobecně převažovati a doženou mnoho bezúhonných lidí v jejich 
myšlenkách, pocitech a psychice do tísně a bídy, ba dokonce k sebevraždě či vraždě. 

310. Mnoho zemí zpustne, jelikož jest v chodu desertifikace, resp. postupující tvorba pouští; k té 
soustavně dochází v poměrně suchých oblastech vinou zhoršování půdy a probíhá již drahnou 
dobu. 

311. Zmíněná desertifikace vyplývá vlivem rozdílných faktorů včetně již několik staletí postupující 
změny klimatu, dále ale i ve velkém stylu především vlivem lidských aktivit. 

312. Půdní degradace, již v nové době vyvolali či i v budoucnu vyvolají především lidé, vede ke vzniku 
a rychlému šíření pouští anebo poušti podobných krajin. 

313. Při procesu desertifikace nejčastěji vznikají nejdříve stepní krajiny a tak Země již dnes každým 
rokem ztrácí 2 milióny hektarů úrodné půdy, což se do roku 2020 vystupňuje na zhruba 
15 miliónů hektarů. 

314. Zničujícím lidským dílem, jež velkou měrou přispívá k desertifikaci, je nerozumné nadměrné 
odlesňování obecných lesů, jejichž půdy za krátká léta zpustnou, stanou se neúrodnými, zcela 
se vyčerpají a vyústí v desertifikaci. 

315. Totéž nastane u lužních lesů a lužních oblastí kvůli výstavbě lidských obytných sídel na jejich 
podkladě. 

316. V příštích desetiletích budou též používány zcela chybné zavlažovací metody, což zničí velmi 
mnoho úrodné kulturní zeminy, stejně jako i masivní výstavba silnic a jiných dopravních cest 
a taktéž i výstavba nehorázně mnoha obytných sídel kvůli nekonečně vzrůstajícímu a nakonec 
vše destruujícímu přelidnění; přelidněním vyvstane – krom zemědělského nadužívání pastvin 
na užitkových plochách – ohromné nadužívání veškeré kulturní zeminy, což pak rovněž povede 
k desertifikaci. 

317. Ke každodennímu životu bude patřiti anarchie, krveprolévání a násilí v rodinách i na ulicích, což 
přinese mnoho běsů a neštěstí. 

318. Mnoho potomků se stane v rodinách, na ulicích, ve školách, na pracovištích a na veřejnosti 
předmětem velké zlosti, předmětem žalu, bitek, nadávek a strachu. 

319. Mnoho potomků bude porozeno nemanželsky a nebude znát své otce, jelikož děti a mladiství 
obou pohlaví budou již od mladých let provozovat kurevnictví. 

320. Mnoho lidí zeslábne inteligencí a zchudne rozumem, což se bude snažiti vykompenzovat 
posmíváním, žvanivostí a mnohou nesmyslnou kritikou všeho a všech, jakož i požíváním 
alkoholu a halucinogenních drog. 

321. Mnoho lidí bude kvůli nedostatku reálných vědomostí a znalostí chlubivě prezentovati, jako 
náhražku pravého vědění, neskutečnosti, zkresleniny, falešnosti, báchorky, výmysly a lži. 
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322. Lidé navážou styky s cizími personami, stanou se lhostejnými ohledně kontaktů se svou vlastní 
rodinou, svými ostatními blízkými a svými partnery, zruší s nimi styky nebo tyto styky nechají 
zchřadnout, stejně jako je ale i zapřou a pomluví. 

323. Pokrytci získají vůči všem počestným lidem nadvládu a nabydou kontroly nad záležitostmi 
spolubližních a věcí obecných, takže zlí, zkažení a zvrhlí lidé »povedou« všemožné obchody, 
sekty, spolky, organizace atd. 

324. Následkem prudkého růstu přelidnění a všeobecného pustnutí pozemského lidstva bude rychle 
přibývati kriminálníků a násilných zločinců, jakož i zhoubných a psychopatických lidí všeho 
druhu a ti budou působiti mnoho zlého a mnoho neštěstí. 

325. Lidé budou ve všech budoucích dobách až daleko do třetího tisíciletí stále hůře zanedbávat své 
myšlenky, své pocity a psychiku, což povede k největší zkaženosti pozemského lidstva, která se 
ještě nikdy předtím nemohla objeviti. 

326. Z velmi mnoha lidí se stanou lhostejné, bezohledné, bezmyšlenkovité a bezcitné bytosti, které 
budou mučit, vraždit, zabíjet a žíznit po krvi svých spolubližních jako krvežíznivé bestie, jelikož 
jejich smysly orientované na dobro a životní hodnoty budou zatemněny i budou se vyžívati 
v hamižnosti, pomstychtivosti, egoismu, závisti, lžích, pomluvách a trvalém vedení válek 
a terorismu. 

327. Mnoho diktátorů bude v následné době svrženo, i spadnou koruny císařů a králů. 
328. V různých státech Země budou – vinou nevhodných, mocí posedlých vládnoucích a jejich forem 

vlády – uvnitř jejich vlastních hranic hojněji probíhat krvavé boje a vražedné akce ve vlastním 
obyvatelstvu ze strany guerillových uskupení nebo fanatických a po krvi bažících náboženských 
band. 

329. I budoucnost ukáže, že jednou pojdou celé národy, a to válkami a skutky teroru, jakož i hladem, 
nedostatkem vody a násilnými zločiny; i bude to tak zlé, jak to dříve na světě nebylo myslitelné. 

330. Následkem toho bude nesčíslně mnoho pronásledovaných, jichž bude až 350 miliónů, křížem 
krážem táhnout světem a hledat bezpečné útočiště pro svůj život. 

331. Ona skutečnost si vyžádá pozornost celého světa. 
332. Všecky silnice a pojízdná vozidla budou naplněny masami lidí, jež budou prchati od jednoho 

místa k druhému, zatímco nejmenší, největší i nejkrásnější vesnice a města budou spáleny 
a zničeny bombami, raketami a ohněm. 

333. I bude strašné, jak budou rodiny zpřetrhány, rozptýleny i jak budou jejich členové pobíjeni, 
přičemž veškeré dobré vědění a pravá lásky vymizí, a i sám svět se proto stane prázdným. 

334. Pozemšťané budou stále více tíhnouti ke zlým válečným jednáním, k nenávisti, egoismu, 
pomstychtivosti, odplatě a lhostejnosti, budou se kvůli nepřátelství vzájemně pronásledovati 
a zbudují ideologii toho nejhoršího materialismu, který kdy na Zemi existoval. 

335. A ti, kteří budou tuto ideologii následovati, budou »barbaři« bez svědomí, již se nebudou štítiti 
ničeho, aby otročili své mrzkosti. 

336. A aby se dostali k bohatství, bude jim dobrý každý prostředek, a to až po pomluvy a vraždy, 
neboť se budou domnívati, že není nic, co by nemohli dobýt a získat, budou-li po tom dostatečně 
nenasytně lačnit. 

337. Budoucnost pozemského lidstva přinese pokrok absolutního zla, jež bude lze zastaviti pouze 
obrovskou katastrofou, a tu může vyvolati jedině sama planeta a příroda. 

338. Tato katastrofa bude způsobena následky ohromných destrukcí, devastací a hubení, jež 
poplynou ze zločinných intrik spojených s přelidněním. 

339. Ony síly budou vyvolány dílem egoistů a zkaženců v pozemském lidstvu, neboť to budou oni, 
kteří se sami učiní nástrojem těch nejohavnějších zločinů v pozemské lidské populaci, jakož 
i v přírodě, na planetě, v povodích a ve světě forem života a rostlin. 
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340. Až dosáhne pozemské lidstvo vrcholu své fyzické inteligence a až svou civilizaci vypěstuje na tu 
nejvyšší možnou úroveň, pak bude naprosto neschopné pokračovati v dobrém rámci dál, jelikož 
zůstane zkrátka státi a nebude již moci docíliti vůbec žádných pokroků. 

341. Faktem je, že pokud se pozemské lidstvo nezmění k lepšímu a dobrému a nezastaví-li přelidnění, 
potom se samo zlikviduje; aby tomu bylo možné zabrániti, je nezbytné, aby vzešlo a bylo 
etablováno nové vědomí, jež bude vystavěno na tvořivě-přírodních zákonech a doporučeních, 
o nichž učí Učení proroků. 

342. Toto Učení samotné jest oním faktorem – bude-li následováno –, který národy upokojí a může 
je vésti do nového světa. 

343. Jen následováním tohoto Učení může existovat mírový svět, jenž bude zbaven staré nenávisti 
a nepokojů. 

344. V pozemském lidstvu se budou vzmáhati nejednotnosti, chorobná mínění, falešné zásady 
a jednání, což povede k tomu, že se mnoho lidí stane smutnými oběťmi svých vlastních 
žádostivostí a oddá se holému egoismu; to se bude zcela obzvláště projevovati již v prvních dvou 
desetiletích třetího tisíciletí. 

345. A až ona státní mocnářka v Německu ve druhém desetiletí nového tisíciletí podnítí svým 
chorobným nerozumem a svým narušeným vědomím velké proudy utečenců z Arábie, Afriky 
a Asie, pak vypukne v mnoha uskupeních a organizacích nespoutaná cizinecká a rasová zášť. 

346. Nesnášenlivost vůči cizincům, rasová nesnášenlivost i vražedný teror si vyžádají bezpočet 
lidských životů, i budou se často vyskytovati cizineckou a rasovou nesnášenlivostí motivované 
demonstrace, především proti utečencům. 

347. Přitom bude i stále znovu docházeti k násilným excesům, jelikož se široce rozmůžou pravicově 
orientované myšlenky, a to především působením nesmyslných proudů utečenců, jež vpadnou 
do Evropy a jež ona německá mocnářka nezodpovědně vyvolá. 

348. Na tom bude alarmující, že nenávist k imigrantům, cizincům a rasová nenávist vystoupí touž 
měrou ve všech vrstvách společnosti, načež nálady proti utečencům a uchazečům o azyl 
naberou nebezpečných rozměrů. 

349. Ubytovny běženců budou vystaveny pravicově extremistickým trestným činům, budou 
podpalovány a ničeny, přičemž utrpí újmu i lidé, ba i smrt běženců se bude souhlasně bráti 
v potaz. 

350. Cizineckou a rasovou nesnášenlivostí motivované násilné činy, zášť vůči žadatelům o azyl a vůči 
utečencům budou žel přechodně patřiti na denní pořádek; a k nenávistníkům vůči azylantům, 
cizincům a jiným rasám nebudou v žádném případě patřiti pouze lidé, již budou svou cizineckou 
a rasovou nesnášenlivost provozovati jako příslušníci pravicově extremistických uskupení 
a teroristických organizací. 

351. Proti domovům pro utečence budou demonstrovat i normální občané, přičemž se s těmito 
údajně »starostlivými občany« spojí i pravicoví extremisté anebo se mezi ně přimísí. 

352. V následující době prvních dvou desetiletí třetího tisíciletí zažije svět největší utečeneckou krizi 
a největší nápor azylantů od třetí světové války, jež skončila roku 1945. 

353. I jak bylo již vysvětleno, bude za to odpovědná ona německá mocnářka, jež bude narušená 
ve vědomí, bude jednati bláznivě a pomateně a její přívrženci, osobou její fascinováni, ji v tom 
budou ještě podporovati. 

354. Na útěku do Evropy bude více než jeden a půl miliónu lidí a ti budou v Německu, ve Švýcarsku 
a ve státech diktátorské unie hledati azyl, přičemž se s nimi do dotyčných zemí bude vtírat 
i mnoho lidí štítících se práce, mnoho parazitů, kriminálníků, násilných zločinců i teroristů. 

355. Současně s nimi budou v Evropě vzrůstati i počty pravicově extremistických i kriminálních 
a zločinných násilných skutků. 

http://cz.figu.org/


32 
 

 

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

356. Tak se ale i všichni poctiví utečenci a uchazeči o azyl stanou terčem všech těch, kteří jsou tak 
jako tak již nespokojení, stejně jako ale i lidí nespoutaně nenávidějících cizince a jiné rasy – ti 
učiní ze všech utečenců a i poctivých žadatelů o azyl a běženců bez rozdílu obětní beránky za ty, 
kteří budou nepoctivci, kriminálníky, násilnými zločinci, znásilňovateli, teroristy, a tedy 
zdánlivými uprchlíky. 

357. Oni poctiví utečenci a žadatelé o azyl se tomu však nebudou moci postavit na odpor, jelikož se 
v evropských zemích nebudou vyznávat v úřadech, mravech ani zvyklostech, a nadto nebudou 
ovládati tamní řeč. 

358. Především v novém tisíciletí se tedy v Evropě, zcela obzvláště v Německu, široce rozmůže 
nesnášenlivost k lidem zahraničního původu, k cizincům, azylantům a běžencům, a to i proto, 
že mnoho domácích obyvatel bude chtít bránit své výhody a bude kvůli tomu v zaujetí svou 
cizineckou a rasovou nesnášenlivostí demonstrovat – budou totiž věřit, že sami přijdou zkrátka 
a že jim někdo chce něco vzíti. 

359. A tak se nenávist zaměří právě proti těm poctivým a obzvlášť ochranu potřebujícím běžencům 
a žadatelům o azyl, tedy proti těm, kteří ochranu vpravdě potřebovati budou. 

360. Mnoho Evropanů bude pochybovat o tom, že budou běženci ve své domovině skutečně 
pronásledováni, a tudíž budou odmítati být velkorysí vůči těm, kteří budou skutečně 
pronásledováni válečnými skutky atd. 

361. Především v Německu budou projevy nesnášenlivosti vůči imigrantům, cizincům, azylantům 
a jiným rasám v novém tisíciletí opět silně narůstati, jakož i znaky antisemitismu a pravicově 
extremistických postojů. 

362. Přitom začne též velmi rychle bujeti i názor, že lidé ze zahraničí, cizinci, utečenci a azylanti 
vpadávají do Evropy údajně jen proto, aby využívali sociální státy – to však bude vskutku platit 
jen pro ty, kteří budou nepoctiví. 

363. V budoucnu se mnoho lidí stane obětí své vlastní nečestnosti i svých neřestí, své lačnosti 
po pomstě a odplatě, i mnozí budou vyháněni z držav svého vlastnictví, ba nakonec nadto 
i zabiti. 

364. Všude se bude objevovati odloučení, útěk, strach, zášť, škodolibá radost, nouze i bída, touha 
po majetku, smrt a různorodé změny, i pranikde nebude již možno nalézti skutečné bezpečí. 

365. Ženy a dívky budou na veřejných ulicích znásilňovány, unášeny, nuceny ke kurevnictví 
a vražděny, zatímco děti budou unášeny, sexuálně zneužívány, usmrcovány či učiněny 
pracovními otroky. 

366. Vládnoucí proti tomu nepodniknou nic anebo sotva něco, jelikož mnoho z nich bude samo 
zapleteno do kurevnictví anebo do zneužívání dětí i do temných protizákonných kšeftů. 

367. V politice se jejich nedostatečné názory budou lišiti jeden od druhého, i stvoří zákony, zásady 
a nařízení, které sami nebudou dodržovati anebo s nimi budou jednati přímo v rozporu. 

368. Všichni budou pomýšlet výhradně na své vlastní výhody, takže bude všeobecné zmatení den 
ode dne vzrůstati. 

369. To povede k tomu, že mezi samotnými vládnoucími a politiky vyvstane nepřátelství, takže již 
nebudou nalézati žádná rozumná řešení ani pravidla, a proto bude vše rozumné v silném 
nedostatku a nebude dosahováno ničeho hodnotného. 

370. Budou činěna velká a neužitečná anebo národ ohlupující či vykořisťující usnesení, daně budou 
hnány do výše i budou se konati hloupá politická shromáždění, z nichž však vzejdou nerozumné 
politické strany (popř. nerozumná, účelová spojenectví; pozn. překl.), spiknutí a nové škodlivé 
vazby. 

371. Špatní, vládychtiví a nevhodní vládnoucí se potlačí nahoru a dobydou pozic moci, zatímco dobří 
vládní činitelé, kteří budou dobrými lidmi, budou zatlačeni zpět či sami odstoupí. 
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372. A tak se ti falešní, špatní a neschopní vládní činitelé nebudou muset příliš snažiti, aby vytvořili 
a zformulovali své plány a mohli je prosaditi. 

373. Dobří a poctiví lidé ve vládách, v politice a v politických stranách budou konfrontováni s velkými 
a nepřekonatelnými překážkami, jež nebudou moci překonat. 

374. Z toho důvodu bude možné, že ve vládách, v politice, v politických stranách, úřadech všeho 
druhu a v zákonodárství bude stále více vzrůstati nelidskost a nezájem o blaho lidu, jelikož 
všichni se budou starati již jen sami o sebe a budou se škodolibým smíchem pomíjeti, šikanovati, 
ba přímo proklínati své spolubližní, které sami budou utiskovati anebo kteří budou stísněni 
nějakým neštěstím. 

375. Jako odjakživa tomu bude tak, že se žádná dobrá spojenectví, jež budou uzavírána, nikdy 
nestanou skutečností, zatímco spojenectví špatná a špatné smlouvy budou vždy realizovány. 

376. Dobrá spojení (nebo vazby; pozn. překl.) budou zničena nenávistí a lačností po moci i budou 
velkým krveproléváním znehodnocena. 

377. Na konci bude všecko opět tak nepřátelské a v tak dezolátním stavu, jako to bylo na počátku, 
před jakýmikoliv »mírovými« usneseními. 

378. Tak bude mít kmotřička smrt i nadále bohatou sklizeň a ničení lidských výdobytků bude 
ve válkách, nepokojích a teroru i nadále pokračovati dál, stejně jako i pustošení přírody a hubení 
jejích rostlin a živočichů všeho druhu. 

379. Rovněž nastane i to, že mnoho lidí skoná na různé, stále častěji se objevující těžké choroby, 
jakož ale i na nově se vyskytující nákazy, jež vypuknou a rozšíří se po celé Zemi ještě v tomto 
století, avšak i po změně tisíciletí, jako např. jedna velká nákaza, jež bude stát od roku 1980 
milióny lidí na celém světě život a jež bude existovati hluboko do nového tisíciletí – nehledě 
na jiné zlé nákazy. 

380. Stejně jako se budou nákazy vyskytovati u lidí, budou se vyskytovati i mezi zvířaty a drobnou 
zvířenou, jakož i mezi vodními živočichy a ptáky atd., což se pak dotkne i domácích zvířat, 
domácí drobné zvířeny a všelijaké domácí drůbeže. 

381. Nové časy s sebou přinesou, jak bylo již zmíněno, zkázu mravů a nespravedlnost, což se velice 
vystupňuje a přinese to mnoho zla a nevýhod. 

382. Následkem poklesnutí vědomostí ohledně reality, resp. skutečnosti a pravdy skutečnosti – jakož 
i poklesnutím všeobecných i odborných (školských) znalostí a mizením inteligence – vzplanou 
jako v dřívějších dobách opětně falešná a bludná učení náboženství a jejich falešná moralita 
a budou lidi opět zhoubně uvrhávati do sféry svého vlivu. 

383. Z té příčiny se u největší částí lidí namísto poctivosti opět rozšíří víra, zášť, pomstychtivost 
a nespravedlnost atd., přičemž jedinou základnou víry bude holý egoismus, jáství, sobeckost, 
prospěchářství, samoúčelné zájmy a myšlení jen na vlastní výhody, právě jako je tomu již 
odjakživa. 

384. Tím se pouta lásky ke spolubližnímu opět zpřetrhají, což jest v rozporu se všemi ctnostmi, jež 
budou terčem posměchu, stejně jako se budou vládnoucí, mocní činitelé a úředníci vysmívati 
spravedlnosti a právům lidu. 

385. Prazvláštní a nečekaná úřední, státní a úředně-vládní nařízení, ustanovení, zákony, daně, 
vyhlášky a záměry atd. způsobí v národech velké výtržnosti, povstání, demonstrace a krvavé 
násilné činy i zapříčiní mnoho neštěstí. 

386. Taková bude bližší, vzdálenější i vzdálená budoucnost Země a jejího lidstva, jak to nezměnitelně 
vyplyne z předvídání budoucnosti (resp. z předpovědí; pozn. překl.) – anebo z vložených 
proroctví, nebudou-li změněna k lepšímu a dobrému. 
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Tolik tedy ještě k těmto proroctvím a předpovědím mého otce, které se z jistých částí naplňovaly po celá 
ta léta od roku 1948 až do dnešního dne, v současnosti se naplňují a budou se naplňovat i nadále. Pokud 
si to budeš přát, mohu ti postupně vyhledávat i další předpovědi mého otce z dřívějších let. 

Billy   Děkuji, těší mě, že mnohé z těchto starých rozhovorů se Sfath a související témata jsou po tak 
dlouhé době nyní přece jen uvedeny do diskuse a že mohou být zahrnuty do dnešních kontaktních, 
rozhovorových zpráv. Tvůj otec, Sfath, předpověděl přece i celý ten zlořád spojený s tím, že budou lidé 
propadat, a to v masivní míře, halucinogenním drogám, což se přece také vyplnilo, a tento problém se 
stále ještě vzmáhá. Hovořil ale také o tom, že tyto drogy budou vyvolávat schizofrenní neduhy, a proto 
se tě chci znovu zeptat na to – při jednom soukromém rozhovoru jsi mi tuto věc ovšem již sdělil –, zda 
také hašiš coby lehká droga postupem času vyvolává schizofrenii. Ta vlastní otázka se ale týká toho, zda 
se schizofrenní účinky mohou objevovat i po požívání jiných lehkých drog. 

Ptaah   Tak tomu skutečně je; všechny drogy, ať už lehké nebo silné, mohou vyvolávat schizofrenii, jiné 
poruchy vědomí, jakož i občasné záchvaty různého druhu, což se však neomezuje pouze 
na halucinogenní drogy, neboť tyto účinky má také alkohol a nadměrné požívání určitých energetických 
nápojů; podobné nebo stejné následky – jež mohou vést dokonce i ke smrti – vyvolávají však také různé 
léky, ba dokonce jisté potraviny a čaje. 

Billy   Děkuji, to je jasné a zřetelné. Nyní si ale myslím, že bylo prozatím k předpovědím řečeno dosti, 
a navíc mnohé dřívější předpovědi popisují hrůzné události, jež jsou uvedeny velmi detailně, a proto 
bych je ani nechtěl vkládat do našich kontaktních rozhovorů, jelikož ty jsou přece publikovány. Mnohé 
předpovědi uváděných událostí a příhod – které jsem mohl pozorovat s tvým otcem, Sfath, při skocích 
časem – dlouhou dobu silně zatěžovaly mé myšlenky, pocity, psychiku a vědomí, avšak s pomocí Sfath 
si mi opakovaně dařilo se od toho oprostit a vše zpracovat a unést. Skutečně to nebylo snadné, ale 
i přesto to bylo možné. K těm předpovědím bych ale ještě rád zmínil, že ta zemětřesení ve střední Itálii 
budou v dnešní době ještě pokračovat a již brzy bude v tamní oblasti opět na spadnutí série 
zemětřesení; a pokud si správně vzpomínám na výklady Sfath, tak tato událost jistě nastane kolem 
20. ledna, načež bude celá věc opět pokračovat v jižním Pacifiku a kolem celého světa. Kromě toho – 
a to vím ještě velmi přesně –, hovořil tvůj otec Sfath tehdy o tom, že toto bude čas, kdy se bude po celém 
světě každý den objevovat až 150 lehkých, slabých, středních a těžkých zemětřesení o různé síle. 

Ptaah   Předpovědi mého otce se budou nevyhnutelně naplňovat, a tudíž budou probíhat i tebou 
nastíněná zemětřesení ve střední Itálii, jež – pokud vím – nastanou 18. ledna, stejně jako ta v jižním 
Pacifiku, která se budou objevovat u Šalamounových ostrovů až po Novou Guineu a jež budou mít 
magnitudo 8 na Richterově škále. Co se však týče předpovědí a proroctví, tak ty pozemšťané nevnímají 
a nepřijímají, ale pouze se jim přihlouple vysmívají jako švindlu, lživým pohádkám, podvodu, hloupým 
fantaziím a konspiračním teoriím, jako to od nepaměti činí přemoudřelci, zabedněnci, bláhovci, 
nevědomci a zapírači pravdy. Tito pozemšťané nedokážou rozlišovat skutečnost od neskutečného 
a pravdu od nepravdy, jelikož jejich inteligence je ještě příliš omezená anebo je již opět na sestupu, 
a tudíž nejsou schopni rozeznat pravdu, a navíc jsou schopni pouze věřit, a proto se upisují náboženské 
a sektářské víře. 

Billy   Vidím to stejně. Ale chtěl bych znovu něco říci o tom novém amerického prezidentovi a také 
o Švýcarsku, pokud s tím souhlasíš? 

Ptaah   Proti tvé žádosti nic nenamítám. 

Billy   Děkuji, neboť mě zajímá – jelikož ses v tomto ohledu o ničem nezmínil –, zda jsi eventuálně 
ohledně Trumpa provedl pohled do budoucnosti? 

Ptaah   Ano, tato věc vyplynula z mého osobního zájmu, avšak nechci o ní oficiálně hovořit, a povědět 
chci pouze to, že i on se bude dopouštět svých chyb, stejně jako to dělají činitelé všude v pozemské 
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vládní politice, jelikož jednají jednak zcela nelogicky a jednak velmi často jednoduše i svévolně. Trump 
bude tedy nejprve divokým způsobem vydávat dekrety, které budou ojediněle, zčásti velmi rychle 
po jejich vydání, soudně napadány a omezovány, avšak on se tomu tak snadno nepoddá a bude sveřepě 
sledovat svůj směr, který žel nebude vždy přímý, ale velmi pokřivený a klikatý. Dále se o této věci nyní 
nechci vyjadřovat. 

Billy   Pokud ti správně rozumím, tak tvá slova znamenají, že se má jednoduše počkat a vidět, co se bude 
odehrávat. 

Ptaah   Takový je můj názor, vlivem Trumpa žel nebude vše vypadat růžově, jak někdy říkáš, neboť ten 
se již nyní nechává ovlivnit svými poradci, a bude také schvalovat určité faktory pocházející od jistých 
vládních činitelů jiných států, kteří na něj budou umět agitačně působit a budou schopni jej 
přesvědčovat podle svých měřítek. 

Billy   To je vlastně škoda, neboť tím je již nyní jisté, že Trump bude z jistých představ a slibů, které učinil, 
muset couvat, pokud půjde o jejich realizaci. 

Ptaah   Tak tomu vskutku bude. 

Billy   To se vlastně dalo čekat. Ale nyní mám otázku ohledně demokracie a republiky, neboť 
ve Švýcarsku přece máme poloviční demokracii, což znamená, že lid má v zásadě právo hlasovat o všech 
záležitostech atd., které mu k volbě předloží vláda. Lid je v podstatě nejvyšší politická instance státu, 
což odpovídá zásadě, která silně určuje celý politický systém Švýcarska, podle nějž mohou švýcarské 
občanky a občané ohlašovat svůj názor a své žádosti také na spolkové úrovni, jakož i na úrovni 
kantonální a obecní, což rovněž zaručuje, že může lid hlasovat o různých otázkách a volit ze svého středu 
své zástupce do spolkového sněmu. 

Spolková rada, která sestává ze sedmi osob, tvoří nejvyšší vládní formu a náleží k ní ještě i šéf štábu, 
přičemž švýcarská vláda probíhá na základě spolkové ústavy na principu federativní, přímé demokracie, 
přičemž je nutno si povšimnout toho, že Švýcarsko je pouze polodemokracií. Tak je tomu mimo jiné 
proto, že spolkoví radové nejsou voleni lidem, neboť volebním orgánem je v tomto ohledu spojené 
spolkové shromáždění, které tvoří 200 národních radů a 46 radů stavovských. To ovšem nepředstavuje 
plnou, ale právě jen poloviční demokracii. Z tohoto důvodu vládne tedy ve Švýcarsku pouze 
polodemokracie, avšak to má již mnohem větší hodnotu, než jakou známe v jiných státech po celém 
světě, neboť na Zemi neexistují ve vůbec žádných státech takové vládní principy, jaké by se daly srovnat 
s principy švýcarskými. 

Do spolkové rady může být v principu zvolen každý švýcarský občan, který je oprávněn hlasovat, ať muž 
či žena. Předchozí kandidatura není nutná, stejně jako ani členství v parlamentu, resp. v národní nebo 
stavovské radě. 

Ve švýcarské politice vládne konkordanční princip, který zahrnuje do procesu tvorby rozhodnutí pokud 
možno všechny důležité politické proudy. Tato matematická konkordanční demokracie Švýcarska se 
projevuje tím, že se pozice ve spolkově radě v zásadě obsazují a zastupují podle síly jednotlivých 
politických stran v parlamentu, což zaručuje, aby byly do vlády zahrnuty všechny větší politické strany. 
To stojí v protikladu se všemi ostatními formami vlády na Zemi, které neznají vůbec žádnou demokracii, 
třebaže tvrdí, že vykazují demokratické rysy, resp. nepřímou demokracii, jelikož lid může např. volit svoji 
nejvyšší vládu; tím však tato »demokracie« již končí, protože vládní činitelé určují vše sami, tedy právě 
navzdory lidové vůli. Kde národ rozsáhlým způsobem nerozhoduje sám, tam nevládne žádná 
demokracie, neboť jen tehdy, když má národ obsáhlé možnosti hlasovat podle volebních předloh 
v každém ohledu, lze hovořit o demokratickém jednání a péči o demokracii. Kde ale národ smí volit 
pouze své nejvyšší a vrchní vládní činitele, tam neexistuje žádná demokracie. Ve Švýcarsku může ovšem 
lid hlasovat v obsáhlé míře o všech vznikajících volebních faktech, čímž může oznamovat svoji vůli, avšak 
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nemá možnost volit členy spolkové rady, neboť ty volí spojené spolkové shromáždění, a proto existuje 
ve Švýcarsku pouze poloviční demokracie. 

Když se teď podíváme na vládní formy ve všech státech na Zemi, tak nemůžeme, kromě Švýcarska, 
nalézt fakticky žádnou zemi, která vykazuje demokratické rysy, neboť vpravdě se jedná pouze 
o republiky, jež mají diktátorské formy, avšak nevykazují žádné demokratické rysy; a jedná se také 
o vojenské diktatury, diktaturu EU, personální diktatury, systémy jedné politické strany, systémy 
tyranské a despotické, systémy parlamentní vlády, poloprezidentské či prezidentské vládní systémy, 
resp. prezidentské republiky, systémy parlamentní exekutivní moci, radní republiky, direktoriální 
systém, diktatury proletariátu, parlamentní monarchie, konstituční monarchie a absolutní monarchie. 

Ve Švýcarsku má nejvyšší politikou moc lid: Populace oprávněná volit, resp. všechny dospělé osoby se 
švýcarským občanstvím – které tvoří cca 60 % obyvatelstva s pevným sídlem ve Švýcarsku – představují 
podle spolkové ústavy suverénního činitele, popř. nejvyšší politickou moc, resp. instanci. Lid tedy také 
volí parlament na komunální, kantonální a národní úrovni, a může také hlasovat o zákonech, které 
navrhují členové parlamentu, přičemž populace může také tvořit lidové iniciativy, které zavádějí nové 
zákony, mění ty stávající nebo navrhují všelijaké projekty atd. 

Co se však týče nepřímé demokracie a demokracie přímé, která ve Švýcarsku ve skutečnosti představuje 
demokracii poloviční, tak rozdíl mezi nimi je nutno chápat tímto způsobem: Faktická demokracie 
(z řeckého »démos« /lid/ a »kratia« /vláda/; v doslovném překladu »vláda lidu«) znamená, že o všem 
nemůže rozhodovat jednotlivá osoba ve vládě nebo několik málo vládnoucích osob, ale že o všem může 
rozhodovat ve volbách pouze národ společně a že pouze on smí určovat pravidla, podle nichž si přeje 
žít. Rozdíl mezi nepřímou a přímou, resp. poloviční demokracií spočívá tedy v tom, jakým způsobem 
vznikají všechna rozhodnutí. V nepřímé demokracii – která ve skutečnosti představuje formu diktatury 
– se tedy děje to, že nerozhoduje přímo lid, ale pouze jím zvolení zástupci obojího pohlaví, které si zvolil 
do vládních pozic. Lid se tedy na rozhodnutích a činech vládních představitelů podílí pouze »nepřímo« 
(jelikož si je zvolil), avšak ve skutečnosti se na nich nepodílí vůbec, a ani není oprávněn intervenovat. 
V přímé, resp. poloviční demokracii, která je dána ve Švýcarsku, rozhoduje fakticky a přímo lid, např. 
o lidových usneseních, lidových nebo občanských žádostech, přičemž volba spolkové rady nespadá 
do volební kompetence národa, čímž se z »přímé« demokracie stává fakticky demokracie poloviční. 

A k tomu bych chtěl nyní povědět, že s tímto polovičně demokratickým systémem mohu sám dobře žít, 
mohu jej též akceptovat a být s ním spokojen, neboť mi zajišťuje svobodu – vedle svobody vlastního 
názoru atd. –, jakož i mír v zemi, který vytváří dobré zákonodárství švýcarského lidu, a dále též 
bezpečnost díky všem bezpečnostním orgánům, jako je vojsko a policie atd., i když nejsem na základě 
svých osobních zkušeností, které jsem »nasbíral« v cizích zemích, žádný nadšenec do vojenství, avšak 
jsem velmi rád, že je krásné a bezpečné Švýcarsko mojí rodnou vlastí. A toto je moje pravda, jak ji vidím, 
zažívám a chápu a jak jí v každém ohledu rozumím. 

A rád bych řekl to, že při tom všem je skutečností, že na Zemi neexistuje nic reálného, co by bylo 
skutečností, pravdou a tak dobrou věcí, jako je Švýcarsko coby neutrální, nezávislý, svobodný a pokojný 
stát, který se může – navzdory špinavým snahám zrádců vlasti a země – stranit diktatury EU a zůstat 
samostatný, což tak, doufejme, zůstane i v budoucnu. Realitou, resp. skutečností a pravdou může být 
vždy pouze to, co je prokazatelně hmatatelné, co lze jako realitu postihnout rozumem a zdravým 
úsudkem a co lze i pochopit a dokázat, i když se to zběhne a odehraje až ve vzdálené budoucnosti, stejně 
jako proroctví a předpovědi. Pravé předpovědi a proroctví se v tomto smyslu – stejně jako veškerá 
reálně existující a uchopitelná látka, ať už materiální, tekutá, plynná, nebo kmitová, k níž se řadí energie 
a vibrace – vztahují na absolutně reálnou skutečnost a její nevyvratitelnou a po všechny Velevěky trvající 
reálnou pravdu. Co ovšem není hmatatelné a prokazatelné ve smyslu některých z těchto hodnot, to 
postrádá veškerou existenci, jako např. všemožné formy ryzí víry, v jejichž souvislosti je nutno zmínit 
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zejména víru náboženskou, která odporuje veškeré realitě a pravdě, stejně jako jiné jiné chorobně 
klamné představy, iluze, lži, fantazie, neskutečnosti, zkresleniny, falzifikace, báchorky a vybájeniny. 
Tomuto musí člověk rozumět, když pomýšlí na proroctví a předpovědi, k nimž je také nutno vysvětlit, 
že oba tyto pojmy mají od základu rozdílné významy. A člověk je schopen nalézt a chápat faktickou 
pravdu jen tehdy, když nějaký fakt zcela neutrálně promyslí, když nad ním bude v tomto smyslu 
uvažovat a když jej v sobě samém dokáže zcela logicky opodstatnit. To je ovšem právě bod, jemuž 
hlupáci a pošetilci nerozumějí a který nedokážou pochopit, a sice právě z toho důvodu, jaký jsi zmiňoval, 
tedy proto, že postrádají nezbytnou inteligenci nebo že se jim tato inteligence vytrácí. A tak tomu 
zpravidla bývá u osob, které zastávají fanatickou nebo prostomyslnou víru. 

Ptaah   Tvé vysvětlení je správné, a to, co jsi nastínil, tedy že se budeš ptát na rozhovory z doby, kterou 
jsi strávil se Sfath, to bylo plánováno již v časech mého otce, a proto také ve svých letopisech zachytil 
každé jednotlivé slůvko. Však ti to také pověděl. A okolnost, že jisté předpovědi nechceš vyvolávat ani 
zveřejňovat, dokážu pochopit a mám na to týž názor. Ještě bych však rád něco krátce pověděl 
o inteligenci: Inteligence definuje to, co ztělesňují kognitivní možnosti člověka a s nimi spojené vědomní 
schopnosti ve svém potenciálním a dynamickém významu. Když se tedy člověku nedostává inteligence 
nebo je v tomto ohledu méně nadaný, tak to znamená, že jsou jeho kognitivní a vědomní možnosti 
poznamenány a nedostatečné, jakož i to, že ustrnul vývoj jeho inteligence a že jsou jeho kognitivní 
a vědomní schopnosti neúplně vyvinuty. Pokles inteligence znamená, že se v člověku projevuje úbytek 
kognitivních možností a vědomních schopností, což je spojeno i se zvláštním narušením dovedností, jež 
by musely přispívat k úrovni inteligence a k nimž se řadí právě kognice a jazyk, jakož i motorické 
a sociální schopnosti. 

Billy   To je mi známo, neboť kognitivní práce, resp. práce myšlenkového světa má enormní význam, 
pokud jde o budování, záchovu a další vzdělávání inteligence. Nyní bych ale rád hovořil o něčem jiném, 
neboť mi připadá důležité, abys ještě jednou něco vysvětlil ohledně vitaminů; stále znovu se totiž 
objevují tyto otázky, na něž mám odpovídat. Mohl bys o tom tedy znovu něco povědět, prosím? 

Ptaah   To rád učiním: Ohledně vitaminů musím na základě hodnot pozemšťanů vysvětlit následující: 
Vitaminy jsou pro pozemšťany, jakož i pro všechny lidské bytosti vůbec, životně nezbytné, avšak lidský 
organismus je není schopen sám vytvářet, a proto je musí přijímat ve stravě. Vitaminy jsou velmi 
podstatné pro látkovou výměnu, a sice bezmála pro všechny tělesné procesy, i když nedodávají žádnou 
energii. V zásadě se všechny vitaminy nazývají vlastními jmény, avšak zpravidla a většinou jsou jejich 
názvy kráceny jednotlivými písmeny. Celkem se na Zemi hovoří o 13 vitaminech, což však nepředstavuje 
jejich plný počet, neboť existuje ještě několik dalších vitaminů, jež jsou ovšem pozemskému lékařství 
do dnešního dne neznámé, a proto je na základě našich direktiv ani nesmím zmiňovat. 13 vitaminů, jež 
jsou na Zemi známé, se dělí na dvě kategorie, a sice na vitaminy rozpustné v tucích a ty, které jsou 
rozpustné ve vodě; v tucích rozpustné vitaminy se označují jako A, D, E, K1 a K2, které se navíc i ukládají 
v těle, přičemž toto ukládání následuje často v játrech, a sice v rozdílné míře a po různou dobu, dle toho 
kterého vitaminu. Např. vitamin B6 tak může být uložen po dobu 12 měsíců, zatímco vitamin C je rychle 
zpracováván a vstřebáván tělem, takže může být uložen jen na 2 až 6 týdnů, přičemž jeho přebytek je 
zpravidla vyplavován močí. Při příjmu vitaminů je vždy nutno být obezřetný, neboť když člověk požije 
a uloží si příliš mnoho vitaminů jednoho druhu, tak začne trpět hypervitaminózou, resp. předávkováním 
vitaminy, což může až závažně narušovat jeho zdraví a vést k obtížím. Nedostatek vitaminů oproti tomu 
rovněž narušuje zdravotní stav a vede ke škodám, jež mohou být dokonce životu nebezpečné. Ohledně 
denní potřeby vitaminů u pozemského člověka – jakož i u exolidí a všech vyspělých a vyspělejších 
životních forem vůbec – je nutno říci, že naprosto není konstantní a že podléhá individuálním rozdílům 
každého živého tvora. Pokud se podíváme pouze na pozemského člověka – jakož i na člověka vůbec – 
a celou jeho konstituci, resp. na souhrn jeho tělesných a psychických vloh, resp. na úhrn jeho 
přetrvávajících, geneticky předávaných vlastností, tak můžeme říci, že po stránce potřeby vitaminů hrají 

http://cz.figu.org/


38 
 

 

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

velkou roli různé faktory. Pokud se objevují faktory, jako je např. pracovní přetížení, nemoc, mobbing, 
těhotenství nebo stres všeho druhu, tak potřeba různých vitaminů silně stoupá, a sice případ od případu 
až na dvojnásobek normální potřeby; tak je tomu např. u vitaminu C, když člověk otročí kouření, je 
pasivním kuřákem nebo propadl konzumaci alkoholu. Zvýšenou potřebu vitaminů má však člověk 
i tehdy, když na jeho organismus působí různé zátěže – jako hluk, dlouhodobé užívání léků, škodliviny, 
záření a toxické látky, jako jsou umělé, chemicky vyrobené herbicidy, pesticidy či těžké kovy atd., jakož 
i přílišné UV záření –, které vedou ke zdravotním újmám, nebo dokonce k chorobám. Choroby 
nepředstavují jednoduše jen událost, která probíhá v lokalitě určitého orgánu nebo tkáně, ale jedná se 
o dění, které zasahuje celý lidský organismus ve všech oblastech. To znamená, že choroba nepostihuje 
pouze tělesný organismus, nýbrž i vědomí, a tím i myšlenky a pocity, což se krajně negativně odráží 
i na psychické rovině. To značí, že když se v nějaké ohraničené tělesné oblasti vyskytnou chorobné 
příznaky, tak zasahují celý orgánový systém člověka. Chorobné symptomy všeho druhu jsou tedy určitá 
lokalizovaná znamení, která upozorňují na poruchu v celém organismu. Takováto znamení tedy 
znamenají, že musí být provedena patřičná obsáhlá léčba, a sice v tom logickém důsledku, že medikace 
musí oslovovat celý organismus, a tedy nikoliv pouze příznaky, neboť potírání příznaků nepřináší 
vyléčení nemoci, jako je tomu i ve všech ostatních případech kromě nemocí. To značí, že musí být vždy 
oslovován a léčen vlastní důvod, a tedy ohnisko choroby, má-li následovat vyléčení, jelikož potírání 
symptomů je chybné, a navíc neužitečné, a nadto může také způsobovat nové neduhy. V každém 
případě je vždy nezbytný předpoklad, že v prvé řadě musí být brána v potaz samoléčba těla, neboť tělo 
každé životní formy disponuje biologickými samoléčebnými programy. Kdyby tomu tak nebylo, tak by 
každý živý tvor nevyhnutelně zemřel, kdyby byl zasažen nějakou nemocí. Fakticky je tomu tedy tak, že 
při nemoci nebo zranění by žádný lék, resp. žádná lékařská pomoc nebyla účinná a nepůsobila by léčivě, 
kdyby se na léčbě nepodílel i biologický samoléčebný program vlastní dané formě života. Každá 
medikace by byla tedy zcela nesmyslná, kdyby při úzdravě nenapomáhala i samoléčba tělu vlastní. Tento 
fakt je v této podobě neodvratně daný, ať už se uplatňuje lékařský faktor v podobě přírodního léčitelství, 
a tedy v podobě přírodních léčiv, anebo v podobě umělých, resp. chemických léčebných prostředků 
školní medicíny. Co se týče vitaminů, tak jejich účinnost se může v těle rychle vytrácet, jako např. vlivem 
denního nebo umělého světla nebo vlivem přílišného tepla. Silné světlo může tedy vitaminy v těle zbavit 
účinku, což nastává i tehdy, je-li tělo vystaveno velkému teplu nebo je-li zasaženo horečkou. Tímto 
způsobem se silně ovlivňuje také obsah vitaminů v potravinách, a tudíž jejich hodnota může rychle 
klesat a stát se nicotnou, jako se to děje i při vaření potravin. Co je nyní nutno povědět, to se váže 
na těch 13 vitaminů, které jsou uváděny pod pozemskými názvy a v dané posloupnosti: 

Vitaminy rozpustné ve vodě: 

Běžné označení: Mezinárodní označení: 

vitamin B1 thiamin (pozn.: také aneurin) 

vitamin B2 riboflavin (pozn.: také laktoflavin, starý název: 
vitamin G) 

vitamin B3 niacin, kyselina nikotinová, nikotinamid 

vitamin B5 kyselina pantothenová 

vitamin B6 pyridoxin 

vitamin H (pozn.: také vitamin B7 nebo B8) biotin 

kyselina listová (pozn.: také vitamin B9 či B11) kyselina listová 

vitamin B12 kobalamin 

vitamin C kyselina askorbová 
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Vitaminy rozpustné v tucích: 

Tradiční označení: Mezinárodní označení: 

vitamin A retinol 

vitamin D kalciferoly (pozn.: také cholekalciferol, kalciol) 

vitamin E tokoferoly 

vitamin K fylochinon, menachinon (pozn.: také menadion) 

(všechny poznámky podle Wikipedie) 

 
Bylo by samozřejmě nutno vysvětlit ještě různé další věci, avšak z hlediska všeobecných znalostí 
pozemšťanů by to vedlo příliš daleko, jelikož by bylo nutno často používat lékařská pojmenování 
a výklady, jejichž pochopení by předpokládalo, aby člověk disponoval nezbytnými vědomosti. 

Billy   Děkuji, a to, co jsi nyní vysvětlil, by mělo skutečně plně postačovat. Další otázky dnes nemám. 

Ptaah   Pak bych chtěl ještě krátce uvést do diskuse něco, co má čistě soukromý charakter. Poté musím 
odejít. (...) 

 

Vysvětlení k obsahům z kontaktní zprávy z 1. září 1948: Lodě duchů, vlna 
»Kaventsmann«, megavlny, Tři sestry, Bílá stěna, epidemie, endemie 

a pandemie, proroctví a předpovědi 

 

Proroctví 
1)  Proroctví vyjadřují od nepaměti zpravidla jen varování, a mají tedy negativní charakter, přičemž 

jejich důvodem je to, aby o nich lidé přemýšleli a aby vše zlé a negativní měnili k lepšímu, dobrému 
a pokrokovému. 

2)  Proroctví se zakládají na inspiracích, snech, vizích nebo výpočtech pravděpodobnosti a ukazují 
budoucí události a dění, jež budou vyplývat z určitých způsobů chování, postojů, řečí a činů atd., 
když je budou lidé v nezměněné podobě po jistý časový úsek realizovat a zachovávat, přičemž 
časový úsek sahající až k vyplnění proroctví může být krátkodobý, anebo může trvat dokonce staletí 
nebo tisíciletí. 

3)  Pokud však lidé všechny ty faktory daných událostí, dění, způsobů chování, postojů, řečí a činů atd., 
jež jsou popisovány v proroctví, nebudou zachovávat, ale budou je měnit k lepšímu a dobrému, tak 
se proroctví nenaplní, neboť z daných změn vzejde výhodný úspěch a něco plodného, pokrokového 
a cenného. 

 

Předpovědi 
Předpovědi vyplývají z pravdivých snů, pravdivých vizí, reálného předvídání a »putování vědomí 
do budoucnosti«, resp. z »vědomního pociťování budoucnosti«, na jejichž základě člověk nazírá reálnou 
budoucnost, stejně jako tak činí pomocí časových skoků, resp. cest časem do budoucnosti. Z toho 
plynoucí nazírání, resp. pozorování budoucnosti se zakládá na událostech, jež se budou v budoucnosti 
fakticky a nezměnitelně odehrávat a jež není možné změnit. 
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Lodě duchů 
Četné hádanky kolem těchto lodí nejsou dodnes vyřešeny, a s nimi spojený mýtus je prakticky stejně 
starý jako samotné námořnictví. Po celá staletí byla strašidelná objevení lodí duchů pevnou součástí 
starých námořnických příběhů, avšak i dnes informují námořníci o tom, že pozorovali lodě, které se 
přízračně plavily po hladině. Dnes tomu v mnoha případech bývá tak, že lidé za takovýmito vyprávěními 
vidí »námořnické báchorky« anebo se tyto jevy připisují zrcadlení vzduchu, resp. fatě morgáně. 
V četných případech však neexistuje racionální vysvětlení. Fata morgána představuje optický efekt 
založený na Fermatově principu: Jedná se o zrcadlení vzduchu, které vzniká odchylováním světla 
prostřednictvím různě teplých vzdušných vrstev. Jde tedy o fyzikální úkaz, a nikoliv o vizuální vjemový 
klam, popř. optický klam. S loděmi duchů se to má podobně jako s UFO, o nichž lidé tvrdí, že je viděli, 
aniž by mohli svá tvrzení dokázat, třebaže některá pozorování byla velmi reálná, zatímco při jiných 
»pozorovatelé« podléhali, resp. podléhají klamům. (Na Wikipedii se píše: Francouzský fyzik Gespard 
Monge roku 1798 v Dolním Egyptě poprvé přírodovědecky prozkoumal a vyložil vzdušné zrcadlení. 
Nejznámější je legenda o »Bludném Holanďanovi«, který musí od roku 1641 za své rouhavé klení za trest 
bloudit v jižním Atlantiku poblíž mysu Dobré naděje. Jeho loď duchů byla vždy považována za předzvěst 
neštěstí. Kdo ji potkal, byl synem smrti. Proto se námořníci po celém světě od nepaměti báli objevení 
lodí duchů.) 

1)  Lodě duchů představují lodě, které se bez vedení ženou po moři, které opustila jejich posádka nebo 
byla z nějakých důvodů evakuována, zemřela v plném počtu na palubě nebo z ní byla smetena 
megavlnami. 

2)  Lodě duchů jsou také lodě, jež jsou pokládány za ztracené nebo potopené, které se však 
za záhadných okolností opět objeví. 

3)  Lodě duchů se ženou bez vedení po hladině moří, avšak po jejich posádkách není již ani stopy. 

 

Vlna »Kaventsmann« (ang. rogue wave) 
»Kaventsmann«, resp. »lodní skřítek«, »Kalfatermann« nebo »Klabattermann«, je pojem odvozený 
z dolnoněmeckých výrazů »klabastern«, resp. »strašit«, »rachotit/rámusit« a »obcházet« a jeho význam 
zní v hovorové dolnoněmčině »tělnatý muž« nebo »velký předmět«; tento pojem značí v námořnické 
mluvě také velkou vlnu, kterých existuje vícero počtem i druhem. (Podle německé Wikipedie se výraz 
»Kaventsmann« odvozuje od slova »Kavent« (z lat. cavere »být nápomocný«), které ve starší německé 
právnické mluvě označovalo majetného nebo tělnatého občana, přičemž jiná verze hovoří o tom, 
že pojem »Kaventsmann« vychází z tělnatých a v konventech žijících mnichů, tedy právě 
z »kaventsmannů« (Konvent, latinsky conventus, znamená »schůze, shromáždění«.) 
»Kaventsmann« na moři představuje velkou, poměrně rychlou vlnu, která se neubírá směrem 
normálního vlnobití a která ohrožuje zaoceánské lodě, když jsou takovouto vlnou zasaženy nebo 
zavaleny. 
 

Tři sestry (ang. three sisters) 
Jedná se o tři velké vlny, které se valí rychle po sobě a v jejichž úzkých údolích nemohou lodě vyvinout 
nezbytný vztlak, načež jsou zaveleny druhou nebo nejpozději třetí vlnou, následkem čehož se často 
potopí. Ohledně fenoménu těchto velkých vln je ovšem nejasné, zda se jedná vždy přesně o tři vlny, 
nebo zda se mohou objevovat varianty s dvěma, čtyřmi nebo pěti vlnami. 

 

Bílá stěna (ang. white walls) 
Bílá stěna je velmi strmá zpěněná vlna, z jejíhož hřebene srší pěna a po níž následuje hluboké údolí vlny. 
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Monstrózní vlny 
Monstrózní vlny mohou dosahovat výšky desetipatrové budovy a jsou považovány již od doby, kdy se 
lidé začali plavit po moři, za absolutně smrtící vlny, které uprostřed oceánu skutečně dosahují strmé 
výše až 20, 30 a více metrů. Takovéto monstrózní vlny jsou v realitě skutečně časté, a když zasáhnou 
nějakou loď, tak je lodní paluba vystavena zátěžím přes 100 tun na jeden čtvereční metr. Zaoceánské 
lodě jsou však konstruovány jen na vlny o maximální výši 15 metrů a na zátěže nanejvýš 15 tun na jeden 
čtvereční metr, takže nastávají katastrofy, když tento přírodní úkaz nějakou loď zasáhne. Námořní 
průmysl s oblibou zamlčuje důvody těchto havárií a v oficiálních zprávách je často lapidárně bagatelizuje 
jako neštěstí, které bylo zaviněno lidským selháním nebo vadou materiálu. 

 

Epidemie a pandemie 
Epidemie, pandemie a endemie jsou pojmy, které vyjadřují častý výskyt různých nemocí a nákaz. Tyto 
tři pojmy nelze vždy jednoduše rozlišovat, jelikož mezi nimi často existuje plynulý přechod. 

 

Epidemie 
Jako epidemie se označuje silně zvýšený výskyt nějaké choroby nebo nákazy uvnitř nějakého 
konkrétního regionu nebo populace, přičemž se zpravidla jedná o infekční nemoci, jako je cholera, tyfus, 
legionářská nemoc, SARS a jiné choroby či nákazy, avšak jako epidemie se označují i nenakažlivé nemoci, 
jako např. nadváha, resp. adipozita (otylost). 

 

Pandemie 
Pandemie se podobá epidemii, avšak neomezuje se na určité místo, resp. region, ale šíří se v různých 
zemích a po celých světadílech, jako je tomu např. v případě nemocí chřipky nebo nákaz, jako je AIDS. 

 

Endemie 
Jako endemie se označuje takzvané trvalé promořování nějaké společnosti, jelikož původci nemoci jsou 
sice přítomní, avšak nelze je beze zbytku vymýtit. To znamená, že každá osoba v jisté oblasti onemocní 
více či méně s touž pravděpodobností, jako je tomu typicky kupř. v tropických zemích v případě malárie. 
Také v Evropě existují takovéto endemie, např. v případě meningoencefalitidy (ang. tick-borne 
encephalitis, TBE), což je zánět mozku a mozkových blan. Mezi endemie se řadí i dětské nemoci 
příušnice a spalničky, které se většinou objevují v častější míře. 

Meningoencefalitida, resp. zánět mozkových blan je na člověka přenášen virem klíšťové encefalitidy 
(něm. též FSME-Virus), a sice hlavně po kousnutí infikovaného klíštěte, resp. klíštěte obecného (Icodes 
ricinus), jakož ale i po konzumaci syrového mléka infikovaných zvířat, jako jsou krávy, ovce a kozy. Toto 
onemocnění je provázeno chřipkovými příznaky, horečkou a u části lidí zánětem mozku a mozkových 
blan, tedy právě meningitidou. U většiny lidí však infekce klíšťové encefalitidy probíhá bezpříznakově. 
Pokud se člověk nakazí původcem klíšťové encefalitidy, pak má ve Švýcarsku, Německu a Rakousku 
povinnost to nahlásit. 

Příčinná léčba viru klíšťové encefalitidy doposud v pozemské medicíně není možná, jelikož v tomto 
ohledu neexistují specifické antivirální léky, a tudíž by měl člověk obecně přijímat směrodatná ochranná 
opatření, když chodí přes lesní louky a louky na kraji lesů nebo když prochází lesy. Klíšťata se zpravidla 
drží u země, avšak asi až do 35–40centimetrové výše i na malých keřích nebo stéblech trávy, odkud 
napadají své oběti. 
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Když se člověk prochází lesem a luhem nebo se jinak zdržuje na přílesních loukách, v lesích nebo 
keřových oblastech, lze mu jako preventivní opatření doporučit aktivní očkování, jakož i to, aby nosil 
uzavřený oděv, zejména dlouhé a dole uzavřené kalhoty. Po návštěvě zahrady nebo lesa atd. by měl 
člověk prohlédnout své tělo a oděv. Pokud nalezne klíšťata, měl by je pečlivě odstranit a zlikvidovat, 
místo vpichu by měl dezinfikovat a měl by si poznamenat dobu a místo, kde klíště chytil. V zásadě by se 
člověk neměl odebírat do »rizikových« či endemických oblastí, pokud to pro něj není bezpodmínečně 
nutné. 

Dále je nutno říci, že klíšťata milují vlhkost a teplo, a proto jsou obzvláště aktivní v létě po dni dešťů, 
avšak loví své oběti, resp. hostitele i při suchém nebo chladném počasí, nicméně jsou méně aktivní; 
přečkávají ovšem i chladnější periody a v zimě se při chladném počasí zdržují v listoví pod sněhem. 

Avšak také ve městech existují oblasti, v nichž hrozí, že člověk chytne klíště. Klíšťata existují vlastně 
všude, tedy nejen na loukách u okrajů lesu, na lesních mýtinách, ve vysokých loukách a lesích, ale také 
v křovinách a houštinách, v zahradách a městských parcích, kde klíšťata číhají na své oběti. 

Krátké vzdálenosti umí klíšťata překonávat podivuhodnou rychlostí, avšak jejich energie jim nepostačuje 
ke zdolávání dlouhých cest, a tudíž mohou vlastní silou zpravidla překonávat jen několik málo metrů, 
což ovšem neznamená, že by se nemohla rozšiřovat po velkých oblastech, neboť to činí pomocí svých 
hostitelů, do nichž zatnou své drápky a zakousnou se, načež se nechávají kamkoliv přepravit, ať už jsou 
jejich hostitelé lidé, psi, kočky, veverky, myši nebo zajíci, či srnky, jeleni, kamzíci, kuny, lasičky, jezevci 
nebo ptáci atd. Klíšťata se přepravují také pomocí květin a trav, které lidé trhají, sklízejí a dopravují 
do svých domovů, avšak někdy i pomocí keřů a stromů, na nichž ulpívají a které jsou přepravovány 
do jiných oblastí. 

Po celém světě existuje přes 800 různých druhů klíšťat, neboť klíšťata žijí všude tam, kde je dostatečně 
vlhký vzduch a kde jsou dostatečně vysoké teploty, které jsou pro ně mírné. Klíšťata se tedy objevují jak 
na jihu, tak na severu, tedy i v Jižní a Severní Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Mnohé druhy klíšťat, jako 
klíšť obroubený, existují dokonce i na pouštích a v pouštních stepích Afriky, přičemž klíšťata 
z celosvětového hlediska přenášejí na člověka více než 50 různých nemocí. Mnohá klíšťata jsou dokonce 
velmi nebezpečná, jako např. Ixodes holocyclus v Austrálii, známý jako »australské paralyzující klíště«, 
které během sání krve vylučuje jed, jenž způsobuje ochromení a který oběť v nejhorším případě 
usmrcuje. 

Billy 
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nesměji byt bez písemného svolení vlastníka copyrightu v žádné podobě (fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), ani 
za účelem utváření výuky atd., reprodukovány nebo zpracovávány, rozmnožovány či šířeny pomoci elektronických 
systémů.  
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