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Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy 

 

 

 

Rozhovory mezi Ptaah z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Šestistý jedenasedmdesátý kontakt 

středa, 25. ledna 2017, 21.52 hod. 

 

Ptaah   Zdravím tě, Eduarde, milý příteli. Doba, kterou zde dnes mohu strávit, je velmi omezená, avšak 
měli jsme dohodnuto, že sem dnes přijdu, abys mi mohl referovat o tom, jaký výsledek vyplynul z té 
věci ohledně ... 

Billy   I já tě zdravím, milý příteli, a k té věci mohu oficiálně povědět jen to, že se pro nás vše vyvinulo 
do potěšitelného pořádku, což se ovšem nestalo v případě ... Otevřeně o tom ale nesmím hovořit, což 
ovšem neznamená, že bych ti proto nemohl vše říci a vysvětlit, jelikož bys o tom přece s pozemšťany 
sám nerokoval. Ale skutečně je mi uložena povinnost mlčenlivosti, kterou musím dodržovat, a tudíž ani 
tobě nesmím sdělovat onen vlastní klíčový bod. To, co mohu otevřeně povědět, je jednoduše to, 
že osobě ... byla zhacena všechna očekávání, včetně jejích souběžců, kteří se zřejmě jako ... domnívali, 
že dostanou vodu na mlýn a že budou moci napáchat škody, což se ovšem od základu nezdařilo. 

Ptaah   Něco takového se dalo očekávat, čímž myslím ty souběžce, kteří působili přece již po celá léta 
a v jejichž řadách bylo po celé roky vše vymýšleno a nakonec realizováno. Avšak, co všechno nyní 
vyplynulo a jakým způsobem? Pokud však nyní nesmíš otevřeně hovořit o tom, jak se vše skutečně 
odehrálo, tak mi to říkat nemusíš, neboť já mám možnost celou tu věc vyzkoumat pomocí pohledu 
do minulosti, abych ji mohl zaznamenat a zachytit ve tvé biografii, která je vedena již od doby tvého 
narození. 

Billy   Že tak činíte, to vím od tvého otce Sfath a přece také od tebe. Že ale i přesto nesmím uvádět 
základní fakta té věci, která se právě odehrála, a že smím povědět jen to, že bylo vytvořeno vyrovnání, 
to přece nijak neškodí našemu přátelství, že? 
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Ptaah   Samozřejmě že ne, neboť přátelství nikdy nepředpokládá, aby člověk v jeho rámci přecházel 
vnější povinnosti a aby nedodržoval své povinnosti spjaté s mlčením. Jednáš tedy naprosto správně 
v tom ohledu, že i vůči mně jako příteli mlčíš a že mi nesděluješ bližší fakta, o nichž je ti uloženo mlčet. 
A tak to platí i přesto, že všechny tyto okolnosti jsou pro nás důležité z hlediska tvého životopisu. Když 
tedy mohu tu věc sám vyzkoumat, tedy právě pomocí pohledu do minulé doby, abych učinil nezbytné 
záznamy, tak je to i v tomto ohledu v pořádku. Díky tomu se nebudeš zatěžovat tím, že bys porušil své 
slovo, a navíc to ani nijak neškodí našemu přátelství, neboť to nikdy nedovoluje nepravé jednání, takže 
i v přátelském poměru musí být dodržována daná povinnost mlčení vůči vnějším osobám. 

Billy   Děkuji, to, co smím říci, je následující: (...) 

Ptaah   I já ti děkuji, a to, co nesmíš otevřeně zmiňovat, budu sám vyzkoumávat. 

Billy   Dobrá, pak bych se tě rád zeptal, zda jsi od našeho posledního rozhovoru mohl vypátrat nějaké 
informace o myšlení a působení nového amerického prezidenta Trumpa? 

Ptaah   Nevypátral jsem toho mnoho, jelikož jsem se tím ještě nemohl podrobně zabývat. Jistá je však 
skutečnost, že tento muž má zmatené představy o tom, jak musí vykonávat svoji moc, neboť se mylně 
pokládá za činitele prezidentského systému s neomezenými pravomocemi. V tomto smyslu bude také 
vydávat dekrety, jejichž důsledky nebude schopen domyslet a které budou na různých místech americké 
vlády, soudů, tajných služeb, armády a v soukromé i státní ekonomice budit pobouření a mít 
za následek, že bude rušena jejich platnost. Také populace a mnozí jeho dřívější přívrženci se budou 
neradostně obracet proti němu a proti jeho nerozvážným dekretům a způsobům chování a jednání. 
Výchozím bodem jeho dekretů budou pouze pozorování a zmatené představy, jež se ovšem nebudou 
zakládat na skutečných a jasných úvahách, takže ani nebudou moci být vyzrálé, a budou představovat 
částečně jen iluze. Kromě toho se již také pohybuje na cestě, na níž bude měnit své volební sliby, což 
znamená, že s nimi začne zčásti jednat v silném rozporu, a tak se pro něj politika nevměšování se 
do záležitostí jiných zemí, politika nevedení žádných dalších válek a politika rušení amerických sankcí 
proti Rusku bude čím dál tím více stávat lží. To jsou fakta, která mohu prozatím uvést. 

Billy   To je škoda, pak nelze očekávat nic, co by z něj mohlo udělat dobrého prezidenta. Pak je to 
na jednu stranu člověk moci, což platí vždy i pro většinu všech vládních činitelů, a na stranu druhou se 
nechá těmi všemi, kteří jsou kolem něho a kteří jej drží v hrsti, vodit za ručičku jako loutka. Člověk tedy 
může jen čekat a dívat se, co bude vyplývat ze všech jeho dekretů, z jeho jednání, způsobů chování 
a celého jeho působení, a zda se vůbec bude schopen udržet ve svém úřadě a zda nebude nakonec ještě 
zavražděn nebo vlivem nějakých okolností zbaven svého úřadu. 

Ptaah   Ve hře je mnoho možností, avšak prozatím může člověk jen vyčkávat, aby viděl, co se bude 
odvíjet. 

Billy   Tak tomu patrně bude. 

Ptaah   Nyní musím opět odejít, neboť jsem již říkal, že dnes mám velmi málo času. Pokud tedy nemáš 
nic důležitého, tak ... 

Billy   V pořádku, jen jdi, neboť momentálně beztak nemám již žádné dotazy. Žij blaze, milý příteli. 
Na shledanou, Ptaah. 

Ptaah   Na shledanou. 
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Šestistý dvaasedmdesátý kontakt 

čtvrtek, 2. února 2017, 23.11 hod. 

 

Ptaah   Ahoj, milý příteli, buď pozdravem, Eduarde.  

Billy   Ach, už přicházím ... Kdybych teď neslyšel tvůj pozdrav, tak bych pokračoval v práci u kopírky 
a hledal bys mě patrně naproti, milý příteli; ale buď vítán a pozdraven. Je trochu neobvyklé, že přicházíš 
už dnes, neboť jsem tě očekával teprve zítra. 

Ptaah   Nikoliv, nehledal bych tě naproti, neboť jsem se nejprve podíval, kde se nalézáš. Důvod, proč 
sem nyní přicházím, spočívá v tom, že se za 45 minut setkám s Florena a Enjana, jelikož spolu musíme 
vyřídit jednu důležitou práci a musíme také něco připravit. Proto zde mohu zůstat jen do doby krátce 
před půlnocí, načež budu muset odejít, a pak se my dva budeme moci opět vidět zítra a budeme moci 
navázat na svůj rozhovor. Až k tomu pak dospěje čas, tak tě budu volat. 

Billy   To samozřejmě můžeš, ale musíš pomyslet na to, že v dopoledních hodinách budu vyřizovat 
páteční nákupy a pak ještě budu muset vyřídit poštovní a bankovní záležitosti, neboť od té doby, co se 
Silvano rozžehnal se životem, nemusím vyřizovat jen úterní odpolední nákupy, ale i ty ranní páteční. 

Ptaah   To je mi známo, a proto to nebude žádný problém, neboť sem opět přijdu – podle toho, jak 
Enjana, Florena a já zvládneme svoji práci – až odpoledne nebo později večer. 

Billy   Zítra večer budu ale také pryč, a sice od 18 do asi 21 nebo 21.30 hodin, jelikož budeme mít 
v hostinci »Sternen« ve Fischingenu svou obvyklou večeři lidí narozených ve znamení Vodnáře. 

Ptaah   O tom vím, a proto ani s tím nebude problém. 

Billy   Pak tedy to vše nebude žádný problém. Pak bych se tě rád dotázal, jestli jsi dokázal vše objasnit 
ohledně toho seznamu konspiračních teorií, který jsem vykopíroval z internetové Wikipedie a který sis 
také ofotil. 

Ptaah   To je jedna z těch prací, které chceme spolu s Florena a Enjana od půlnoci a také zítra vyřizovat, 
jelikož jsme byli dosud zaměstnáni jinými věcmi. 

Billy   Ach tak, to jsem nevěděl. Ale rád bych vám poděkoval za to, že se tím seznamem chcete probrat, 
neboť pro nás v základní skupině by bylo zajímavé vědět – a později zřejmě také pro čtenářstvo bloků 
kontaktních rozhovorů –, jakého druhu jsou všechny ty konspirační teorie a jaké jsou pouze údajné. 
Přinejmenším některé spiklenecké teorie jsou přece pouze zdánlivé a byly vymyšleny a vynalezeny 
speciálně k tomu, aby zastíraly a zesměšňovaly faktickou pravdu, protože ta by právě mohla mít nějaké 
neradostné účinky. 

Ptaah   To si také myslím, tedy právě, že by to pro členy skupiny a ostatní čtenářstvo kontaktních 
rozhovorů bylo zajímavé. Kromě toho chci hned nyní k této věci vysvětlit, že patrně světově nejznámější 
konspirační teorie se vztahuje na tebe, mě a naše společné kontakty. A tak je tomu proto, že antagonisté, 
rozumbradové, pomlouvači, diskreditátoři, zneuctívači, zlovolníci, závistivci a pomstychtivci velmi 
negativním, lživým, očerňujícím a negačním způsobem pranýřují naše kontakty jako lež, podvod, 
šarlatánství a švindl, aby se sami zveličili. Různé osoby s velmi špatným charakterem chtějí tímto 
způsobem eventuálně uspokojit svoji touhu po odvetě, zatímco jiní ziskuchtivě rozšiřují své lži a pomluvy 
také v knihách a spisech, anebo ve veřejných médiích, aby si tak vydělávali na své živobytí. To platí 
zejména pro jisté výrobce mystických časopisů a senzacechtivé novináře, kteří lživě překrucují a falšují 
faktické skutečnosti a tvoří tímto způsobem pomluvy. Při tom je u nich obvyklé, že se spoléhají na osoby, 
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které vůči tobě smýšlejí nepřátelsky, a na jejich výpovědi a tvrzení, nebo si jednoduše také vymýšlejí 
rozhovory a vynalézají výpovědi, které jsi údajně učinil, jež si však sami podvodně vylhali. Také všechny 
intriky tohoto druhu podrývají pravdu a představují faktické konspirace proti tvé osobě, nám a našim 
společným kontaktům, přičemž populace, která tyto konspirace pokládá za pravdu, je konzumuje 
v podobě spikleneckých teorií a považuje je za dané. Tato forma konspirační teorie se však zcela odlišuje 
od té formy, která se používá k tomu, aby se rozšiřovaly dané intriky atd. ve věci nikoliv pravých, nýbrž 
vynalezených a smyšlených událostí atd., na jejichž základě jsou lidem věřícím konspiračním teoriím 
předstírány skutky a způsoby jednání atd., které nejsou dány, a které tedy neodpovídají skutečnosti ani 
pravdě, takže jsou lidem nalhávána dění, jež odpovídají ryzí iluzi. Pokud jsou tedy tímto způsobem 
pronášeny lži a pomluvy v podobě konspiračních teorií, tak to probíhá tak, že jsou zapírány faktické 
skutečnosti ohledně nějakých událostí a konání atd. a jsou přetvářeny do podoby jiných, nepravých 
a iluzorních událostí, »skutečností« a jednání, aby z toho vzešlo něco dočista jiného, zlého, zákeřného, 
negativního a špatného, co bylo údajně ve skutečnosti na pozadí věcí spácháno jinak, než jak se to 
prezentuje navenek. V případě našich kontaktů byla oproti tomu konspirační teorie od samého počátku 
formulována tak – a je tak formulována i nadále –, že byla v celosvětovém okruhu uvedena do oběhu 
pomlouvačná konspirační lež, podle níž je skutečnost a pravda našich kontaktů lež, podvod, šarlatánství 
a švindl; a tato lež následuje proto, že nelze uvést žádné jiné skutky a události atd. na pozadí, které by 
ozřejmovaly něco jiného než skutečnost a pravdu. 

Billy   To, co říkáš, dokážu pochopit. Myslím si, že konspirační teorie je pokus dodat na úrovni 
patologických domněnek a tvrzení nějaké objevující se události, příhodě, stavu nebo vývoji atd. 
ve skutečnosti takové pozadí, které se zcela odlišuje od toho, jaké je viditelné navenek. V případě 
spiklenecké teorie tedy člověk chorobně věří, že je pravé pozadí nějaké vzešlé příhody, události, stavu 
nebo vývoje zcela jiné, než jak se celá věc jeví. Prostřednictvím konspirační teorie se tedy tvrdí, že se 
pravda nezmiňuje, nýbrž zamlčuje, jelikož je ve skutečnosti nějaká věc zcela odlišná nebo se odehrála 
zcela jinak, než jak je navenek prezentována, takže to, co se v popředí uvádí, má být nepravda, a tedy 
lež a spiknutí. Přitom je stavěno do popředí chorobně vyfantazírované, na pozadí cílené a účelové 
konspirační působení, které zpravidla a většinou sleduje nějaký ilegální nebo nelegitimní účel. 
Spiklenecká teorie tedy představuje patologicky podmíněnou domněnku a představu, podle níž je 
spiknutí, resp. konspirační podnik výchozím bodem něčeho, co se navenek falešně prezentuje a jeví 
jinak, než jaké je to ve skutečnosti. 

Ptaah   Vyslovuješ to, co jsem chtěl vysvětlit i já, tedy že konspirační teorie mají patologický původ, 
k čemuž je také zcela jasně nutno podotknout, že toto chorobné vymýšlení takovýchto klamných 
představ a iluzí se může vyskytovat jen u lidí s velmi nedostatečným vzděláním a také nepostačující 
inteligencí. 

Billy   Máš tím na mysli nedostatečné školní vzdělání? 

Ptaah   To jednak, a jednak také vzdělání všeobecné, avšak speciálně i vzdělání rozumové a úsudkové, 
neboť jen díky němu může člověk reálně vnímat skutečnost a její pravdu.  

Billy   Aha, to musí být přirozeně řečeno, neboť to na věc vrhá jiné světlo a vysvětluje též to, že 
za konspiračními teoriemi vězí nedostatečná inteligence, jak mi vykládal již tvůj otec, Sfath. Pokud se 
člověku nedostává inteligence, tak trpí také deficitem po stránce rozumu a zdravého úsudku, a tím 
i speciálně po stránce logické myslivosti, logické kombinace a reálného vnímání a rozeznávání efektivní 
skutečnosti a její pravdy. To ale podle mého názoru také znamená, že člověk již neprodukuje zdravé 
fantazie – pokud právě trpí těmito deficity –, neboť tato jeho produkce je chorá, resp. patologicky trpící, 
takže ani není schopen rozvíjet skutečné fantazie, ale už jen chorobné iluze, což vede odpovídajícím 
způsobem k chorobným domněnkám, iluzím a představám. Tímto způsobem vznikají nejasné smyslové 
dojmy, resp. falešné vjemy z vnějšího světa, jelikož je člověk citlivý pouze povrchně, takže právě činí své 
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vjemy pouze povrchně, a vnímá tedy pouze jisté jednotlivé části nebo faktory, avšak nikoliv veškerý 
celek. Z toho důvodu si chybně vykládá faktické smyslové vjemy, které však nemají nic společného 
s halucinacemi, nýbrž s nedostatkem rozumu, zdravého úsudku a inteligence, jakož i s nedostatkem 
jasného, vědomého vnímání. Proto se také stává, že několik lidí, kteří pozorují, resp. vnímají jednu 
a tutéž věc, má individuální, odlišnou recepci, resp. vidí a hodnotí výsledek získávání informací jinak než 
ostatní, kteří pozorovali tutéž událost nebo tentýž jev. V tomto smyslu jsou tedy přirozeně všichni, kteří 
uvažují zmíněným způsobem, »nemocní v témže špitálu«, a tudíž se z nich velmi snadno a nerozvážně 
stávají věřící konspiračních teoretiků a jejich spikleneckých teorií, anebo věřící náboženství a sekt. Jinak 
tomu přece být nemůže, neboť člověk s normálním, zdravým rozumem a úsudkem, s nezbytným 
vzděláním a dostatečnou inteligencí nemůže být jednoduše věřící a propadat nějaké konspirační teorii 
nebo náboženské či sektářské víře. Takovýto člověk rovněž nemůže jednoduše podléhat 
»přesvědčování«, které je na něj vyvíjeno, neboť v sobě samém pomocí svého rozumu, úsudku 
a inteligence úplně vše důkladně zkoumá a odůvodňuje, a to tak dlouho, než rozpozná definitivní 
skutečnost a její pravdu a než si na základě toho vytvoří absolutní jistotu, takže nemůže nikdy propadat 
žádné víře. 

Ptaah   Je tomu nepochybně tak, jak vysvětluješ. Avšak nyní, Eduarde, milý příteli, čas již pokročil, a proto 
musím odejít. Zítra tě budu opět volat, až k tomu nastane čas. Na shledanou poté. 

Billy   Ahoj, a na shledanou. 

 

Pokračování kontaktního rozhovoru 

pátek, 3. února 2017, 14.21 hod. 

 

Billy   Jsi tady velmi rychle, Ptaah, milý příteli, ale buď vítán a pozdraven. Ale ... promiň, ale zdá se mi, 
jako by tě něco zaměstnávalo; připadá mi, že potlačuješ něco, co chceš říci. 

Ptaah   Promiň, jsem myšlenkově poněkud nepřítomný, ale to se opět srovná. Je ale opakovaně 
s podivem, jak rychle dokážeš vnímat má hnutí, jakož ale i hnutí jiných lidí. 

Billy   Mám jednoduše v povaze se svým spolubližním empaticky přibližovat, abych jednak mohl vnímat, 
co se v nich odehrává, a jednak se na ně dokázal náležitě zaměřit. Při tom ale nepronikám do jejich 
myšlenek, ale jen do jejich pocitů, které mi prozrazují pozitivní, nebo negativní povahu jejich myšlenek. 
Neprovozuji tedy čtení myšlenek, neboť ty mají v případě každého člověka čistě soukromou povahu, 
a tak to musí i vždy zůstávat. 

Ptaah   Při tom pro tebe nehraje roli, zda jsou lidé k tobě, svým bližním nebo sobě samým upřímní, nebo 
neupřímní, neboť k nim nepřistupuješ podle tohoto kritéria, nýbrž jednoduše jako k lidem v rámci své 
přízně a náklonnosti, jelikož je máš rád. 

Billy   Ano, to souhlasí, ale v tomto smyslu jim ani nic nepředstírám, a tudíž s nimi mohu v každém 
ohledu hovořit tak, jak si to žádá situace. Mohu tedy mluvit úplně normálně a klidně a něco vysvětlovat, 
ale když to musí být, tak umím být i hlasitý, nebo dokonce velmi hlasitý. Musím také zmínit, že je pro 
mě velmi důležitá empatie, neboť díky ní jsem si vytvořil ochotu a schopnost rozeznávat a chápat jisté 
Tvořivé jemnocity, formy myšlenek, emoce, motivy a osobnostní znaky druhého člověka. V tomto 
smyslu mohu přiměřeně reagovat na pocity jiných lidí, jako např. soucitně na smutek, bolest, vnitřní 
bídu a nouzi, bezradnost a rozčilení atd., atp. K tomu je ale také nezbytné mé vlastní sebevnímání, které 
musím stále znovu a znovu trénovat, neboť jen tehdy, když jsem zcela otevřený svým vlastním pocitům 
a emocím, mohu také vykládal pocity a emoce svých spolubližních. Empatie je pro mě tedy tím 
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nejpodstatnějším klíčem, který mi umožňuje rozumět lidem, kteří u mě hledají pomoc a radu. Síla 
a důležitost empatie se ukazují zejména tehdy, když existují nějaké hluboké konfliktní situace, neboť 
v nich zvláště záleží na tom, aby člověk od základu pochopil a rozumově postihl to, co spolubližního vrhá 
do krajně obtížné situace. Jen tehdy, když člověk v tomto ohledu projevuje pochopení, porozumění 
a vědění, může být druhému nápomocný a poskytnout mu radu. Žel tomu ale častokrát bývá tak, že lidé 
pomoc ani radu nepřijmou, ale jednoduše odmítavě pokračují ve starém stylu. Jinou věcí pak v tomto 
ohledu také je, že se člověk musí tvářit laskavě, i když se hraje zlá hra, a nesmí na sobě nechat nic znát, 
když mu druzí lžou, jako když tiskne, a proto mu nezbývá nic jiného, než lidi, kteří mu lžou, ponechávat 
ve víře, že si jejich lhaní nepovšiml. To se žel stává velmi často, ale díky školení tvého otce, Sfath, jsem 
se již jako chlapec učil tomu, abych na sobě nedával znát, že rozeznávám, když mě obelhávají. 

Ptaah   Jak se pak ale chováš k člověku, který tě obelhává? 

Billy   Pro mě zůstává člověkem, jako je každý jiný a jaký má své dobré i stinné stránky, a jaký je tedy 
i upřímný, ale i špatný, resp. jaký dělá i odstraňuje své chyby, a tudíž nikoho neodsuzuji, ale jen mu 
o něm samém povím, jaké dobré či špatné aspekty atd. zjišťuji v souvislosti s jeho osobou, jeho skutky 
a způsoby chování atd. Z toho tedy také plyne, že když mi někdo ubližuje nebo mě obelhává, shazuje 
a očerňuje, tak mu to v souvislosti s jeho osobou mohu povědět a také povím, ale současně jsem vždy 
ochoten se s ním i nadále nebo opět stýkat a udržovat s ním nějaký rozumný vztah, pokud si to přeje, 
a sice s jeho omluvou nebo i bez ní. A tak je tomu i tehdy, když mě nějaký spolubližní zlovolně hanobí 
a pomlouvá, neboť tak mě to naučila má mise. 

Ptaah   Vlastně to vše, co říkáš, vím od nepaměti velmi dobře, avšak je i přesto zajímavé slyšet to vše 
tvými vlastními slovy. Ale nyní, můj příteli ... 

Billy   Ano, já vím, zase jsem hodně hovořil, neboť teď bychom se přece měli věnovat těm věcem 
ohledně konspiračních teorií. 

Ptaah   Na to jsem právě také myslel, avšak učiníme tak později, následující noci, až sem opět přijdu, 
neboť nyní je tu ještě jiná věc, totiž ta, kvůli níž jsi při mém příchodu zjistil, že mě zaměstnává něco, co 
potlačuji. 

Billy   Aha, tlačí tě teď ta potlačovaná věc ještě více, můj příteli? 

Ptaah   Tak to můžeš říci, neboť je teď na čase, abychom šli. 

Billy   Nechápu, co tím myslíš, kam máme jít? 

Ptaah   Je na čase, abych otevřel bránu, neboť jí musíme nyní využít a projít skrze ni, jelikož jsme 
za několik málo minut očekáváni. 

Billy   A kde vlastně? 

Ptaah   To ti budu chtít povědět, ale později nemáš nic vyvolávat ani sepisovat o tom všem, co zažiješ 
a o čem se bude mluvit během následujících dvou a půl hodin, neboť to celé má sloužit jen tvé radosti 
a relaxaci a má to z dnešního dne – kdy ses v pozdních ranních hodinách dožil 80 let – učinit tvůj 
jedinečný zážitek. Až projdeme bránou, budeš moci pozdravit všechny ty, které jsi poznal během našeho 
kontaktního období. Ti všichni s tebou chtějí během následujících dvou a půl hodin pohovořit a být 
s tebou.  

Billy   ... To ... já, ...no, když myslíš, ale já jsem tu jen ve svých domácích pantoflích. To mi přichází poněkud 
nevhod, myslím si, neboť ... 

Ptaah   To není žádný problém, neboť na místě setkání, totiž u roubených chat patřících Quetzal, vládne 
slunečné počasí časného léta. 
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Billy   Člověče, tak to tedy půjdeme na planetu Erra, to mě tady pak budou dlouho hledat. Takováto 
dimenzionální brána je jednoduše famózní – jen jeden krok skrze ni, a člověk je o 500 světelných let dále 
od Země na jiném světě a v jiné dimenzi. 

Ptaah   Pojď už, Eduarde, můj příteli, neboť všichni již čekají na náš příchod. Po dvou a půl hodinách ti 
opět umožním projít zpět tou bránou, načež tě ale znovu navštívím, až budeš zpět z vaší skupinové 
večeře ve Fischingenu a až tě budu volat. Avšak nyní, milý příteli, pojď ... 

 

Pokračování kontaktního rozhovoru 

pátek, 3. února 2017, 21.26 

 

Ptaah   Zdravím tě, Eduarde, můj milý příteli. 

Billy   Ptaah, zřejmě tu už čekáš, zdravím tě a vítám, jako obvykle. 

Ptaah   Děkuji. No a, milý příteli, smím se tě nyní zeptat, co ti přineslo dnešní odpoledne? 

Billy   Nikdy bych nic takového neočekával, a tak se tvé překvapení a překvapení vás všech perfektně 
vydařilo, milý příteli. Skutečně, můžeš si být jistý tím, že na dnešní den již nikdy nezapomenu. Jednak 
jsem se právě setkal se všemi 48 osobami – právě společně s tebou –, které jsem směl poznat během 
období, v němž s vámi, Plejaren, udržuji kontakty, a jednak jsem měl ještě to potěšení seznámit se 
i s Yanarara. Proto byla celá tato věc tak působivá a radostná, že jsem během celého svého dosavadního 
života nic podobného nezažil – zjevně jsem se musel na tuto záležitost dožít svých 80 let. 

Ptaah   Tato věc byla již dlouho plánována, ale to celé má zůstat tvým čistě osobním zážitkem a tvojí 
hlubokou radostí, a proto o tom prosím nemluv, ale oddávej se jen související radosti. Tvá pracovna byla 
k provedení našeho plánu samozřejmě příliš malá, a proto jsme na to setkání a překvapení vybrali 
pozemek a roubené chaty patřící Quetzal. 

Billy   A to překvapení se vám povedlo, ba co více, ani ve snu by mě nenapadlo, že můžu doufat, že opět 
všechny uvidím a že kromě tebe, Quetzal, Enjana, Florena a Zafenatpaneach znovu spatřím i ty či ony 
ostatní a že s nimi budu moci ještě jednou hovořit. 

Ptaah   Všichni měli velmi velkou radost, že s tebou mohli ještě jednou hovořit a strávit s tebou nějaký 
čas. Ale nyní, Eduarde, můj příteli, bychom měli tuto věc nechat být a věnovat se tomu, proč jsem sem 
ještě jednou přišel: Jedná se o ty konspirační teorie, jimiž bychom se měli nyní zabývat, jak jsem to 
nastínil odpoledne. Pokud chceš, můžeme pak ještě soukromě prohodit několik slov o tvých dojmech 
z planety Erra. 

Billy   Děkuji, hovořil bych o tom rád, neboť mě vnitřně zaměstnávají mnohé pohnutky. 

Ptaah   To dokážu velmi dobře chápat. Avšak nyní bych rád uvedl ten seznam, který jsi vykopíroval 
z »Wikipedie«, přičemž chci začít od nejstarší, v tomto seznamu uváděné, oficiálně známé konspirační 
teorie a pokračovat až k té nejnovější. Ty vskutku jen iluzorní teorie označím jednoduše výrazem 
CHYBNĚ, zatímco záležitost, která odpovídá danému stavu věcí, označím a vysvětlím výrazem SPRÁVNĚ. 
Ohledně konspiračních teorií uvedených v tom seznamu platí tedy následující: 
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Seznam konspiračních teorií 

(z německé »Wikipedie«, viz https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Verschwörungstheorien) 

Tento soupis uvádí konspirační teorie posledních staletí. Obsahuje potvrzené i vyvrácené, jakož 
i doposud nevyjasněné teorie, které popisují nábožensky, politicky, kulturně nebo všednodenně 
kulturně motivovaná spiknutí. Soupis si nenárokuje, že je kompletní. 

12. století 

Mýtus o rituální vraždě: Roku 1144 se poprvé objevuje tvrzení, že Židé unesli křesťanské dítě, aby jej 

o svátku Pesach zavraždili při tajném rituálu. CHYBNĚ 

14. století 

Otrava studní: Zvláště během velkých morových epidemií ve 14. století se sociálním okrajovým 

skupinám, většinou Židům, vyčítalo, že způsobili nákazu otravou veřejných studní, aby zahubili 

křesťanstvo. CHYBNĚ 

15. století 

Nauka o čarodějnicích: Lidovou víru, že přírodní katastrofy a choroby jsou ve skutečnosti 

zapříčiňované černokněžníky (čarodějnicemi), převzali v 15. století teologové a vybudovali z ní 

představu o tajné sektě čarodějnic, které jsou ve spolku s ďáblem, což mělo za následek, že byly po celá 

staletí pronásledovány údajné čarodějnice. CHYBNĚ 

16. století 

Exeterské spiknutí: Král Jindřich VIII. měl být údajně zavražděn, aby se zvrátila reformace. CHYBNĚ 

17. století 

Spiknutí papistů/papeženců: Katolíci chtěli údajně zavraždit krále Karla II. CHYBNĚ 

17./18. století 

Muž se železnou maskou: Osoba z okolí krále Ludvíka XIV. SPRÁVNĚ: Tento tajuplný zajatec byl 
dvojčetem »Krále Slunce«, Ludvíka XIV. Narodil se tajně roku 1643 a zemřel roku 1703. 

19. století 

1.  Temná hraběnka: Mezi tajemnými obyvateli zámku Eishausen se mimo jiné údajně nalézala i dcera 

popraveného francouzského krále Ludvíka XVI. CHYBNĚ 

2.  Teze Společnosti ploché Země: Teze této Společnosti dodnes propaguje, že Země je placatá. 

CHYBNĚ 

3.  Pověst o Kasparu Hauserovi: Nalezenec Kaspar Hauser byl prý roku 1812 narozený dědičný princ 

Bádenského velkovévodství. CHYBNĚ 

4.  Světové židovství: Židé chtějí údajně uchvátit světovou vládu. CHYBNĚ 

5.  Spiknutí baháistů: Baháisté chtějí coby sionisté nebo špióni buď zničit stát Írán, anebo celý islám. 

CHYBNĚ 

6.  Spiklenecké teorie kolem Jacka Rozparovače: Pátrání po pravé totožnosti Jacka Rozparovače 

připouští některé spekulace, mimo jiné například tu, že se jednalo o tajné dítě královny Viktorie. 

CHYBNĚ: Jack Rozparovač byl mužem jménem Thomas Neill Cream, studovaný lékař, který byl 
po několika vraždách zatčen, obžalován, odsouzen k smrti a roku 1892 pověšen. Současně s ním 
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provozoval nekalou činnost i druhý muž, který pocházel z královského domu královny Viktorie, 
avšak ten nebyl nikdy dopaden, jelikož s vražděním opět přestal. 

7.  Taxilův švindl: Údajní očití svědci referují o satanských rituálech svobodných zednářů. CHYBNĚ 

8.  Pověsti o Hnutí Know Nothing: Katoličtí přistěhovalci sloužili papeži k tomu, aby podkopal 

hodnoty Spojených států a aby mohla na jejich území vstoupit papežská armáda a založit ve městě 

Cincinnati nový Vatikán. CHYBNĚ 

 

20. století 

1.  Agentská teorie: Konání Adolfa Hitlera bylo řízeno ekonomickým sektorem. CHYBNĚ 

2.  Popírání AIDS: Údajně neexistuje žádná příčinná souvislost mezi viry HIV a chorobou 

nedostatečné imunity AIDS. CHYBNĚ 

3.  AIDS z americké laboratoře: Virus HIV údajně vyvinuly USA a uvedly jej do oběhu, nebo jim 

unikl do okolního světa. CHYBNĚ: Nemoc AIDS pochází od opičího druhu kočkodani zelení, kteří 
byli neodpovědnými a perverzními lidmi zneužíváni v rámci sodomických skutků, což umožnilo 
přenos nákazy nedostatečné imunity na pozemšťany. Tato nákaza ovšem u kočkodanů zelených 
existovala na Zemi již před 11 000 lety, avšak v pozdějších tisíciletích se přenesla na poddruh 
šimpanzů s názvem »Pan troglodytes troglodytes« (pozn.: centrální šimpanz nebo tschego). 

4.  Amero: Vlády zemí Kanada, Spojené státy a Mexiko údajně plánují severoamerickou měnovou 

unii. CHYBNĚ 

5.  Oblast 51: Toto zařízení se zabývá mimozemskými formami života nebo s nimi komunikuje. 

CHYBNĚ 

6.  Spiknutí lékařů: Zdravotníci Sovětského svazu údajně plánovali atentáty na vysoce postavené 

zástupce své země; viz také pojem »kosmopolité bez kořenů«. CHYBNĚ 

7.  Atentát na Martina Luthera Kinga: Tento atentát údajně provedla nebo naplánovala vláda USA. 

CHYBNĚ 

8.  Spiknutí Brabantských zabijáků: Útoky provedené Brabantskými zabijáky, resp. Nijvelským 

gangem byly preventivním úderem proti komunismu v západní Evropě. CHYBNĚ 

9.  Barschelova aféra: Někdejší ministerský předseda Uwe Barschel byl nalezen mrtvý, poté co vedl 

neobvykle tvrdý volební boj proti svému konkurentovi. SPRÁVNĚ: Uwe Barschel byl zavražděn 
z politických a pochybných důvodů, avšak nesmějí k tomu být uváděny podrobnosti kvůli 
bezpečí pro ... 

10.  Konference Bilderberg: Účastníci této konference údajně plánují světovou diktaturu nebo tahají 

za nitky při světohybných událostech, jako je např. válka v Iráku. CHYBNĚ: Konference Bilderberg 
se nezaměřují na světovou diktaturu, nýbrž na plány a intriky v oblasti ekonomiky, politiky, 
vojenství a tajných služeb, přičemž tyto plány a machinace mají naprosto neformální povahu, 
jsou označovány jako soukromé a jsou pokud možno zásadně utajovány. Na těchto schůzích se 
scházejí vlivné osoby z hospodářství, vojenství, politiky, médií, vysokých škol, vysokých 
šlechtických úrovní, tajných služeb a křesťanských církví. Na těchto konferencích jsou sdíleny 
myšlenky o aktuálních politických, ekonomických a společenských tématech, a činí se usnesení, 
která se týkají forem vedení ve věci politiky, vojenství, tajných služeb, ekonomiky 
a křesťanského náboženství atd., přičemž formy tohoto vedení působí částečně nevýhodně 
na populace dotyčných zemí, avšak zaměřují se též na ovládání obyvatelstva a státního 
hospodářství atd. Tato konference byla založena v květnu roku 1954, a sice na pozvání prince 
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Bernharda Nizozemského. Tehdy byla konference provedena v jeho hotelu »de Bilderberg« 
ve vesnici Oosterbeek v Holandsku, načež začaly být tyto konference nazývány jménem 
Bilderberg. Původním a prvotním důvodem prvního setkání byla obava, že západní Evropa 
a Severní Amerika nespolupracují dostatečně úzce a tak úzce, jak by bylo bývalo naléhavě nutné. 
Přinejmenším tehdy vládlo toto mínění, které se ale patrně dodnes zachovalo, a tudíž jsou stále 
vymýšlena a přijímána tajná usnesení, která se mimo jiné zaměřují i proti Rusku. A jelikož je to 
celé tajné, jsou tyto konference »Bilderberg« přirozeně opředeny i různými konspiračními 
teoriemi. 

11.  Chemtrails: Kondenzační pruhy údajně obsahují chemikálie, které působí na obyvatelstvo. 

CHYBNĚ: Kondenzační pruhy jsou viditelné, dlouhé bílé pásy, které vznikají zejména za letadly 
vlivem vodní páry a ostatních zplodin a které se utvářejí zvláště za vysoko letícími tryskovými 
letadly, pokud vlhký vzduch kondenzuje v letadlových zplodinách. Tato dlouhá »pruhová 
oblaka«, resp. kondenzační pásy nemají nic společného s konspirační teorií o »chemtrails«, 
které jsou označovány také jako »pruhy chemikálií«, »jedovaté pruhy«, resp. »jedovatá oblaka« 
a které údajně představují záměrné vypouštění chemikálií do atmosféry. Podle této nesmyslné 
spiklenecké teorie prý letadla v pověření států rozstřikují chemikálie, aby měnila počasí a klima, 
otrávila lidi nebo jinak ovlivňovala světové dění, což ovšem nepředstavuje nic jiného než 
naprostou absurditu. 

12.  Kritika chronologie: Určité úseky dějepisectví nebo letopočtu byly zfalšovány chybnými údaji, 

popř. záměrně zfalzifikovány. CHYBNĚ 

13.  Chronovizor1: Vatikán má nebo měl údajně ve vlastnictví stroj času. CHYBNĚ 

14.  Mýtus dýky v zádech: Porážku německého vojska v první světové válce údajně způsobili opoziční 

civilisté. CHYBNĚ 

15.  Spiknutí kolem trajektu Estonia: Potopení trajektu Estonia bylo výsledkem atentátu. CHYBNĚ 

16.  Pověst města Orléans: Ve francouzském městě Orléans bylo údajně uneseno a donuceno 

k prostituci 28 mladých žen. CHYBNĚ 

17.  Spiknutí Velkého Izraele: Izrael údajně plánuje podle doktríny rozšíření židovské suverenity 

na celou oblast mezi Středozemním mořem a řekou Jordán. CHYBNĚ 

18.  Akce GSG-9 v obci Bad Kleinen: Akce jednotky federální policie GSG-9 v obci Bad Kleinen, při 

níž přišel o život terorista Frakce Rudé armády, Wolfang Grams, dala podnět početným 

konspiračním teoriím. CHYBNĚ: Všechny toho se týkající spiklenecké teorie zcela postrádají 
pravdivý obsah. 

19.  Konspirace HAARP: Americký výzkumný program HAARP měl být nasazen při manipulaci 

myšlenek nebo k umělému vyvolání přírodních katastrof. CHYBNĚ, avšak SPRÁVNĚ je následující: 
Projekt HAARP může vlivem svých kmitů vyvolávat u živých tvorů četné škodlivé účinky, 
narušovat elektromagnetismus a počasí a může být rozličnými způsoby využíván vojensky, 
přičemž může negativně ovlivňovat atmosféru, avšak naprosto v žádném případě nemůže 
manipulovat myšlenky. Velký anténový komplex HAARP ostřeluje oblohu energetickými 
paprsky; ty jsou pak z ionosféry vrhány nazpět coby elektrovlny extrémně nízké frekvence (ELF), 
přičemž tyto vlny se pak dají přeměnit na zákeřnou zbraň, což se ovšem oficiálně zapírá. 

20.  Popírání holokaustu: Holokaust národních socialistů se údajně nikdy nekonal. CHYBNĚ 

 
1 Chronovizor je přístroj umožňující získávání obrazů a zvuků z minulosti, který údajně vynalezl italský 
benediktinský mnich Pellegrino Ernetti; pozn. překl. 
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21.  Spiknutí kolem letu Itavia 870: Toto letadlo bylo sestřeleno francouzskými nebo americkými 

letadly, všichni pasažéři zemřeli. Neznámí útočníci údajně vycházeli z toho, že se v případě tohoto 

stroje jedná o letadlo, v němž seděl Muammar Kaddáfí. CHYBNĚ 

22.  Teorie ohledně hory Jamantau: Ruská hora Jamantau má údajně skrývat gigantický podzemní 

komplex, který je vojensky využíván. CHYBNĚ 

23.  Atentát na Johna F. Kennedyho: Tento atentát není dílem jediného pachatele, nýbrž dílem 

spiknutí, při němž tahala za nitky buď mafie, CIA nebo Fidel Castro. SPRÁVNĚ: Harvey Oswald, 
kterého ovlivňovalo vícero uskupení, nebyl přímo střelcem, který Kennedyho usmrtil, ale jen 
jedním ze tří dalších zúčastněných mužů, kteří byli řízeni zájmovým svazem, do nějž byla 
zapletena CIA, FBI, mafie, prokubánská skupina, ropní baroni a vojensko-průmyslový komplex.  

24.  Alternativní teorie k letu 007 Korejských aerolinií: Letadlo, které bylo omylem sestřeleno 

Sovětským svazem, bylo podle oficiálních údajů ohodnoceno jako hrozba. Teorie hovoří o tom, 

že Sovětský svaz chtěl otestovat systém vzdušné bezpečnosti. Jiné domněnky mluví o tom, že lidé, 

kteří neštěstí přežili, jsou zajatí. CHYBNĚ 

25.  Leningradská aféra: Přívrženci leningradské stranické struktury Komunistické strany Sovětského 

svazu se údajně účastnili kriminálních machinací. CHYBNĚ 

26.  Vymyšlený středověk: Delší časové úseky středověkých dějin byly vymyšleny. CHYBNĚ 

27.  Smrt Jana Pavla I.: Jan Pavel I. byl údajně otráven, jelikož chtěl zřejmě odkrýt interní intriky 

Vatikánu. SPRÁVNĚ: Jan Pavel I. zemřel po otravě jedem, která mu způsobila srdeční zástavu, což 
budilo dojem, že zemřel na selhání srdce. Byl zavražděn proto, že šokoval elitní vládní kruhy 
Vatikánu a že jeho chování a způsob jeho života budil ve Vatikánu pohoršení. 

28.  Spiknutí kolem lodi Lusitania: Potopení této lodi ze strany německé ponorky údajně proběhlo 

záměrně, aby byla v americké populaci podněcována nevole proti Německu. CHYBNĚ 

29.  Výbor Majestic-12: Tento tajný americký výbor se údajně zabývá působením UFO 

a mimozemšťanů. CHYBNĚ 

30.  Muži v černém: Tajní, černě odění spolupracovníci americké vlády se starají o to, aby pozorovatelé 

mysteriózních jevů nepronášeli svědecké výpovědi. CHYBNĚ: »Muži v černém« nemají nic 
společného se spolupracovníky americké vlády, neboť to je čirá fantazie, a sice na rozdíl 
od »černých mužů«, kteří patřili k uskupení, jež se snažilo zničit misi FIGU, a jež se uchylovalo 
dokonce i k vražedným útokům. 

31.  Konspirační teorie ohledně přistání na Měsíci: Přistání NASA na Měsíci mezi lety 1969 a 1972 

se údajně nikdy nekonala a byla pouze předstírána. CHYBNĚ: Kromě údajně prvního přistání 
Apolla 11 na Měsíci, které bylo podvodně zinscenováno na Zemi jako »pravé přistání« a při jehož 
provádění působili zúčastnění pod vlivem hypnózy a byli klamáni, se všechny ostatní lety 
na Měsíc skutečně odehrály, jakož i všechna ostatní přistání. První údajná, podvodná a v televizi 
po celém světě vysílaná měsíční expedice proběhla z politických důvodů, neboť USA chtěly 
Rusko dostat do nevýhodné pozice ve věci kosmické technologie a takzvaných vesmírných letů. 

32.  Smrt Marilyn Monroe: Marilyn Monroe byla údajně usmrcena americkou tajnou službou, jelikož 

měla aféru s Johnem F. Kennedym. CHYBNĚ: Marilyn Monroe zavraždil v noci ze 4. na 5. srpna 
1962 její psychiatr a terapeut, doktor Ralph Greenson, injekcí chloralhydrátu do řitního otvoru, 
takže na těle nebyla nikde nalezena ranka po vpichu; tato vražda proběhla z pověření obou 
bratrů Johna Fitzgeralda Kennedyho a Roberta Kennedyho. 

33.  Projekt Montauk: Při Projektu Montauk se americké vojsko pokoušelo mezi lety 1970 až 1990 

řídil a ovlivňovat myšlenky civilistů. CHYBNĚ 
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34.  Další život Elvise Presleyho: Elvis Presley roku 1977 nezemřel, ale žije dále, aniž by se objevoval 

na veřejnosti. CHYBNĚ 

35.  Nový světový řád: Tajné společnosti se údajně pokoušejí uchvátit světovou vládu. CHYBNĚ: 
V Novém Věku, který začal rokem 1844, se kromě USA a Hitlera nepokoušela žádná známá ani 
neznámá organizace uchvátit světovládu. Ani dnes, kromě USA, neexistuje žádný stát ani žádná 
tajná či známá organizace, jež by vznášela nárok na světovou vládu. 

36.  Souvislost Oklahoma: Bombový útok na budovu Alfreda P. Murraha v Oklahoma City byl 

podporován islamisty. CHYBNĚ 

37.  Paul je mrtvý: Paul McCartney ze skupiny The Beatles údajně zemřel roku 1966 a od té doby 

místo něho vystupuje dvojník. CHYBNĚ 

38.  Útok na Pearl Harbor: Americká vláda nebo armáda údajně věděly o následujícím útoku na Pearl 

Harbor, avšak nic nepodnikly, aby mohly na veřejnosti uvádět záminku k válce. CHYBNĚ 

39.  Filadelfský experiment: Experiment amerického vojska vedl údajně k tomu, že zmizela jedna 

válečná loď a byla teleportována na jiné místo. CHYBNĚ: Takovýto experiment se nikdy nekonal 
ani v USA, ani jinde na Zemi. Knižní autor jménem Berlitz napsal jen na základě podvodných 
tvrzení muže jménem Kal Allen tento fantastický příběh. 

40.  Protokoly sionských mudrců: Tyto protokoly představují tajné dokumenty židovských členů 

světového spiknutí. CHYBNĚ 

41.  Puč proti Mosaddekově vládě: Puč proti íránské Mosaddekově vládě byl dlouhou dobu 

považován za konspirační teorii, než jej roku 2013 přiznala americká vláda (Operace Ajax). 

SPRÁVNĚ 

42.  Říšský létající disk: Třetí říše měla údajně ve vlastnictví futuristický létající stroj. SPRÁVNĚ: 
Nacistická říše vyvíjela diskovité létající stroje, které dosahovaly rychlosti asi 2000 kilometrů 
za hodinu a letové výšky přes 12 500 metrů. Tyto létající disky však představovaly jednokřídlá 
letadla, která vypadala zcela jinak než normální letadla s křídly. 

43.  Hnutí říšských občanů: Německá říše přetrvává z právnického pohledu do dnešní doby, Spolková 

republika Německo je oproti tomu ilegální. Komisařská říšská vláda vykonává právní správu nad 

Německou říší v jejích hranicích, jež platily od roku 1937. CHYBNĚ 

44.  Reptiliáni: Reptiliáni jsou lidem podobné, inteligentní bytosti, které pocházejí z plazů nebo 

plazovitých mimozemšťanů. Infiltrovaly Zemi a jsou částí tajné pyramidovité organizační 

struktury. CHYBNĚ 

45.  Příhoda v Roswellu: V Roswellu (Novém Mexiku) se zřítilo UFO. SPRÁVNĚ: Toto zřícení se 
skutečně odehrálo, avšak celá tato záležitost byla z důvodů státní bezpečnosti prohlášena 
za státní tajemství, a tudíž byly všechny raporty, fakta, záznamy a faktické zprávy drženy pod 
zámkem a v průběhu desetiletí se do značné míry vytratily. 

46.  Černá volha: Mezi lety 1960 až 1980 údajně pasažéři černého auta značky Volha unášeli a trýznili 

děti, poté co se jich dotázali, kolik je hodin. CHYBNĚ 

47.  Kontroverze kolem pečeti Spojených států: Tato pečeť se vztahuje na řád iluminátů. CHYBNĚ 

48.  Spiknutí kolem vraždy Roberta F. Kennedyho: Vražda amerického senátora Roberta F. 

Kennedyho vykazuje některé nesrovnalosti ohledně údajného pachatele jménem Sirhan Sirhan. 

SPRÁVNĚ: Kvůli nedbalým šetřením skutečně existují nějaké nesrovnalosti ohledně osoby Sirhan 
Sirhan, avšak je nepochybně dáno, že on byl pravým pachatelem. 
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49.  Ekonomická podpora bolševiků ze strany Německého císařství: Sissonovy dokumenty údajně 

dokládají, že Německé císařství finančně podporovalo ruské revolucionáře. SPRÁVNĚ: Německé 
císařství po dlouhá léta podporovalo bolševiky penězi, zbraněmi a logistikou. 

50.  Skull & Bones: Toto studentské sdružení se nejen zabývá okultismem a satanismem, ale má také 

kontakty se CIA. CHYBNĚ 

51.  Slovanský mýtus: Slované na východě dnešního Německa byli od doby středověku údajně 

Germány, kteří se rozhodli proti kristianizaci. CHYBNĚ 

52.  Spiknutí Slunečních templářů: Radikální organizace Slunečních templářů byla údajně 

infiltrována pravicovým extremismem. CHYBNĚ 

53.  Smrt lady Diany: Nehoda, která vedla ke smrti Diany, byla údajně způsobena britskou tajnou 

službou Secret Intelligence Service (MI6). CHYBNĚ 

54.  Útoky trhavinou na obytné domy v Rusku: Původce těchto trhavinových útoků je nevyjasněný, 

což dává prostor spekulacím. CHYBNĚ: Tyto útoky byly dílem ruské tajné služby FSB. 

55.  Potopení lodi R.M.S. Titanic: Údajně se nepotopil Titanic, ale jeho sesterská loď Olympic. 

CHYBNĚ 

56.  Společnost Vril: Tato společnost byla pomocí nadpřirozených metod schopna způsobit, aby byl 

oživen národní socialismus. CHYBNĚ 

57.  Oheň při obležení Waco: Federální úřad pro vyšetřování, FBI, je údajně odpovědný za oheň, který 

se rozhořel v rámci obléhání objektu sekty Branch Davidians (Davidiáni). Vinou ohně zemřel 

dvouciferný počet lidí, mezi nimi také děti. CHYBNĚ 

58.  Smrt Tupaca Shakura: Tupac Shakur byl údajně zabit americkou vládou; alternativní hypotéza 

hovoří o tom, že jeho smrt byla pouze předstírána. CHYBNĚ 

59.  Sionisty okupovaná vláda: Jedna extrémně pravicová konspirační teorie hovoří o tom, že všechna 

důležitá vládní místa jsou obsazena židy. CHYBNĚ 

 

21. století 

1.  Konspirační teorie spojené z 11. zářím: Teroristické útoky z 11. září 2001 buď záměrně připustily 

americké tajné služby, anebo je samy provedly. CHYBNĚ: Americký prezident a americké tajné 
služby se pouze domnívali, resp. měli mlhavé údaje o tom, že v USA budou následovat útoky 
ze strany islamistických, vůči USA nepřátelsky smýšlejících teroristů, avšak neměli žádné znalosti 
o tom, kdy a kde se tyto útoky budou konat. 

2.  Spiknutí MASCAL: Cvičení pod jménem Projekt Mascal zahrnovalo v roce 2000 neštěstí, při němž 

se jedno letadlo zřítilo na Pentagon. Jeden ze spolupůsobících následně pracoval u American 

Airlines. CHYBNĚ 

3.  Smrt Jürgena Möllemanna: Není prokázáno, zda se tento politik sám usmrtil, ale existovaly 

i spekulace o jeho zavraždění. CHYBNĚ: Jürgen Möllemann spáchal sebevraždu. 

4.  Konspirační teorie ohledně madridských vlakových útoků: Za těmito útoky údajně stojí baskická 

teroristická organizace ETA. CHYBNĚ: Vlakové útoky ve španělském hlavním městě Madridu 
představovaly islamistické teroristické útoky. 

5.  Smrt Jörga Haidera: Tento rakouský politik byl údajně zavražděn. CHYBNĚ 
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6.  Pokus o puč v Turecku roku 2016: Jedna teorie hovoří o tom, že tento pokus o puč provedlo 

Gülenovo hnutí a »Hluboký stát«. CHYBNĚ; jiná teorie mluví o tom, že tento pokus o puč zinscenoval 

turecký státní prezident Recep Tayyip Erdoğan. SPRÁVNĚ 

Toto jsou, Eduarde, fakta, která jsme s Florena a Enjana dokázali nalézt v souvislosti s tím seznamem 
uvedených konspiračních teorií od doby 12. století až po 21. století. 

Billy   To je více, než jsem očekával, a navíc mi mnohé tyto spiklenecké teorie nebyly známé, stejně jako 
ani skutečnost, že existovaly i takové, které sahaly až do 12. století. Teprve po telefonickém upozornění 
jsem se dověděl o faktu tohoto soupisu. 

Ptaah   My jsme ani nikdy o starých konspiračních teoriích nehovořili. 

Billy   Ne, nehovořili. A nyní jsem, jak jsem již řekl, tento seznam nalezl jen proto, že mi o něm někdo 
něco pověděl. 

Ptaah   Ani my jsme o tom nic nevěděli a byli jsme na to upozorněni až tvým prostřednictvím, načež se 
Enjana a Florena snažily tyto věci objasnit, čehož jsem se nakonec účastnil i já sám. Avšak nyní, milý 
příteli, se musím rozloučit, neboť jsem volán na jednu důležitou konferenci. Když to ale bude možné, tak 
sem opět přijdu od zítra za osm dní. Na shledanou, Eduarde. 

Billy   Rád tě uvidím, milý příteli. Pravím tedy na shledanou, Ptaah. 
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