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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

Šestistý jedenadevadesátý kontakt 

pátek, 20. října 2017, 21.47 hod. 

 

Billy   Ahoj, tady už přicházíš. Zdravím tě, milý příteli, a buď vítán, Ptaah. Vlastně jsem si myslel, že 
přijdeš po dnešní odpolední korektuře, ale tak to patrně být nemělo. 

Ptaah   Eduarde, buď i ty pozdravem, můj příteli – přicházím až nyní, jelikož jsem musel ještě vyřídit 
nějaké věci na stanici, což trvalo delší dobu. Kromě toho musím ale říci, že si o tebe dělám starosti, 
neboť Enjana a Florena mě informovaly o tom, že ti v současnosti ty ... rušivé vlivy působí zcela 
mimořádné obtíže. 

Billy   Tak tomu skutečně bylo, ale nyní se to zlepšilo. Moje milá Eva mě v poslední době čtyřikrát 
dovlekla do Nemocnice Winterthur a posledně i do Univerzitní nemocnice v Curychu, přičemž 
na vyšetření jsem musel úmorně čekat po celé hodiny a ve výsledku to bylo zcela zbytečné, jelikož 
samozřejmě nemohly být zjištěny žádné choroby a podobně. To jasně potvrdila jak univerzitní klinika, 
tak i Nemocnice Winterthur, přičemž včera můj lékař – který je také kardiologem – napsal Evě e-mail, 
že je můj zdravotní stav »naprosto normální«. Nalézt nějaké impulzy a tak dále těch ..., které mě 
obtěžují, je také nemožné, neboť když jste vy, resp. Yanarara a Zafenatpaneach, tyto zlovolné ... dokázali 
vypátrat a zanalyzovat jen pomocí svých vysoce citlivých, speciálních zařízení, tak jak by to potom mohli 
dokázat naši pozemští zdravotníci se svými pozemskými, dosud primitivními lékařskými možnostmi, 
které jsou na takovéto výzkumy a šetření naprosto nepoužitelné? Dokonce i se svými vysoce vyspělými 
a citlivými aparaturami jste přece potřebovali několik měsíců k tomu, abyste tyto zhoubné vlivy vůbec 
jen registrovali a mohli zanalyzovat. Přirozeně že se těmto zlovolným vlivům mentálně bráním podle 
svých nejlepších sil, avšak zasahují mě i přesto. Nyní jsem se však něco dopátral a chovám se podle toho, 
a tudíž se mi teď opět daří lépe, ale o tom bych nerad hovořil otevřeně, neboť nezasvěcené osoby by 
celou tuto věc nepochopily. 

Ptaah   Mě by ale zajímalo, co účinného proti tomu podnikáš. 

Billy   Dobrá, pak uvedu následující: (...) 

Ptaah   To, co říkáš, je pochopitelné, ale hovořit o tom otevřeně by skutečně nebylo dobré, neboť všichni 
pozemšťané, již nejsou do těchto věcí zasvěceni, by celou tuto záležitost nepochopili, a tudíž by ji 
odmítali jako nereálnou; tak je tomu žel i v případě některých členů základní skupiny, kteří tuto látku 
myšlenkově nepojímají, nevypořádávají se s ní, a tedy ji nedokážou ani akceptovat, ani postihnout. 

Billy   No právě, vedlo by to k tomu, že bychom my všichni byli prohlášeni za šílené, nebo přinejmenším 
já sám. 

Ptaah   Tak by tomu patrně bylo. 

Billy   Pak mám něco jiného: Zrovna dneska bylo v televizi opět potvrzeno něco, o čem jsme již před 
delší dobou hovořili a co jsme, pokud vím, také otevřeně uvedli ve známost. Jedná se o to, že se 
pozemšťané neodpovědně dopouštějí kriminálních intrik, jež plynou z jejich přelidnění a jimiž stále více 
ničí přírodu a beznadějně vyhlazují živočišné i rostlinné formy života. Nyní mohlo být na základě 
nejnovějších výzkumů doloženo, že v průběhu posledních let bylo až do dnešního okamžiku v evropské 
oblasti vyhubeno již asi 55 procent ptačí říše a 75 procent hmyzí říše. To teď bude podle mého soudu 
znamenat již nástup katastrofy, neboť takovýto nedostatek ptáků a hmyzu způsobí takové problémy 
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s opylováním a růstem přirozených plodin, že z celé věci nakonec mohou vzejít hladomory a lidé budou 
eventuálně umírat hladem. 

Ptaah   O tom nemusíme znovu hovořit podrobně, a tudíž bych rád pouze krátce vysvětlil, že vinu 
na vzniklé a nyní probíhající ekologické katastrofě nesou v prvé řadě všechny výrobní podniky, firmy 
a koncerny, které produkují chemické toxické látky a uvádějí je na trh. Tím mám na mysli pesticidy 
a herbicidy různého druhu, přičemž ty nejnovější výrobky, tedy neonikotinoidy, patří do skupiny vysoce 
účinných insekticidů, jež všechny představují toxické účinné látky vzniklé syntetickou výrobou. Tyto 
toxické látky se vážou na »nikotinový acetylcholinový receptor« (NAChR) nervových buněk, čímž 
narušují rozvádění nervových vzruchů, jelikož je zmíněný receptor toxickými látkami trvale stimulován, 
a tudíž je narušován přenos chemických signálů. Neonikotinoidy působí selektivně na nervové buňky 
hmyzu mnohem silněji než na nervové buňky obratlovců, a tedy obojživelníků, jakož i kostnatých 
a chrupavčitých ryb, plazů, savců, ptáků a mnoha jiných, velmi rozmanitých živočichů, mezi něž patří 
jako obratlovec i sám člověk. Neonikotinoidy a všechny toxické látky všeho druhu, jež působí jako 
dotykové či krmné jedy, pojímají beze zbytku všechny životní formy do svého těla přes kůži, dýcháním 
či formou vody a stravy, když jsou tyto látky nastříkány do ovzduší a proniknou přímo či nepřímo 
do potravinových rostlin atd. a na kůži. Toxické látky, jako jsou neonikotinoidy, přijímají rostliny svými 
kořeny a transportují je do listů, zatímco jiné toxiny jsou přímo absorbovány listy a stonkem, načež se 
v rostlinách ukládají. Kvůli svému systemickému účinku jsou neonikotinoidy používány zejména jako 
mořidlo osiva, avšak využívají se i formou granulí, sprejů či jako doplněk zavodňování.  Neonikotinoidy 
jsou v rostlinách odbourávány jen krajně pomalu, a tudíž jejich toxický účinek přetrvává po dlouhou 
dobu a přestává působit teprve tehdy, když rostlina odumře, uschne a shnije. To ovšem znamená, že 
rostliny ošetřené těmito toxiny stále obsahují v určité míře jedovaté látky, jež jsou pro všechny životní 
formy – a tedy i pro pozemšťany – zdraví škodlivé. Výrobci, výzkumníci a uživatelé těchto toxinů – 
zejména zemědělské a zahradnické podniky, ale i zdravotní úřady – tedy záměrně, zlovolně a kvůli své 
ziskuchtivosti rozšiřují lživé tvrzení, že zbytkové toxiny v přirozených i chemických potravinách nejsou 
ze zdravotního hlediska pro pozemšťany škodlivé. Nebezpečnost a zdravotní závadnost je v tomto 
ohledu mnohem větší a širší, než je pozemšťanům známo, neboť výrobci těchto jedů – kteří sami znají 
fakta o smrtícím účinku svých produktů, stejně jako jejich výzkumníci – zastírají skutečnou pravdu 
zlovolnými, vědomými lžemi. Také na spoluodpovědných zemědělcích a provozovatelích zahradnických 
podniků, kteří kvůli své ziskuchtivosti neodpovědně a bezskrupulózně používají rozličné druhy toxinů, 
ulpívá velká vina, neboť kvůli jejich konání umírá každým rokem po celém světě několik miliónů 
pozemšťanů, a je také usmrcováno a likvidováno veškeré zvířectvo a rostlinstvo a zejména též nezbytné 
říše hmyzu a ptáků. Pesticidy a herbicidy se zčásti srovnávají i s insekticidy a představují silně jedovaté 
chemické substance, jimiž se v zemědělství a zahradnických podnicích neodpovědně usmrcují nebo 
vypuzují hmyzí nebo jiné organizmy, na něž se pohlíží jako na obtížné a škodlivé. Mimoto se pomocí 
herbicidů zabraňuje klíčení, růstu či rozmnožování rostlin anebo jsou tyto rostliny zcela zahubeny. 
V zásadě nezůstává používání pesticidů, herbicidů ani jiných toxinů v ekosystémech bez následků, 
přičemž již aplikace malého množství těchto prostředků na hubení škůdců a rostlin představuje veskrze 
velké riziko pro zdraví životních forem, i pro zdraví člověka; dotyčné jedy však způsobují v každém 
případě i nevýhodné, ničivé a hubivé účinky v širokých oblastech životního prostředí. Stěžejní problém 
pesticidů, herbicidů a jiných jedovatých zbytků tkví v tom, že zatěžují přirozené potraviny, jež jsou 
kontaminovány zbytky látek na ošetřování rostlin a insekticidy a jež u četných životních forem, a tedy 
i u pozemšťanů, způsobují choroby. 

Billy   K tomu lze jen znovu a opakovaně uvádět to, co jsme již častokrát vysvětlovali. Při tvé poslední 
návštěvě jsme ale otevřeně diskutovali o některých věcech, které ... 

Ptaah   Ano, diskutovali, a všichni ti, kteří budou číst, co vyplynulo z našeho rozhovoru, se s tím budou 
muset smířit, a to i tehdy, když pro to nebudou schopni projevit pochopení. 
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Billy   Pak ponechám v kontaktní zprávě všechno tak, jak jsme o tom my dva hovořili, a tudíž nic 
nevynechám. 

Ptaah   Přirozeně, avšak více by o tom nemělo být otevřeně řečeno. 

Billy   Dobrá, ale teď mám ještě jednu otázku ohledně těchto ..., které na mě tak zhoubně působí; při 
tvé poslední návštěvě jsme hovořili o té záležitosti s klášterem Einsiedeln, jakož i o Korintu a Mehrauli, 
ale už jsem nevěděl, jak se jmenoval ten klášter v Řecku. Možná že se na to ještě pamatuješ? 

Ptaah   Ano, samozřejmě. Jednalo se »Klášter svatého Patapia u Loutraki«, jak se nazývá. Šlo fakticky 
o ... síly, tedy nikoliv o ty, které machinačně působí na tvůj počítač a které mezitím Zafenatpaneach 
jednoznačně prokázal, a to v tomto smyslu: Jednak pronikají zvenčí do tvého počítače a do počítače 
Bernadette a jednak způsobují rušení prostřednictvím elektrického vedení, přičemž je žel nelze zamezit, 
neboť jinak by musel být zablokován přísun elektrické energie. 

Billy   Tyto vnější, řízené rušivé vlivy na můj počítač, které se nově objevují i u Bernadette, hodnotí 
někteří naši odborníci ve Středisku stále tak, že my sami děláme na počítačích něco špatně a že s nimi 
nevhodně zacházíme, a a tedy manipulujeme. 

Ptaah   To je nesmysl, neboť Zafenatpaneach dokázal tyto technické energetické vlivy jednoznačně 
a nepochybně prokázat, a sice v tom smyslu, že pronikají do počítačů přes elektrické rozvodné sítě 
a že také částečně způsobují velmi značné poruchy a narušují tvoji a Bernadettinu práci. Dotyčné 
poznatky Zafenatpaneach jsou vskutku jednoznačné, a dokazují vnější technické vlivy přes energetické 
přívody, jež nemohou být zablokovány, neboť v celém Středisku jsou všechny elektrické a elektronické 
aparatury a přístroje všeho druhu závislé na přívodu elektrické energie, která samozřejmě nesmí být 
blokována. 

Billy   Mně je všechno jasné, ale mluvit o tom dále je patrně nesmyslné. Dnes se chci dotknout tématu, 
o kterém jsem se v poslední době hodně napřemýšlel a o němž jsem také vytvořil výpočty 
pravděpodobnosti – jelikož jsem měl dvě vize. Z mých výpočtů ale vyplývá něco jiného než ze všech 
proroctví a předpovědí, které pocházejí částečně už ze 40., 50., 60. a i pozdějších let a jež jsou převážně 
obsaženy v knize »Proroctví a předpovědi«. Velmi mnoho předpovědí, které jsou uvedeny v této knize, 
se přece od té doby přihodilo a odehrává se i v přítomnosti, stejně jako se bude odehrávat 
i v budoucnosti, což platí i pro mnoho jiných předpovědí, které jsem učinil v dopisech a bulletinech. Ale 
teď mám po stránce budoucnosti něco jiného, co jsem vypočítal podle svých dvou vizí – a pokud 
do svých vývodů a vysvětlení atd. zahrnuji mocenské činitele států, tedy vládnoucí a politiky, jakož i jimi 
způsobované mizérie, které v jejich řadách a v obchodech vedených státem převládají atd., pak tím 
mám v každém případě vždy a pouze na mysli jen viníky z řad vůdčích představitelů státu atd. a jejich 
pochybení. To uvádím proto, že si jsem absolutně vědom toho, že mezi mocnými činiteli států, 
vládnoucími, státními úředníky a politiky atd. jsou zcela jistě i dobří a své povinnosti si vědomí lidé, kteří 
ze sebe vydávají to nejlepší a dobré a snaží se svůj pracovní výkon, jenž jim byl přidělen, a svůj profesní 
závazek naplnit dle svých nejlepších možností a schopností. Jsem si absolutně vědom i toho, že i státní 
zákony, pravidla pořádku a nařízení jsou veskrze oprávněné a celkově vzato v pořádku, tudíž proti nim 
nelze namítat nic negativního, stejně jako ani proti poctivým státním činitelům a úředníkům, poctivým 
představitelům vlády a politikům atd. Proto je nutno mé výpovědi, vysvětlení a výtky v každém případě 
chápat tak, že pranýřuji jen a pouze machinace většiny oněch nepoctivých vůdčích představitelů států, 
státních úředníků a politiků atd., kteří své úřady vykonávají jen kvůli své moci a odměně a nikoliv pro 
blaho národa či za účelem řádu, svobody a míru. Dále vznáším námitky jen vůči chybným, člověku 
a svobodě nepřátelským a nelogickým zákonům, pravidlům pořádku a nařízením atd. a nikoliv 
a v žádném případě vůči všem zákonům, pořádkům a nařízením, jež jsou správné, dobré a skutečně 
nezbytné. Díky tomu všemu, co spadá do tohoto správného rámce zákonů, pořádku, nařízení a vedení 
státu atd., mohou žít lidé do značné míry dobře, v míru, svobodě a určitém bezpečí, jako je tomu 
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přinejmenším u nás, ve Švýcarsku. To ale v dnešní době už samozřejmé není, pomyslíme-li na stále více 
se objevující závažnou kriminalitu, na stále rostoucí zločinnost, na stále více se šířící terorismus, jakož 
ale i na vyvstávající anarchismus – který žel pověřené osoby dosud nerozpoznaly –, na rostoucí rasovou 
a náboženskou nesnášenlivost, všeobecně rostoucí nepokoje, rozvracení rodin a tak dále, a tak dále, 
a tak podobně. S lidstvem na Zemi je všechno jednoduše ke zbláznění, jelikož všechno, co toto lidstvo 
podniká, je zcela idiotské, neboť čím více lidí obývá Zemi, tím více je jich ještě plozeno a přiváděno 
na svět; a čím obsáhleji roste masa přelidnění, tím více se kontraproduktivně odbourávají a omezují 
veřejné služby, jako např. služby úřadů – ty navíc z občanů tahají stále více poplatků za všelijaké, 
ba dokonce za nejmenší služby, a navíc se stále více komplikuje i formulářová válka úřadů. Dále se stále 
drastičtěji omezují i veřejné autobusové podniky, státní a soukromé železniční podniky a podniky silniční 
dopravy, stejně jako i možnosti dopravního spojení, přičemž ceny za jejich užívání stále vzrůstají. 
Odbourává se též stále více nádraží, dopravních zastávek a poštovních poboček, jakož i bank 
a bankovních poboček, které za své »zákaznicky přívětivé« správní práce požadují stále vyšší poplatky. 
Také nemocnice a lékařské praxe atd. jsou stále častěji rušeny, zatímco všechny ostatní, které zbývají, 
ukládají pacientům nehorázné náklady a řádně je vykořisťují. Ve stejném rámci to však pokračuje dál, 
podívejme se na bosse koncernů, vlastníky firem, šéfy, profesionální sportovce – obzvláště fotbalisty – 
a členy správních rad atd., kteří nezaslouženě požadují stále masivnější »odměny«, přičemž jednotliví 
takovíto »pobíratelé odměn« inkasují miliónové obnosy, jež ročně přesahují 10 až 12 miliónů 
švýcarských franků. Mezitím jsou normální zaměstnanci odpálkováni a odbyti podle případu cca 3000–
4000 nebo v lepších pozicích až 10 000 či 12 000 švýcarskými franky či eury měsíčně – byť jsou to 
v zásadě oni, kteří skutečně vykonávají tvrdou práci –, přičemž jejich nadřízení, velkohubí bossové, se 
líně roztahují ve svých křiklavě luxusních křeslech, stěží přiloží ruku k dílu a jen mají velké řeči. Vše se 
zaměřuje jen na to gaunersky nabýt nehorázné finanční prostředky a vyloudit z lidí obrovské majetky. 
Nově zvolení, pánovití boháči se též stále znovu »přičinlivě snaží« být zvoleni do vlád coby »zástupci 
lidu«, kde pak národy stále více finančně zatěžují – vykořisťují je totiž novými daněmi všeho druhu, ať 
už jsou to daně z přidané hodnoty nebo z obratu zboží atd., atp. Pro tyto lidi je důležité jenom to, aby 
občanky a občany daňovými odvody oškubali, sami nezaslouženě shrábli nehorázné odměny a později 
mohli doživotně kasírovat vysoké důchody. Tak tomu je, zatímco lidi z populace, kteří na své životní 
zaopatření musejí tvrdě a za nízké mzdy vydělávat, musí platit nehorázně vysoké daně, až se z nich kouří. 
Přitom nejsou respektováni ani staří lidé, kteří musejí žít nebo vegetovat ze skrovných důchodů 
a ze státních příspěvků, neboť tyto od státu pobírané příspěvky jsou jim ještě i nehorázně zdaněny, 
takže musejí žít v chudobě a nemohou si dovolit nic z toho, co by odpovídalo jejich potřebám. Jak jinak 
než samovládnými státními trotly a státními kriminálníky lze nazvat ty z vlády, kteří arogantně 
a svévolně vymýšlejí stále nové daně, aby na jednu stranu vykořisťovali daňové poplatníky a aby 
na stranu druhou plnili státní kasy, aby sami mohli kasírovat nehorázné odměny a později i důchody, 
které jsou mnohonásobně vyšší, než jaké musejí skutečně pracující lidé tvrdě a namáhavě vydělat. A aby 
to bylo jasně řečeno, nemíním těmito státními trotly a státními kriminálníky poctivé představitele vlády 
ani poctivé státní úředníky, ale skutečně jen ony vykořisťovatele národa, kteří své pozice využívají 
k tomu, aby tvrdě pracující obyvatelstvo vykořisťovali stále novými daněmi, jakož i úředními a státními 
poplatky za úřední razítko a listiny, což činí proto, aby plnili úřední a státní kasy, sami kasírovali obrovské 
odměny, žili v radovánkách a přepychu a mohli si dovolit všechno, zatímco pracující vrstva se jen zuby 
nehty drží nad vodou a chudí musejí žalostně strádat. Tak je tomu žel i ve Švýcarsku (stejně jako 
i ve všech ostatních zemích), v němž jistí nepoctivci ve vládě činí vše pro to – a to činí jako samovládně 
působící živly za zády těch, kteří ve vládě zbývají a jsou poctiví –, aby obyvatelstvo finančně vykořisťovali 
novými daněmi a poplatky atd. a aby se nezaslouženými mzdami a důchody sami obohatili; 
ať už přímými či nepřímými všeobecnými daněmi, vyššími poplatky za užívání silniční dopravy, 
za dálniční známky, celními odvody a tak dále, a tak dále, a tak podobně ... Politováníhodné je přitom 
obzvláště to, že se oni poctiví lidé ve vládách nechávají těmito bezohlednými a národu nepřátelskými 
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živly – které jsou díky svým populistickým machinacím voleny do vlády – zatratit k mlčení a zadržují svůj 
hlas anebo se nechají ovlivnit a přemluvit k tomu, aby se na těchto intrikách vykořisťujících národ 
podíleli. To je epidemie, která se široce rozmohla a rozšířila se všude, a to i ve všech neúředních 
a nestátních, a tedy prakticky ve všech soukromých a hospodářských oblastech, jako např. na poštách, 
u lékařů, v nemocnicích, Spitexu (externí nemocniční a ambulantní služby ve Švýcarsku, pozn. překl.) 
a jiných pečovatelských organizacích, v bankách, u zubních lékařů, firem a řemeslníků atd. Vše v tomto 
ohledu však není jen kriminální, nýbrž přímo zločinecké, neboť tak nabývají finančně zločinné, 
bezohledné a ziskuchtivé živly v každém státem povoleném případě stále masivnější majetky, staví se 
vysoko nad pracující třídu, ovládají ji a provozují nekontrolovatelný, zločinný kapitalismus, jemuž se 
pracující dělnictvo, resp. skutečně pracující ženy a muži podvolují a musejí se kapitálovými žraloky 
nechat vykořisťovat. Tomu samozřejmě celý pracující lid a dokonce ani celé populace nerozumí, tudíž 
vše v tomto smutném rámci pokračuje dál a celá pracující třída stále chudne, je čím dál hůře placena 
a je čím dál více vykořisťována, čemuž se nebrání. Mezitím velcí kapitalisté a jiné milióny loudící osoby 
stále více bohatnou a jejich majetky rostou. A vrcholem toho všeho je to, že poctiví a rozumní lidé 
z úřadů a vlád proti tomu nedělají nic, nýbrž se toho jednoduše účastní ve stejném rámci, což se ovšem 
může dít jen proto, že oni, jakož i občanky a občani, a tedy právě populace, jednoduše připouštějí, že se 
to děje, a těmto zlořádům se nebrání. To činí proto, že slepě věří ve své úřady a vlády, tedy proto, že 
jsou zaujati svou věřícností ve vrcholné představitele a závislostí na nich, a navíc už ani nejsou schopni 
sami myslet a jednat, jelikož za sebe nechávají myslet jen úřady, vlády a politické strany, a nejsou tedy 
již ničím více než jen příjemci a realizátory jejich rozkazů. Jelikož tomu tak je, nejsou občanky a občané 
ve skutečnosti již svobodní lidé, nýbrž úřady, vládami a stranami politicky řízení nevolníci, kteří již nemají 
žádnou civilní kuráž a nechávají si ustrašenecky a jako spráskaní psi stále více vnucovat nesvobodu 
a neiniciativnost. Lidé dneška se stali zcela neiniciativními, a tudíž se už ani nebrání, nebo to činí 
až v nejkrajnějším případě nouze, teprve tehdy, až už nemají nic, pro co by se jim vyplatilo se bránit. 
A pokud to skutečně někdy zajde tak daleko, že ze své letargie procitnou, pak zcela nerozumně vypění, 
stávají se berserky a mobilizují se takovým zvrhlým způsobem, že slepým hněvem vykypí, mlátí kolem 
sebe ve zlé a slepé zlobě a natropí víc škody než užitku. Faktor rozumu a chápavosti, jenž se dostal mimo 
kontrolu, pak připouští už jen slepou nenávist a bezmeznou zuřivost, které již nelze čelit žádným 
rozmyslem, jelikož jakákoliv schopnost jasně myslet, jakýkoliv vhled, jakákoliv schopnost poznávat, 
chytrost, bystrost a soudnost natolik zpustnou v důsledku zvrhávající se brutality, pocitů křivdy, 
nespokojenosti, pomstychtivosti a nepřátelskosti atd., že lidé jednají již jen absolutně 
nekontrolovatelně ve slepé zuřivosti a fanaticky. V tomto stavu lze pak již jen doufat, že po projevení 
těchto nevyhnutelných zvrhlostí přinejmenším ještě něco zůstane existovat a že nakonec rozum 
a chápavost přece jen opět zvítězí, aby šlo velkou prací, s vynaložením velkých souvisejících nákladů 
a namáhavě opět vytvořit pořádek a pokrok. Přitom ale musí být dán fakt, že ona malá klika mocí 
posedlých lidí, oněch super boháčů a kapitálových magnátů nebude již moci ovládat svět, který jim 
vlivem jejich finanční moci patří. Pokud se tak stane, tak musí být jasně stanoveno, že veškerá 
obyvatelstva Země již nebudou ovládána kapitalismem a že budou národy v budoucnu určovat světové 
dění v pravé demokracii a vše řídit tak, aby pro všechny lidi v každém ohledu vládla rovnost, a to 
i s ohledem na odměnu, aby jedni nemuseli v chudobě a bídě chřadnout, zatímco druzí budou zazobaní 
a budou si moci jásat a žít v nádheře. To ale předpokládá, že lidé na Zemi ze své letargické dřímoty 
procitnou, začnou sami myslet a uplatní rozum a chápavost, aby též zastavili onu neblahou globalizaci, 
která vinou kapitalismu – a tedy právě speciálně vinou kapitálových bossů a jejich ziskuchtivých intrik – 
již natolik pokročila, že to destruktivně zasáhlo a velmi narušilo i přírodu. Veškeré pozemské 
obyvatelstvo, resp. celé lidstvo, se tedy konečně musí naučit samostatně a jasně myslet a musí přestat 
nechat myslet za sebe vrchní představitele, politické strany či mocné kapitálové hráče, a musí tedy 
v prapůvodní vlastní režii usilovat o samostatné myšlení. Samostatně myslet znamená, že člověk 
na jednu stranu vyhledává, sbírá a přijímá informace pokud možno z mnoha různých zdrojů, aby je 
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na stranu druhou pak mezi sebou porovnával a tvořil si z toho vlastní závěry. Samostatně myslet není 
jen žádoucí, nýbrž to musí být pro člověka povinnost, a tudíž to musí vyžadovat sám od sebe, přičemž 
by se tomu měl vlastně zásadně učit už v časných fázích výchovou a poté i sebevýchovou, jelikož jen tak 
je dána možnost tvořit si vlastní mínění. Žel je to ale tak, že si velmi mnoho lidí – ačkoliv jsou již dospělí 
– není schopno utvořit vlastní mínění, jelikož se nikdy nenaučili samostatně myslet. Tito lidé nemohou 
spolurozhodovat ani u témat, jež jsou pro ně klíčová, jelikož je nedokáží promyslet a ani si utvořit vlastní 
mínění. Proto nejsou s to ani zpochybnit, tj. ptát se po hlubších souvislostech mínění jiných lidí, takže je 
prostě neuváženě přebírají a žijí tak v bludu, že tato mínění jsou správná a jsou i jejich vlastní. Avšak 
lidé, kteří nedokáží samostatně myslet, nejsou všeobecně schopní samostatné myšlení ani jako takové 
rozpoznat, jelikož je jim ve skutečnosti úplně cizí a jelikož jejich myšlení představuje jen přijatý produkt 
cizího a cizími lidmi předžvýkaného myšlení. Nedávno jsem měl v tomto ohledu a i s ohledem 
na vzdálenější budoucnost dvě vize, které byly nanejvýš děsivé a velmi se mě dotkly. Proto jsem o všech 
oněch vnímaných faktorech a nadcházejících účincích hlouběji přemýšlel a rovněž provedl výpočty 
pravděpodobnosti, totiž v tom směru, co se z toho všeho v budoucí době může odvinout. A to nejenže 
vypadá zcela nepotěšitelně, nýbrž přímo katastrofálně, a vede to v budoucnu k armageddonu. Proto 
jsem leccos shrnul, a to souvisí především i s razantně rostoucím přelidněním, které vinou svých 
zákonitě stále křiklavějších intrik povede po celém světě ke stále více katastrofám. To přece ohlašovala 
i proroctví, která jsou zmíněna i v knize Proroctví a předpovědi a která předpovídala ohromné ohnivé 
smrště v USA, kde již po léta a stále více vládnou zlé ohnivé smrště a ničí a hubí celé vesnice, části měst 
i krajiny. Vždyť tak je tomu i momentálně, kdy jeden mocný požár za doprovodu ohnivých tornád už 
zničil a destruktivně srovnal se zemí více než 6000 obytných domů, krom toho ale i jiné budovy a také 
lesy. To, co jsem jako výpočet pravděpodobnosti spočítal s ohledem na šílené přelidnění budoucí doby, 
to představuje samo o sobě – pokud se skutečně vše odvine podle mých výpočtů – neuvěřitelnou 
a dosud zcela nebývalou katastrofu lidstva. Tomu všemu však budou ještě předcházet různé jiné, krajně 
neradostné faktory, které chci však rozvést teprve dodatečně poté, co uvedu, co se podle mých vizí 
a propočtů odvine v budoucnu po největší katastrofě lidstva – tedy pokud podle okolností skutečně 
bude následovat násilné vyhlazování lidstva ve velkém stylu, které, pokud se to opravdu stane, způsobí 
a budou realizovat mocní států a kapitálové elity atd. Začnu tedy s výsledky z pohledu svých propočtů: 
Ty udávají u jistých věcí cca 34procentní pravděpodobnost, u většiny věcí ale přibližně 56procentní 
pravděpodobnost, která však podle případu může vzrůst – přitom však s tímto procentuálním číslem 
hrozí již nyní nebezpečí, že může tato možnost pravděpodobnosti nastat. Tyto procentuální výsledky 
udávají již nyní, že to vše bude v budoucí době natolik nehorázně – pokud se to opravdu ještě 
vystupňuje, skutečně to nastane, a stane se to tedy skutečností –, že to normální člověk prakticky 
nebude moci pochopit ani snést. Nyní tedy chci uvést všechno to, co jsem podle obou svých vizí spočítal 
jako výpočet pravděpodobnosti, a začnu tím, co se nakonec odehraje, pokud by se mé vize a výpočty 
pravděpodobnosti naplnily. Teprve poté uvedu ony různé faktory, které celkově společně vedou ke 
konci, který bude nevyhnutelný, pokud se lidstvo rychle nezmění k lepšímu, a nezavede-li tedy 
celosvětové zastavení porodnosti, kontrolu porodnosti a i demokratické občanské vlády. Za tím účelem 
ale musejí být zbaveny úřadu všechny nepoctivé státní, vládní, úřední a politické živly a musejí být 
nahrazeny skutečně lidu blízkými poctivými silami, které své úřady budou vykonávat občansky, a budou 
tedy vládní obchody všeho druhu vykonávat demokraticky podle ryzí vůle lidu. Avšak to, co musím říci 
a co jsem výpočty pravděpodobnosti spočítal, představuje poněkud obsáhlou věc, takže jsem o ní něco 
napsal už dříve, jelikož to celé bylo příliš rozsáhlé, než abych si to kompletně uchoval v paměti. Mohu 
tedy nyní zde z počítače vše předčíst a vysvětlit, co z mých vizí a výpočtů pravděpodobnosti vyplynulo, 
a to je následující: 

1. Velká bída písně přelidnění a její konec bude to, že světové elity rozpoznají, že si svou moc budou 
moci udržet jen tak, že se drasticky zredukuje přelidnění. Přitom hrozí, že tuto redukci lidstva 
v budoucnosti zločinně provedou světoví mocenští činitelé, pokud masivní nárůst přelidnění 
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nebude v dohledné době ukončen celosvětovým drastickým zastavením porodnosti a nebude 
podléhat celosvětové kontrole porodnosti. Světoví mocenští činitelé, resp. mocní států, osoby 
ovládající národy a mocní kapitáloví hráči – kteří jako takoví tvoří světovou elitu a kteří jsou 
celkově vzato také silně nábožensky a sektářsky zaujatí a budou takoví i v budoucnu –, budou 
způsobem a druhem svého počínání mnohem zlejší a horší než nacisté zodpovědní 
za hrůzostrašné válečné zločiny a zločiny proti lidstvu nacistické doby. Tato budoucí světově 
mocná elita nebude znát slitování a bude hubit lidstvo strašněji, než lze popsat slovy. Za tím 
účelem se ukazují podle pravděpodobnosti různé možnosti, jako že budou různé tradiční smrtící 
nákazy zpracovány a preparovány s novými smrtícími účinnými látkami, avšak ke zdecimování 
lidstva budou použity i uměle vytvořené choroby. Propočty poukazují i na to, že budou 
ke zdecimování lidstva tajně použity infekční jedovaté biologické látky a jejich smrtící účinky 
budou prezentovány jako nové a neléčitelné nákazy, při nichž pak jedovaté látky vniknou 
do celého organismu přes dýchací cesty, ústa, kůži a sliznice, čímž nevyhnutelně vyvstane 
nezastavitelné masové umírání. K arzenálu ke zdecimování lidí až po jejich ovladatelné minimum 
budou patřit i cíleně vyvolávané hladomory, války, otravy potravy a pitné vody, což se bude dít 
po celém světě, tedy nejen v jednotlivých vražedně a diktátorsky vedených státech. K vylidnění 
většiny celé masy pozemského lidstva musí být zohledněna i termonukleární válka, aby šlo 
lidstvo zredukovat natolik, že mu bude lze opět vládnout, takže z toho může vzejít i vražda 
národů, resp. vražda lidstva v dosud zcela nebývalém rozměru. 

Avšak dříve, než se to vše přihodí, nastanou podle mých výpočtů pravděpodobnosti následující 
zvrhlosti: 

2. Všeobecně existují již dnes po celém světě krajně komplikované změny, které se budou 
v nadcházející době rozšiřovat a které se dotýkají států, politiky, kapitalismu, vojenství, 
hospodářství a občanstva; tyto změny vyvolává mocichtivé počínání neschopných osob, které 
svými chybnými rozhodnutími, svým mizerným hospodářstvím, svými mocenskými nároky 
na jiné země, svým potlačováním svobody a míru v mnohačetných ohledech ve svých vlastních 
státech atd. zavdají důvod k povstáním a revoltám. 
 

3. Malé i velké státy po celém světě se budou v dosud nikdy nepoznané míře vojensky vyzbrojovat 
nejmodernějšími zbraněmi, z čehož všeho bude místo míru, svobody a bezpečí všeobecně stále 
více vznikat velké nebezpečí rozepří se sousedními státy a zbraňových konfliktů a válek. 
 

4. Všeobecně budou po celém světě z anarchistických uskupení obyvatelstev vycházet stále 
častější závažné útoky na policejní orgány a budou si žádat i lidské životy, kromě toho, že při nich 
bude ničen státní majetek, což může nakonec podle okolností vést i k vojenským zásahům proti 
dotyčným uskupením, pokud je bezpečností orgány již nebudou moci zvládat. 
 

5. Kromě USA a Ruska se nyní do pozice světové politiky pozvedne i Čína, opustí nyní svou 
dosavadní, od války v Koreji tradiční, čistě pozorující, pasivní a přihlížející pozici a změní se 
v sebevědomou velmoc, světovou mocnost a v opět vzkvétající nový čínský národ s působivě 
rostoucím hospodářstvím, přičemž Čínská lidová socialistická republika nebude ze svých ambicí 
stát se vůdčí mocností a velmocí atd. na jevišti světové politiky činit již žádné tajemství a bude 
též v každém ohledu a ve velkém rozsahu masivně vojensky zbrojit. 
 

6. Utečenecký problém bude i nadále a v budoucnu ještě výrazněji narůstat, čímž nakonec svou 
vlast opustí na Zemi 250 až 350 miliónů lidí jakožto uprchlíci a roztrousí se po celém světě. 
V tomto ohledu to celé bude podporovat obzvláště Evropa, a to v důsledku mizerného 
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hospodářství spojeného s uprchlíky a vinou hlouposti falešně humanistických vládnoucích 
a skupin populace. To vyvolá nové útrapy a nemoci a rozšíří se zmatky, stejně jako bude narůstat 
i nepřátelství vůči cizincům, rasová, náboženská a sektářská nenávist, kriminalita a zločinnost. 
 

7. Následné doby přinesou mnoho technologických vývojů, které nicméně přivodí lidstvu jak 
užitek, tak i nevýhody a škody. Příroda a její zvířectvo a rostlinstvo, resp. všechny ekosystémy 
a klima, budou stále více ničeny a destruovány vinou zvrhávajících se zločinných machinací 
a účinků přelidnění, a to vinou dotyčných nerozumných povolení vlád, tedy vinou povolení 
udělených za účelem machinací spojených s ničením životního prostřední. Za to tedy budou 
zodpovědní také státní mocenští činitelé, lidé ve vládách a politici, často ale též vojáci, lobbisté, 
soukromí aktéři, populisté a všichni ostatní konatelé, kteří svou rostoucí mocí a svými špinavými 
prsty zasahují do vlád a spolupomáhají i nadále ničit přírodu, její zvířectvo, rostlinstvo i klima. 
Celkově budou navíc všude prolomeny mantinely, které by ještě mnohému násilí mohly zabránit, 
násilí, které bude jakožto zhoubný následek vzrůstajícího přelidnění rostoucí měrou vyvstávat 
vinou zvrhlostí, lhostejnosti, nenávisti, nepokojů a závisti atd. Ze souvisejících intrik vzniknou též 
zlé boje o zdroje mezi státy a povedou k válce a zbraňovým konfliktům. Onen rapidně vzrůstající 
technický vývoj bude ve své negativitě jakožto fenomén pokrokové doby v 21. století podceněn, 
neboť s sebou bude přinášet velká nebezpečí, v jejichž důsledku bude nakonec riskována 
budoucnost celého lidstva, a tím i následných generací. 
 

8. Na celém světě budou státy stále znovu a nanovo upadat do revoltujícího stavu, jelikož v nich 
vyvstanou občanské a separatisticky laděné nepokoje, které povedou k závažným 
vnitropolitickým a hospodářským povstáním, výtržnostem, násilí a zmatkům. 
 

9. I v nadcházejících dobách se budou jako odjakživa vzájemně potírat, nenávidět a rozeštvávat 
věřící v Boha, a sice nejen věřící různých náboženství, ale i věřící sekt, takže i tímto způsobem 
bude stále znovu vzněcován věroučný střet a věroučný terorismus a lidstvo zasáhnou zlé 
nepokoje, nenávist, války, masakry, vyhánění lidí, utrpení, nouze a bída. A to se bude dít tak 
dlouho a tak dlouho se to bude opakovat, dokud náboženství a z nich plynoucí sekty budou 
existovat a dokud se budou tvořit i nové. 
 

10. Představitelé vlád, mocní států a politici – z nichž velká část již působí populisticky, přičemž 
spolupůsobí ale i lobbisté – propadnou čím dál tím více různým podobám populismu a proniknou 
svým populistickým štvaním, podvodnými sliby a lžemi k moci, budou populace uvádět 
ve zmatek a vinou vadného vedení i do nouze, těžkostí a pochybností, jakož ale i do neřízených, 
pořádek destruujících a stát ohrožujících stavů. Přitom budou moci populisté a lobbisté ve 
vládách a mezi politiky žel zkracovat obyvatelstvům jejich práva, budou je znevýhodňovat 
a novými odvody a daněmi atd. finančně vykořisťovat, což nastane v Evropě, Švýcarsku – kde žel 
také mohou nekale oklešťovat práva a svobody občanů/občanek různí populisté a lobbisté –, ale 
také v Německu a přirozeně i v diktatuře EU, jakož obzvláště i ve Francii, Anglii, Holandsku 
a Rakousku, a to se bude dít i do budoucna. 
 

11. Veřejná média všeho druhu se rovněž stanou čím dál tím více populistickým faktorem moci 
a jejich intrikami a v jejich smyslu budou populace ovlivňovány a řízeny mediálně-populisticky, 
přičemž médii a jejich mocí budou rozšiřovány jim samým sloužící falešné informace a budou 
obyvatelstva uvádět v blud. 
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12. Populisticky stvořené a řízené konspirační teorie a lživá hlášení se budou objevovat stále častěji, 
budou národy všech zemí uvádět v omyl a činit z nich věřící všech těch, kteří ze všech těch 
konspiračních lží budou, vykořisťujíce lid, těžit obří zisky a navíc budou ovládat populace. 
 

13. Stále více budou dramaticky vzrůstat politická rizika, jako i s ohledem na humanitární záležitosti, 
na ekonomické problémy, na celá národní hospodářství a podniky, přičemž budou existovat 
i velká nebezpečí vinou válek a mezinárodního rizika terorismu, takže budou hrát velkou roli 
i bezpečnostní rizika. 
 

14. Dnešní i nadcházející aktuální světová situace se stala natolik nebezpečnou, že je již nyní 
v mnoha směrech nebezpečnější než v době, kdy ještě vládla studená válka, a tato situace se 
od nynějška do budoucna ještě rozšíří. 
 

15. V absolutním popředí všech nadcházejících zlých, negativních a špatných změn s ohledem 
na vměšování se do cizích zemí, s ohledem na interní a zahraniční aféry, události, způsoby 
jednání, konflikty a problematiky atd. budou stát USA lačnící po světové vládě, které se, posedlé 
mocí – jako odjakživa –, budou stále hojněji vměšovat do rozmíšek, vnitropolitických 
a zahraničněpolitických záležitostí, sfér a zájmů jiných států a tím budou provokovat nepokoje, 
napětí, války a jiné ozbrojené konflikty. 
 

16. Namáhavě vytvořená a vzniklá pozitivní spojenectví – jakož i vazby, dohody a smlouvy mezi 
různými státy a organizacemi atd. – budou částečně či zcela zrušena a rozpadnou se, což budou 
hojně podněcovat především USA, a tak budou stále znovu a nanovo rozněcovat nepřátelství 
mezi zeměmi, jakož i velkou nejistotu, neklid, nepokoje, revoluce a nebezpečí války. 
 

17. USA a vládnoucí v USA budou v budoucnu vystaveni velmi mnohačetným hrozbám, jež budou 
vycházet jak od státních a nestátních vládních i protistátních aktérů, tak ale i z velkých částí 
populace USA. Přitom se obyvatelstvo USA rozštěpí do různých skupin populace, pro což jsou již 
vytvořeny základní faktory, a tedy se obyvatelstvo USA již v dnešní době separatizuje v různých 
uskupeních. 
 

18. Mezi různými státy budou vznikat stále znovu nová nepřátelství, která povedou k politickým 
a hospodářským rozmíškám a ke zlým a zničujícím válkám a ozbrojeným konfliktům – takže musí 
být stále znovu brána na zřetel čtvrtá světová válka. V tomto směru jsou hnací silou v popředí 
především kriminální a zločinné manýry a politické intriky USA spojené s tím, že touží po světové 
vládě a hrají si na světovou policii. 
 

19. Na celém světě se různé státy budou ohledně veřejného pořádku stále více ocitat na pokraji 
kolapsu, přičemž špatnou bezpečnostní situaci uvnitř států i v zahraničí budou vyhrocovat 
extrémní teroristické, vojenské a diktátorské machinace. 
 

20. Rusko se navzdory opačným snahám vlády stane cílem teroristů, přičemž budou hrozit 
především islamistické útoky z autonomních oblastí Dagestán a Čečensko. 
 

21. Atomové mocnosti budou kvůli své touze po moci – a aby si svoji moc udržely – vést války 
s jadernými zbraněmi, jakož ale i s jinými zbraněmi hromadného ničení, a tím budou po celém 
světě šířit nouzi, smrt, bídu, zkázu a destrukci. 
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22. Suroviny se stanou natolik vzácnými, že kvůli nim státy vyvolají a budou vést zvrhávající se války, 
přičemž bezskrupulózně uplatní své smrtící zbraně zcela obzvláště jisté atomové velmoci. 
 

23. Autoritářské tendence elit vládnoucích představitelů, politiků, populistů a kapitalistů budou 
ohrožovat – a tak je tomu již dnes a v budoucnu tomu tak bude ještě více – blahobyt celého 
lidstva, a s tím budou nevyhnutelně souviset i jevy rozpadu společnosti. 
 

24. Pozemské lidstvo zplodí ty nejbezohlednější a životem a lidmi nejhůře pohrdající systémy vlády, 
které se na Zemi ještě nikdy dříve neobjevily, a lidé vykonávající vládu a správu, osoby 
majetkuchtivé a mocné kapitálem budou bárku lidstva kormidlovat od jedné katastrofy 
ke druhé. 
 

25. Po celém světě se bude stále více rozmáhat terorismus – vytvořený jak z nábožensko-
sektářských, tak i z politických, protilidských a protistátních motivů –, a smrtící a zničující 
teroristické útoky všeho druhu si budou po celém světě žádat stále více lidských životů 
a vyvolávat obrovskou destrukci. Veškerý celosvětový terorismus bude udeřovat stále znovu 
a stane se noční můrou pozemského lidstva. 
 

26. Po celém světě přibyde politických rizik a ta budou hrozit, že se zvrátí v nestabilitu, všelijaké 
ozbrojené konflikty, jakož ale i ve války a teroristické činy, pročež i v tomto ohledu podstatně 
vzroste zvrhlé nebezpečí teroru a požene svět na pokraj kolapsu. 
 

27. Nezadržitelně rostoucí přelidnění a veškeré systémy mizerného hospodářství všeho druhu 
a ve všech sférách poženou i nadále procenta nezaměstnaných po celém světě do výše a ty 
dosáhnou rozměrů, jež způsobí obrovské problémy, které ještě v žádných dřívějších dobách 
nezaměstnanosti nenastaly. 
 

28. V celém hospodářství velmi hluboce poklesnou mzdy pracujících, což vyvolá ve všech vrstvách 
obyvatelstva pracujícího světa ohromné finanční problémy, přičemž újmu utrpí i celý sociální 
systém, který se zhroutí, a nehorázné problémy způsobí i všude kolem rapidně rostoucí 
kriminalita. 
 

29. Spekulanti vyvolají takovou globální finanční a hospodářskou krizi, která ještě nikdy předtím 
nenastala, a tudíž se ve velké nouzi ocitne i celé finanční hospodářství, a vznikne i mnoho 
neštěstí a velký nedostatek hospodářského zboží. 
 

30. I v USA má být obyvatelstvo v důsledku celosvětové finanční krize vyvlastněno, což povede 
k tomu, že budou vojenské a policejní složky proti naštvanému a zčásti těžce vyzbrojenému 
obyvatelstvu postupovat za použití hrubého násilí. 
 

31. Vyvlastnění obyvatelstev má přivodit plánovaný zákaz peněz v hotovosti, avšak elita vládnoucích 
a kapitalismu se bude sama moci »topit« v radovánkách a přepychu. Celý finanční systém 
na celém světě má být převrácen, aby tak bylo možno též nově uspořádat všechny existující 
státní dluhy všech zemí, a to tak, že ke škodě přijdou všeobecně jen obyvatelstva států. V USA 
a v diktatuře EU již existují tajné plány na zahájení války proti Rusku z Německa, a tato válka má 
být uvedena jako důvod  veškeré vznikající celosvětové krize. A je přitom od počátku jasné, že 
vina za tuto válku pak má být podsunuta Rusům, samozřejmě zcela neprávem – tedy pokud k ní 
skutečně dojde. A dojde-li k ní opravdu, pak z ní bude odvozeno stanné právo, jímž bude silnými 
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a bezohlednými vojenskými a policejními složkami potlačováno rozohněné obyvatelstvo, které 
bude zcela vyvlastněno. 
 

32. Již dnes existují země, které vpravdě představují již jen takzvané nominální státy a jež skutečně 
již netvoří samostatné státy, kterými zůstávají již jen podle jména, přičemž již nemají pražádnou 
vlastní státní moc. V zásadě se jedná jen o otevřené oblasti, v nichž se to hemží kriminálními 
bandami a které ovládají guerilloví bojovníci a váleční lordi. Také Evropa představuje oblast, 
která je zašpiněna kriminalitou a zločinností, avšak navíc je také ovládána diktaturou EU. Ta 
ztělesňuje vysoce nebezpečnou diktaturu, jež velmi přispívá k nestabilitě mezinárodní politiky; 
je však i výchozím bodem a zároveň hracím míčem mezinárodního terorismu, přičemž z ní 
v budoucnu budou vinou vojenského násilí vycházet hrozby. Z diktatury EU však vycházejí – 
a v budoucnu budou vycházet ještě hojněji – i kriminální a zločinné intriky kriminálníků 
a zločinců, mezi něž patří obchod s drogami, s bílým masem a se zbraněmi, přičemž je čím dál 
tím těžší vytvořit jakýkoliv pořádek. 
 

33. Vyvstanou snahy vyvlastnit obyvatelstvo Řecka a podle příležitosti nastanou tytéž snahy 
i v případě jiných států. 
 

34. Důchodové pojišťovny již nebudou moci vyplácet žádné důchody, jelikož jim dojdou finanční 
prostředky – jednak v důsledku vyššího dosahovaného věku pobíratelů důchodu, jednak kvůli 
tomu, že těchto pobíratelů bude vlivem rostoucí masy přelidnění stále více a budou tak celkově 
vzrůstat i náklady spojené s živobytím, a tím i potřeba důchodů, jejichž navyšování, ba dokonce 
vyplácení, však bude čím dál tím pochybnější. 
 

35. Mnoho států se vinou nesmyslných finančních výdajů a finančního přetěžování ocitne v peněžní 
tísni, načež se v důsledku nevyhnutelného bankrotu celé státní útvary, banky i hospodářství 
zhroutí. 
 

36. Všechny sociální systémy na celém světě zkolabují, načež stále více lidí propadne nejhorší 
chudobě, nebudou již moci požívat nemocenské dávky a budou též zmírat hladem a bídou; 
nebudou si totiž již moci financovat své vlastní životní zaopatření, a tedy ani svou vlastní stravu 
a své zdraví. 
 

37. USA budou do budoucna nezávislé a suverénní státy považovat za největší hrozbu a za nepřátele 
Ameriky, přičemž bude, jako odjakživa, za největší nebezpečí pro americkou bezpečnost – 
ze zmateného pohledu USA – častěji vyhlašováno Rusko. 
 

38. Vlivem USA budou hojněji přiváženy do Evropy ohromná množství nejmodernějších těžkých 
zbraní, které budou rozmístěny v Německu a ve státech hraničících s Ruskem, což Rusko nebude 
jen tak akceptovat a vyzbrojí svůj vlastní atomový arzenál, navýší počty i všech ostatních zbraní 
a posílí své vojsko, resp. veškeré své válečné síly. 
 

39. Již dnes neexistují jen dvě světové mocnosti – USA a Rusko –, neboť existují i různé regionální 
velmoci, jež zčásti disponují jaderným arzenálem a jež mají mezinárodní manýry; všem v čele 
stojí diktatura EU, poté i Brazílie, Indie, Japonsko, Nigérie a Jihoafrická republika. Tak ale vzrůstá 
nejistota všech států a celého světa, neboť všechny tyto země stále více zbrojí, a to nejen, aby 
se bránily útokům, ale aby eventuálně napadly i sousední státy. 
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40. Obyvatelstva mnoha zemí na celém světě budou vinou vznikajících státních mizérií stále 
nespokojenější a budou se bouřit, což povede až k povstáním, z čehož bude vycházet nebezpečí 
občanských válek.  
 

41. Představitelé vlád a mocní finančníci – kteří mdle, falešně, elitářsky, mocichtivě, sobecky 
a autokraticky vládnou populacím – si již nebudou jisti svým životem a budou nuceni jej, jakož 
i své jmění a majetek, bránit; to bude možné jen tehdy – pokud vůbec –, nechají-li se chránit 
bodyguardy, ba dokonce vlastními žoldnéřskými jednotkami. 
 

42. Elity vládnoucích představitelů a finanční šlechty budou ve spojení se zkorumpovanými politiky 
po celém světě vytvářet totální a diktátorské dozorované státy (státy, v nichž jsou dozorováni 
a kontrolováni občané; pozn. překl.) a tím hájit svou vládu. 
 

43. Svět financí bude čím dále tím více podporovat kapitalismus, přičemž to vše se zvrhne do podoby 
nacionalismu, resp. fašismu, aby se zabránilo eventuálním jiným objevujícím se a proti 
kapitalismu vznikajícím systémům a aby tyto byly potlačeny v zárodku. 

 

Ptaah   Tvé vize a výpočty pravděpodobnosti se slučují s obdobnými propočty, které jsem již před třemi 
desetiletími učinil i já sám, a ty by se skutečně mohly uskutečnit, pokud se v celé pozemské světové 
politice, ve formách vlády, v celém hospodářství a v celkovém chování pozemských národů, jakož 
i v jejich rozumu a chápavosti, nezmění nic k dobrému a správnému. A co se za účelem tohoto dobrého 
a správného musí učinit, k tomu patří i účinná pravidla k velmi rychle pojatému a provedenému 
celosvětovému zastavení porodnosti a k rozhodující kontrole porodnosti, aby bylo lidstvo uvedeno zpět 
na míru snesitelnou pro planetu a přírodu – ta obnáší pro Zemi 529 miliónů lidí. Ohledně decimace 
pozemského lidstva se však bude počítat s počtem 1 až 1,5 miliardy lidí, jak udaly mé vlastní výpočty 
pravděpodobnosti před třemi desetiletími. Tyto mé výpočty vykazovaly před třemi desetiletími 
přirozeně ještě menší procentuální možnosti uskutečnění, totiž jen asi 47,7 procent, toto číslo se však 
od té doby masivně zvýšilo. V dotyčných výpočtech jsem neprováděl žádné pohledy do budoucnosti 
(Vorausschauen, pozn. překl.), nicméně z mých výpočtů pravděpodobnosti jasně plyne – jako i z těch 
tvých –, že skutečně existuje jistá vyšší možnost, že se dotyčné předpovědi uskuteční. Tato možnost se 
ale ještě zvýší, pokud se v celém politickém, hospodářském a všeobecném světovém dění – jakož 
i ve všeobecném celkovém chování pozemšťanů s ohledem na jejich rozum a chápavost – rozhodujícím 
způsobem vše nezmění a nevyvstanou žádné pokrokové a logické způsoby chování a činy, jež by mohly 
zaručit zdravou existenci pozemského lidstva i do budoucna. 

Billy To je zajímavé, nevěděl jsem totiž, že jsi i ty dělal takové výpočty a že jsem se svými výpočty nyní 
dospěl k obdobným výsledkům jako ty sám. Pro mě to značí, že naše výpočty svědčí přinejmenším 
o větší pravděpodobnosti uskutečnění. Ale zpět k tomu, co jsem vypočítal po stránce toho, že státní 
mocenští činitelé atd. a kapitálová elita v budoucí době již nebudou národům schopni vládnout. Jak 
jsem spočítal, vzešel počátek tohoto stavu už před mnoha desetiletími. Aby to člověk rozpoznal 
a pochopil, musí se jen ohlédnout zpět do 19. a 20. století, v jejichž průběhu vznikly po celém světě 
velké a státně nekontrolovatelné zločinecké organizace, které mají nehoráznou moc, a tu vykonávají 
dokonce i ve státních obchodech. Skutečnost je ale i to, že vůdčí představitelé států vládnou s čím dál 
menšími ohledy na blaho a zájmy národů, přičemž již dnes vládne mezi vládními činiteli a obyvatelstvy 
taková diskrepance, že již nelze nalézt žádnou shodu a že vše může upadat do ještě hlubší bídy, než jaká 
již existuje. A k tomu přispívají i celé stranické systémy, které jsou rozštěpeny do mnoha zájmů, namísto 
aby se snesitelně, logicky, mírově, rozumně, chápavě, pokrokově a výhodné sjednotily. 
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Ptaah   To vidím také tak. 

Billy Právě, a co chci říci ohledně již dlouhou dobu vládnoucího nepořádku ve všech státech: V nich 
se obzvláště vyjímají zločinecké organizace, kterým nemůžou uškodit ani bezpečnostní síly, jako je 
policie atd., ani úřady, mocenští činitelé států a vojáci. Ty nejbrutálnější gangy, resp. zločinecké 
organizace světa se dnes v prvé řadě orientují na násilí, moc, vraždy obchod s bílým masem a s drogami, 
stejně jako na zabíjení, jakoukoliv možnou organizovanou kriminalitu a na skutečně zcela zvrhlý 
nábožensko-sektářský fanatismus, proti čemuž v zákonné a poctivé podobě již asi 200 let nemůže být 
nic učiněno. Většina těchto gangů a zločineckých organizací – které nejsou jednoduše jen kriminální, ale 
skutečně zločinecké a ničeho se neštítí – nebyla založena jen ve Střední a Severní Americe, aby bránila 
etnické zájmy, ale i v Evropě, v Arábii, Asii a především v Číně a Japonsku. Jejich vliv se mezitím na celém 
světě natolik nekontrolovatelně rozšířil a vzrostl natolik silně, že po celém světě narostla a stále více se 
vzmáhá i jejich brutalita, nemilosrdnost, bezohlednost, vraždění, zabíjení, bezskrupulóznost a hrubě 
zvrhlé násilí, čímž je pozemské lidstvo stále více a nezadržitelněji tyranizováno. Takovéto smrtelně 
nebezpečné zločinecké organizace existují sice již od nepaměti a objevují se i stále znovu a nově, ale 
od počátku Nového Věku, od roku 1844, se staly stále četnějšími a horšími, a to i s ohledem na své 
mučící, vraždící, zabijácké a násilnické techniky, přičemž od té doby používají i nové techniky všeho 
druhu. Tyto zločinecké organizace vykazují částečně celosvětové sítě a neterorizují již jen jednotlivé 
země, ale i všechny pozemské státy, aniž by jim kvůli jejich rozvětvení šlo ještě vážně čelit, jako např. 
nábožensko-sektářsko-politickým teroristickým sítím »al-Káidy« a »Islamistickému státu«. Obě tyto 
organizace sledují své cíle jakožto globálně působící formy »transnacionálního terorismu« ve velkých 
částech světa a chtějí si zlým mučením, násilím, jakož i vraždami, zabíjením a ničením, vynutit změnu 
mezinárodního hospodářského, jakož i vládního pořádku. A tak to zůstane i v budoucnu, i když byl IS 
v Iráku a v Sýrii přemožen a rozbit, neboť na lidstvu zločinný »Islamistický stát« IS a Al-Káida se v celém 
světě natolik rozšířily, usadily a rozčlenily do mnoha různých uskupení, že o nich již ani neexistuje jasný 
přehled a ani již není jasné, ke kterým původním teroristickým organizacím mohou být přiřazeny. Jedno 
je ale jisté, totiž že za tímto terorismem vězí nábožensko-sektářský blud a fanatismus, jenž požaduje 
krev a smrt nevinných lidí, jelikož jsou jiné náboženské víry nebo náležejí k jiným vrstvám společnosti či 
k jiným národům. Krom toho však existuje ještě celá řada dalších forem terorismu, jako je např. 
»národní terorismus«, jenž se ve svých cílech a ve svém akčním rádiu omezuje na teritorium jednoho 
státu, jako je tomu např. v případě maoistických hnutí v Nepálu, Bhútánu, Bangladéši, Indonésii 
a na Filipínách a jako tomu bylo i v případě RAF (Frakce Rudé armády; pozn. překl.) ve Spolkové 
republice Německo. Dále je nutno uvést i »mezinárodní terorismus«, jenž má sice vnitrostátní cíle, jehož 
akční rádius však dalece přesahuje hranice jedné země – této formě terorizmu padají za oběť 
i nezúčastněné třetí osoby, jako např. v případě filipínské teroristické organizace Abu Sayyaf. 
Terorismus má však ještě další formy, k nimž patří např. »sociálně-revolucionářský terorismus«, 
»pravicový terorismus«, »etnický terorismus«, »nacionalistický terorismus«, »domácí terorismus«, 
resp. »ve vlasti vzniklý terorismus«, »konservativní vigilantistický terorismus« (vigilantní = bdělý, chytrý, 
obratný, nápaditý, zchytralý), »terorismus pravicového cítění« (= na základě zraněného pravicového 
cítění), »státní terorismus« a »ekologický terorismus«, přičemž existuje ještě řada dalších forem 
terorismu, avšak vyčíslovat je by bylo nadbytečné. Zmínit je ale možná přece jen ještě nutné gangy 
a zločinecké organizace, které jsou po celém světě známé, jako je mafie v Itálii a v USA atd., Yakuza 
v Japonsku, Hells Angels, Triády v Číně, Mara Salvatrucha (MS-13), Aryan Brotherhood v USA, Mexican 
Mafia, Black Guerilla Family, resp. Black Family, resp. Black Vanguard v USA, Crips v USA až po Kanadu 
a konečně ještě Blood Alliance, resp. Bloods v USA, krom mnoha jiných. 

Ptaah To celé, co se toho týče, je opravdu velmi zlé. 

Billy   To můžeš říci nahlas, ale teď mám něco jiného, jelikož jsem nedávno opět viděl v televizi jeden 
pořad, který se zabýval kalderou u Neapole. Když jsem byl spolu se Sfath u supervulkánu »Flegrejská 
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pole«, jihovýchodně od Neapole, tak mi pomocí svých vysoce citlivých měřicích přístrojů ukazoval, jak 
se vzdouvala a třásla půda a jak proudily ven plyny – tak je tomu ještě i dnes, neboť celá ta kaldera, 
která je spojena se sopkou Vesuv, je neklidná a spěje svojí aktivitou k výbuchu. Také v televizi se 
opakovaně informuje o tomto evropském supervulkánu, který častěji hlučí a který fakticky směřuje svojí 
činností k erupci, jak vysvětloval ve 40. letech tvůj otec, Sfath, který také povídal, že k této kaldeře patří 
prakticky celé Středozemní moře a že se na mořském dně nalézají četné menší sopky, jež jsou neustále 
aktivní a jež ze sebe vyvrhují v malé míře hmotu. Jihovýchodně od Neapole se nalézající vulkán Vesuv, 
který patrně zná většina evropské populace, však nepředstavuje velké nebezpečí, na rozdíl právě 
od méně známého, poblíž se nalézajícího giganta v podobě neapolské kaldery, resp. v podobě 
supervulkánu, jenž se jednoduše nazývá »Flegrejská pole« (»Planoucí pole«), a jenž je tedy ještě 
nebezpečnější než Vesuv. Tato kaldera postrádá – jak tomu u kalder zpravidla bývá – sopečný kužel, 
který by prozrazoval, že západně od Neapole vřou v podzemí obrovská kvanta magmatu. Při posledním 
velkém výbuchu, který podle toho, co vím, nastal zhruba před 40 000 lety, se zbortila zemská kůra poté, 
co se vyprázdnila obří magmatická komora, načež se utvořila 12 kilometrů široká kaldera, která vlastně 
představuje jeden gigantický vulkanický kráter. Sfath říkal, že tato kaldera bude pro Evropu tou 
nejnebezpečnější, pokud za jistých okolností ve 3. tisíciletí vybuchne, čímž by usmrtila většinu z mnoha 
miliónů lidí, kteří jsou usídleni v celé kalderové oblasti, avšak současně by byly zničeny a zpustošeny 
i všechny lidské výdobytky. Něco podobného se podle Sfath stane jednoho dne i v případě německé 
kaldery Eifel a v případě kaldery v Yellowstonu, přičemž také v tektonickém Zlomu San Andreas v USA 
má nastat v dohledné době, viděno ode dneška, velmi závažné zemětřesení, které ... 

Ptaah   O čem však nemáš poskytovat žádné údaje, i když ti je sdělil můj otec, neboť ... 

Billy   Promiň, ale to je mi jasné, a tudíž jsem ani nechtěl říci nic podobného, ale jen to, že pak bude 
způsobena obrovská katastrofa. Uvádět tuto nebo jinou událost s přesnými daty by bylo neodpovědné, 
neboť jednak by se tím šířil strach a panika a jednak by lidé paradoxně nepodnikli vůbec nic pro to, aby 
předešli závažným důsledkům katastrofy, k nimž by patřilo hromadné umírání lidí. Předejít tomuto 
masovému umírání by bylo možné pouze tak, že by se celá populace ohrožených oblastí včas přesídlila 
do bezpečných končin. To je však kvůli lhostejnosti a nerozumu ohroženého obyvatelstva nemožné, 
jelikož tuto jedinou možnost by lidé nevyslyšeli, zatímco na stranu druhou by to bylo nemožné i proto, 
že i ostatní oblasti jsou již kvůli nadměrné populaci přelidněné. Tentýž problém spojený s lidským 
nerozumem by nastal i v případě obrovského výbuchu Vesuvu, jakož i v jiných zemích, kde žijí statisíce, 
ba dokonce milióny lidí v rizikových zónách u vulkánů a kalder. Navíc by takováto předpověď s přesnými 
daty událostí vzbudila zlost a nepřátelství mezi přemoudřelci a jinými pomatenci, a nesmírně by se také 
rozdmýchaly nábožensko-sektářské bludy. Kdyby však neapolská kaldera vybuchla v nadcházející době 
zhruba ve stejném rámci jako před asi 40 000 lety – s tím, že by tedy mimo jiné vybuchly i různé sopky, 
které by mohly eventuálně spustit aktivitu z »Flegrejských polí«, která zahrnují desítky erupčních 
kráterů o rozloze 150 čtverečních kilometrů –, tak by důsledky tohoto procesu byly katastrofální; a to 
nejen kvůli erupci samotného supervulkánu, nýbrž i proto, že by pak zemřelo velmi mnoho lidí a že by 
také ve Středozemním moři běsnilo několik tsunami, jež by zaplavily všechny země v širokém okruhu 
až daleko do vnitrozemí. Navíc by byla celá Evropě pokryta popelem a byla by zatemněna obloha, jež 
by byla po celá léta zakryta prašným závojem, čímž by se drasticky změnilo světové klima a nastalo by 
prudké ochlazení. Totéž se však bude následně odehrávat i v případě kaldery v oblasti Eifel a v případě 
kaldery v Yellowstonu, neboť obě tyto kaldery stále znatelněji vystupují ze svého relativního »klidového 
stavu«, a začínají představovat stále větší nebezpečí. Takovéto pekelné události způsobené 
supervulkány se objevují sice jen velmi vzácně a v časových rozestupech několika set tisíc let, ale když 
k nim dojde, tak způsobují pokaždé světovou katastrofu. Sfath také hovořil o možnosti, že vybuchnou 
současně 2, nebo dokonce i 3 z globálně asi 12 kalder v krátkých intervalech po sobě, jelikož nastanou 
erupční otřesy, a tedy se projeví kmitové spojnice mezi jednotlivými kalderami, jež se vyskytují 
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i v případě prostých sopek. Toto se podle Sfath děje jednak vlivem otřesových kmitů a jednak vlivem 
vroucí polotekuté masy v podzemí, která s prudkou rychlostí rozvádí kmity každé vulkanické erupce. 
Tato situace by mohla mít podle Sfath globální rozsah, a mohla by tedy ovlivnit činnost i dalších sopek 
a vyvolat další sopečné výbuchy. To jsou však podle něho věci, které pozemští vulkanologové dosud 
neznají. 

Ptaah   To, co zmiňuješ a co ti vysvětlil můj otec, odpovídá skutečnostem, jež si i pozemští vědci, kteří 
se zabývají touto látkou, jasně uvědomují. Ale co se týče toho, že se kaldery a sopky vzájemně ovlivňují 
a že jsou propojeny – takže jedna kaldera může svým vlivem přimět druhou kalderu rovněž k výbuchu, 
stejně jako je tomu mezi jednotlivými sopkami, čímž mohou být eventuálně po celém světě vyvolány 
řetězové reakce –, tak to vědcům skutečně ještě není známo, a tedy v této věci nemají jasno, neboť jsou 
stále ještě v tomto směru neznalí a rozvíjí v současnosti pouze první domněnky, které však doposud 
ještě nebyli schopni doložit. 

Billy   Aha, pak se tedy touto věci již zabývají. Ale podívej se semhle, to je anonymní dopis, v němž mi 
někdo píše, že ohledně Ruska a prezidenta Putina politikařím a píšu příliš mnoho pozitiv, zatímco 
Trumpa chápu zcela špatně, a navíc občanky a občany Švýcarska, kteří smýšlejí přátelsky o EU, 
nestoudně osočuji. Vlastně jsem chtěl tento dopis jednoduše zničit, jako tak obvykle činím v případě 
anonymních cárů papíru, a také že tak ještě učiním, až ti jej dám přečíst. Čti prosím a řekni mi pak, co si 
o tom myslíš. 

Ptaah   ... (čte si několik řádek) Tento názor nemohu sdílet, neboť co jsi dosud napsal, zveřejnil a jako 
svůj názor oznámil o Rusku a Putinovi, to se pokaždé a v každém ohledu shodovalo se skutečnostmi, jež 
jsi vždy reprodukoval nepředpojatě, nepoliticky a nestranně. A co se týče těch lidí přátelských vůči EU, 
tak se domnívám, že i v tomto ohledu jsou tvé postoje oprávněné, jelikož jakákoliv přátelskost vůči EU 
se nedá sloučit s neutralitou, svobodou, mírem a švýcarskou spolkovou ústavou, a tudíž jednání, konání 
a chování přátelské vůči EU a usilující o vstup do této unie představuje – stejně jako již jen myšlenky 
tohoto typu – zradu země, resp. Švýcarska, jeho obyvatelstva a spolkové ústavy. 

Billy   Děkuji, to je vlastně to, co si myslím i já sám, neboť věci, jaké pokaždé píšu, a názory, jaké v tomto 
směru vyjadřuji, vycházejí právě z těch perspektiv, které zmiňuješ. A když hovořím a píšu o těchto 
faktorech, tak to nemá nic společného s politikařením ani se zvýhodňováním jedné strany, nýbrž jen 
s mým vlastním svobodným názorem, který vyjadřuji na základě logického pozorování a posuzování 
dotyčných faktů. Tentýž přístup mám také k lidem, aniž bych byl jejich přítelem či nepřítelem, neboť 
v zásadě v nich spatřuji pouze lidské bytosti a nic jiného, avšak snažím se na základě svých schopností 
logicky hodnotit jejich jednání, počínání a chování podle toho kterého jeho druhu. A když pak tato 
hodnocení shrnuji, tak k tomu využívám právě takové pojmy a slova, které jsou v lidové mluvě 
a v lidovém chápání obvyklé a které vyjadřují, jaké dané jednání, konání a způsoby chování skutečně 
jsou. Tím se však skutečně a v každém případě dotýkám pouze samotného jednání, konání a chování, 
a to i tehdy, když někoho označím za pomatence nebo šílence, takže takovými pojmy, pojmenováními 
a slovy nenapadám a nekritizuji člověka jako takového, ale jen jeho jednání, konání a chování. Když to 
ale kritici, jiní antagonisté a přemoudřelci chybně definují, nechápou a nepřijímají, tak tím projevují 
chorobně hloupé kritizující způsoby, a navíc toto jejich chybné chování jednoznačně svědčí o tom, 
že postrádají nezbytnou inteligenci. Avšak nyní se vraťme zpět k Rusku a jeho prezidentovi: Žel Putina 
neznám osobně, ale vážím si jeho způsobů a snah v tom ohledu, že je pokojný ke světu a že stále 
projevuje zdravý a rozumný aktivizmus tím, že pomocí rozumných a soudných rozhovorů a pomocí 
zprostředkovávání informací atd. řeší a je ochoten urovnat negativní a eventuálně nebezpečné 
problémy světové politiky, čehož jiní státní mocenští činitelé nejsou schopni. Tím mám například 
na mysli situaci mezi USA – které od nepaměti lační po násilí, rozepřích, rozbrojích a světové vládě – 
a Severní Koreou, kdy tuto situaci v současnosti vede v USA hulvát Donald Trump a spol. a v Severní 
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Koreji potřeštěný diktátor Kim Čong-un. Oba tito muži jsou nemocní týmž způsobem, jsou psychopatičtí 
a zmatení, přičemž jim jde zcela očividně jen o jejich ztřeštěně hloupé mocenské manýry a jejich 
zmatečné představy, a navíc jsou to i válkychtiví, šílení živlové, kteří evidentně postrádají jakoukoliv 
jasnou rozvahu, stejně jako rozum, zdravý úsudek, poctivost, pochopení, schopnost jasně myslet, vhled 
a porozumění, poznatkové dovednosti a fakticky též nezbytnou inteligenci. A co se týče toho lživého 
tvrzení, že nestoudně osočuji občanky a občany Švýcarska, kteří koketují s diktaturou EU a kteří se 
pokoušejí pomocí své hlouposti, všech možných špinavých prostředků, zákeřností, obelhávání a klamání 
lidu atd. dohnat švýcarskou populaci vlastizrádně do špinavých spárů této diktatury, tak to je mi více 
než jen zlovolně a lživě podsouváno. Pokud vím, tak jsem vždy pranýřoval pouze hloupost, pošetilost, 
lhaní a každé takovéto potřeštěné, pomatené a zmatené jednání, konání a chování dotyčných 
vlastizrádkyň a vlastizrádců – tedy právě tak, jak jsem celou věc předtím popisoval –, přičemž jsem však 
nikdy nenapadal tyto osoby jako lidské bytosti, a ani jsem je neurážel, ale napadal jsem stále jen jejich 
projevovanou hloupost, pošetilost a jejich potřeštěné a zmatené jednání, konání a chování, jakož ale 
i jejich jednoznačné, naprosté deficity po stránce zdravého rozumu, úsudku a nezbytné inteligence, 
přičemž těmito deficity jsou dotyčné persony zákonitě sváděny k idiotským úskokům, klamání, 
záludnostem, pochybným praktikám, licoměrnostem, dvojím hrám a pletichám atd. Co se však týče 
vlastizrádných Švýcarek a Švýcarů, kteří usilují o to, aby Švýcarsko zradili, vydali jej všanc diktatuře EU 
a učinil z něj vazalský stát této unie, tak těm by skutečně mělo být sebráno švýcarské občanství a měli 
by být vykázáni ze země, neboť takováto zrada se rovná zemězradě. Přitom nehraje roli, které živly 
vykonávají tyto zrádné aktivity, zda to jsou budižkničemové z jistých politických stran, Stavovské 
a Národní rady nebo ti z nejvyššího patra, neboť takovíto vlastizrádní činitelé a bezectníci hlavně 
v žádném případě nepatří do těchto pozic, stejně jako ani do Švýcarska. Kdyby naši předci – kteří za naše 
spříseženství, náš mír, naši svobodu a bezpečnost prolévali svou krev a obětovali svůj život – dnes zažili, 
co si tito zrádci dovolují a co činí, tak by se otáčeli v hrobě a samou bídou a studem by se svíjeli v bolesti 
a slzách. Avšak ti bezskrupulní a neodpovědní vlastizrádci se o to nestarají, a nevnímají ani svoji vlast, 
Švýcarsko, v její kráse, ani v těch aspektech, které činí život pokojným, svobodným, bezpečným, 
blahobytným, a tedy i života hodným, jako tomu není, nebo dokonce ani nemůže být v žádné jiné zemi 
na celém světě. Ti vlastizrádci ve Švýcarsku jsou tak hloupí, pošetilí a neinteligentní, že ani nevnímají, 
že žijí v dobré, moderní a světu otevřené zemi, která coby skutečně nejlepší vlast světa poskytuje 
prostor, v němž může žít v míru, svobodě a bezpečnosti každý člověk – tedy i skuteční utečenci, 
přistěhovalci, resp. přesídlenci – a v němž se nikdo nemusí bát. Z celosvětového hlediska je Švýcarsko 
zřejmě tou nejatraktivnější a nejúspěšnější zemí, která zaujímá též první místo na poli inovací, resp. 
která aplikací nových postupů a zaváděním nových technologií opakovaně dobývá nové oblasti a vše 
modernizuje na nejnovější úroveň, z čehož profituje celá švýcarská populace. Krajně důležitým faktorem 
je také švýcarská neutralita, kterou Švýcarsku závidí mnoho států, a také praktikovaná polodemokracie, 
jež se též označuje jako přímá demokracie. Základní pilíře Švýcarska tvoří také politická stabilita, právní 
jistota, ekonomika, vzdělávací systém a životní kvalita švýcarského obyvatelstva, stejně jako některé 
další faktory, které dělají život skutečně života hodným a které všem Švýcarkám a Švýcarům, jakož 
i všem ostatním lidem, kteří ve Švýcarsku žijí, umožňují privilegovaný život. To také značí, že Švýcarsko 
je velmi atraktivní zemí i na poli práce a výdělku a rovněž i pro turisty a počestné přistěhovalce. Proto 
není spodivem, že ve Švýcarsku každým dnem vykonávají důležitou a velkou práci pro celou zemi 
statisíce poctivých lidí s migračním pozadím, kteří zde také nalezli novou, pokojnou, svobodnou 
a bezpečnou vlast. Toto odpovídá realitě, která také dokazuje, že tito dobře integrovaní lidé z různých 
zemí vykonávají pro Švýcarsko z hlediska ekonomického i společenského důležitou službu 
a že ve skutečnosti nepředstavují symbol nepřítele, jak nesmyslně tvrdí nerozumné osoby. Tito lidé 
s migračním pozadím, kteří vykazují švýcarské občanské smýšlení, jsou coby integrovaní lidé pro svoji 
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novou vlast, Švýcarsko, obohacením, stejně jako jejich poctiví potomci, takzvaní »Secondos«1; všichni 
tito lidé si zaslouží plné uznání a ocenění. Toto musí být také řečeno a nemá to nic společného s tím, 
že lidé v dnešní době ve vztahu k utečencům a novým přistěhovalcům z jiných států zdvihají nebo musejí 
zdvihávat výstražný ukazováček, aby působili proti nadměrnému počtu cizinců, stupňování kriminality 
a zločinnosti a působení cizích kulturních vlivů atd. Je tedy nutné po této stránce projevovat nezbytné 
pochopení, stejně jako ve vztahu ke všem lidem, kteří se počestně přistěhovali do Švýcarska 
a integrovali se v něm, tedy jako poctiví lidé z jiných zemí, kteří – stejně jako poctivá populace obecně 
– pracují pro blaho, existenci a pokrok atd. Švýcarska a platí daně. Faktem také je, že počestná švýcarská 
populace přispívá vším k tomu, aby se poctivým způsobem formovala a zabezpečovala budoucnost 
země, takže tohle vše není jen úkolem státního aparátu, nýbrž právě i populace a politiků, a tudíž ti 
všichni společně a právě vespolně nesou odpovědnost za obraz společnosti a za blaho, mír, svobodu 
a bezpečnosti země, což musejí úhrnem řídit pomocí rozumu, zdravého úsudku, správného jednání, 
konání a chování. Velká většina švýcarské populace je také vděčná za to, že smí v této zemi žít 
a pracovat, a proto se též motivuje k tomu a zasazuje o to, aby si tuto okolnost vysoké kvality života 
mohla zachovat. Čím více pracuje většina poctivé švýcarské populace, přímo či nepřímo, na záchově 
všech hodnot, díky nimž se ze Švýcarska stala tak silná země, tím větší bude pravděpodobnost, že bude 
moci být zachováno života hodné, úspěšné, mírumilovné, svobodné a bezpečné Švýcarsko pro všechny 
v něm žijící lidi, stejně jako bude moci být Švýcarsko nezávislou a bezpečnou vlastí i pro jejich potomky. 

Ptaah   Tvé vývody jsou působivé. 

Billy   To, co říkám, jsou mé upřímné myšlenky, které rovněž odpovídají mému postoji a názoru. 
Samozřejmě že jsou i ve Švýcarsku věci – stejně jako všude jinde –, které by mohly a měly být vylepšeny, 
neboť vše je v každém ohledu vždy jen poměrně perfektní, jelikož přece neexistuje nic, co by bylo 
dokonalé naprosto. Vždyť dokonalost neexistuje ani v samém Tvoření, které se ztělesňuje v podobě 
přírody a celého Vesmíru – neboť to vše je přece Tvoření, a nikoliv imaginární Bůh, kterého si vymysleli 
bludně věřící lidé – a jehož ustavičné proměny a trvalé evoluční vývoje dokazují, že vůbec nic není nikdy 
perfektní, jelikož to podléhá nezadržitelným obnovám, gradaci, vylepšování a dalšímu rozvoji. 
Domnívám se tedy, že i ve Švýcarsku existují takovéto faktory, jež by musely nebo měly být dále 
rozvíjeny, jako např. preambule, která je psána na počátku spolkové ústavy švýcarského státu (verze 
z 18. dubna 1991; stav k 1. lednu 2016) tímto způsobem: 

Spolková ústava 

Preambule:2 

Ve jménu Všemohoucího Boha! 
Švýcaři a kantony, 

vědomi si své odpovědnosti za svět, 
odhodláni obnovit své spojenectví k posílení svobody, demokracie, nezávislosti a 

míru, v duchu solidarity a otevřenosti vůči světu, 
odhodláni žít společně s ohleduplností k sobě navzájem 

a s respektem ke své rozmanitosti, 
vědomi si svých společných úspěchů a odpovědnosti vůči budoucím generacím, 

a s vědomím, že pouze ti, kteří využívají své svobody, zůstávají svobodní, a že síla 
lidu se měří podle blahobytu jeho nejslabších členů, 

přijímají následující ústavu: 
(následují články spolkové ústavy) 

 
1 Secondos, výraz používaný ve Švýcarsku a označující příslušníky druhé generace přistěhovalců; pozn. překl. 
2 Překlad převzat ze stránek https://svycarska-demokracie.cz; pozn. překl. 
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K tomu bych navrhoval, aby byla sepsána nová a době přizpůsobená preambule, jako např. v tomto 
nebo podobném rámci, jaký jsem zformuloval: 

Preambule 
Ve jménu cti, rovnosti a důstojnosti 

se všichni lidé švýcarského národa, země a kantonů 
zasazují o zachování svobody a míru 

o udržení a obnovení svého spojenectví s tím, že budou stále 
nést odpovědnost vůči celému Stvoření a všemu životu 

ve smyslu své demokracie, spravedlnosti, neutrality a nezávislosti, 
ve smyslu svorného života vedeného s ohleduplností k sobě navzájem 

a s respektem ke své rozmanitosti, 
s bdělým vědomím společných výdobytků 

a s dlužností vůči všem budoucím generacím, 
a s jistotou, že svobodný jest toliko ten, 

kdo liberálně a tolerantně využívá svých práv 
a kdo působí otevřeně a solidárně, 

a kdo též posiluje lid, zemi i svět 
a kdo se měří podle blahobytu nejslabších členů, 

ctě tyto myšlenky jako svoji ústavu. 
 

SSSC, 5. listopadu 2015, 23.44 hod., Billy 
 

Také ve spolkové ústavě nalézám jednu věc, která by musela být tematizována a obnovena, a sice 
ohledně faktoru míru, jelikož ten není v celé ústavě vyjadřován, neboť se v ní hovoří pouze o svobodě 
jako v následujících dvou článcích: 

Článek 2/1 Účel: Švýcarská konfederace chrání svobodu a práva lidu a zajišťuje nezávislost a bezpečnost 
země. 

Článek 10/2 Právo na život a osobní svobodu: Každý člověk má právo na osobní svobodu, a to zejména 
na nenarušování svého tělesného a duševního stavu a na svobodu pohybu. 

Také články 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27 a 28 se zabývají svobodou, avšak nikoli mírem, neboť 
ten je zmiňován pouze v článku 58/2, a sice následovně: 

Článek 58/2 Armáda: Armáda slouží k předcházení válce a udržování míru; brání zemi a její 
obyvatelstvo. Podporuje civilní orgány, pokud čelí vážnému ohrožení vnitřní bezpečnosti státu nebo 
jiným mimořádným situacím. Zákon může stanovit její další povinnosti. 

Podle mého názoru tento článek prakticky nic nevypovídá o mírovém chování Švýcarska ve vztahu 
k vlastní zemi a ve vztahu k cizím zemím, a tudíž si myslím, že by bylo z tohoto pohledu naléhavě nutné 
dodat do spolkové ústavy separátní, resp. dodatečný článek. To by se samozřejmě muselo stát 
demokratickou cestou, jelikož by za to podle mého názoru měl odpovídat volební lid. Takovýto článek, 
jenž by věc vyjasňoval, by mohl znít např. následovně: 

Článek XY: Právo na mír: Švýcarské spříseženství pěstuje a chrání mír, svobodu a bezpečnost pomocí 
své armády, politiky, státního vedení a obyvatelstva, jakož i všemi s tím souvisejícími občanskými právy 
ve vlastní zemi, přičemž také neomezeně a neutrálním způsobem zachovává mír vůči všem ostatním 
zemím/státům a jejich národům. 

Co si o tom myslíš, můj příteli? 
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Ptaah   Podle toho, co jsi vysvětlit a uvedl, je faktum »míru« ve spolkově ústavě jmenováno skutečně 
neúplně a nedostatečně, a to pouze v nejasné souvislosti s armádou, která zabraňováním válek přispívá 
k zachování míru tím, že brání zemi a populaci. Celá ta věc je poněkud podivně a nejasně zformulována, 
a nevypovídá navíc nic o tom, že má být ve vlastní zemi i ve vztahu k ostatním zemím pěstován a chráněn 
mír. Z toho důvodu by ústava potřebovala obnovu ve věci výkladu a zachovávání míru, jejž má rozvíjet 
a chránit armáda, politika, vláda a populace, přičemž tvůj návrh hodnotím jako přijatelný, přinejmenším 
v té správné podobě, v jaké jsi jej sám zformuloval. 

Billy   Děkuji za tvé posouzení. Pochybuji však o tom, že můj podnět zohlední lidé v rozhodujících 
pozicích, politické strany, nebo dokonce vládní činitelé, neboť odhaduji, že já jako prostý nepolitický 
muž z občanstva nemám žádnou šanci být slyšen. Tak tomu bude zejména i proto, že se netajím svými 
dobře uváženými názory o bezpráví a falešném chování nepoctivých osob, které v médiích a ve vládách 
mají hlavní slovo a které pomocí falešných informací atd. působí škodlivě na populaci a stát 
a v neprospěch pravdy, nebo které se odhalují jako vlastizrádci. Stejně se to přece má i s vašimi a mými 
varováními a předpověďmi ve věci hrozících politických, ekonomických a nábožensko-sektářských 
světových událostí, jakož i ve věci přírodních katastrof a důsledků přelidnění. A faktem přitom také je, 
že mnozí tito mnou zmiňovaní a odhalení »elitářští akrobati« ve vládách a politických stranách, jakož 
i vlastizrádci, politici, hospodářští magnáti a mocní kapitáloví hráči obojího pohlaví atd. si přes den hrají 
na poctivé, jemné a věřící náboženské a sektářské zastánce, a tedy na dobré lidi – přičemž se pilně 
ohánějí i výroky z bible a »Božího« slova, vedou své řeči, a dokonce se i pokrytecky modlí –, avšak hned 
navečer ze sebe vypouštějí to, co odpovídá jejich skutečnému, pokřivenému, nepokojnému, 
nebezpečnému, nepoctivému, nepočestnému a nesoucitnému myšlení, věření, jednání, konání 
a chování, ať už ve vztahu k vlastní rodině, kterou pak tyranizují, anebo v jakýchkoli jiných ohledech 
svědčících o jejich neoprávněném, nenávistném a násilném počínání atd. K tomu však musím speciálně 
vysvětlit – jako tak musím činit vždy, když něco objasňuji a když pranýřuji nepoctivé osoby, jelikož 
antagonisté, rozumbradové a oponenti obojího pohlaví kvůli své nedostatečné inteligenci stále vše 
chápou chybně nebo si věci vykládají a překrucují ze zlovolných a závistných motivů –, že v těchto 
ohledech nikdy a v žádném případě nehovořím o všech těch poctivých lidech, resp. státních 
představitelích, úřednících, politicích, mocných ekonomických a kapitálových činitelích a stranických 
členech atd., kteří jsou počestnými lidmi, resp. lidmi snaživě pracujícími, jednajícími a konajícími, lidmi 
bezúhonnými, solidními, řádnými, důvěryhodnými, slušnými, ryzími, čistými, přímými, upřímnými, 
pravdymilovnými, lidmi bez falše, lidmi zdatnými, šikovnými, pořádnými, poctivými, čestnými, 
charakterově pevnými, spolehlivými, hodnověrnými, statečnými, ctihodnými a korektně naplňujícími 
svoji povinnost. A k tomu musím ještě zmínit, že na státních vedoucích postech působí naštěstí dostatek 
takovýchto počestných lidí, tedy mezi státními úředníky, politiky, mocnými kapitálovými hráči, 
v politických stranách a v ekonomice, přičemž tito lidé se snaží pro blaho populace a země odvádět 
ve všech ohledech tu nejlepší práci, a to i v tom směru, že se snaží bránit v činnosti všem nepoctivcům 
v jejich vládních, úřednických, hospodářských, politických, stranických a kapitálových kruzích, jelikož 
tito nepoctivci mají na paměti a hájí pouze svoji moc, své vlastní blahu a své výhody v každém ohledu. 

Ptaah   Okolnost, že musíš tyto věci opakovaně vyjasňovat, považuji za pochopitelnou, neboť četní 
zlovolní pozemšťané si zakládají na tom, aby tvoji osobu a pravdu osočovali lživými, útočnými tvrzeními, 
aby se sami povyšovali a mohli věřit, že jsou velcí, znalí a vzdělaní a že budou kvůli svým nadávkám, lžím 
a pomluvám ze strany svých spolubližních respektováni a považováni za neodolatelné. 

Billy   Ano, tak tomu žel je. 

Ptaah   Nyní bychom se tedy měli věnovat věcem, jež by neměly být probírány oficiálně, načež budu 
muset odejít. 
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Billy   Samozřejmě, pak bych rád začal následujícím (...) 
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