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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

Šestistý dvaadevadesátý kontakt 

neděle, 29. října 2017, 11.12 hod. 

 

Ptaah   Zdravím tě, Eduarde, milý příteli. 

Billy   Také tě zdravím, Ptaah, tebe jsem dnes neočekával, ale buď vítán, milý příteli. 

Ptaah   Jsem tu dnes také výjimečně, jelikož na stanici (...) 

Billy   Rozumím, ale hodí se, že jsi přišel, neboť mám některé věci, které bych chtěl s tebou probrat, je-
li to možné. 

Ptaah   Přirozeně. 

Billy   Nejprve mám jednu otázku: V televizi byla vysílána zpráva o tom, že Američané chtějí ve své zemi 
postavit nějaké lidi před soud, jelikož údajně ovlivňovali volby ve prospěch Ruska. K tomu jsi ovšem 
posledně zmiňoval, že jste takovéto vměšování nebyli schopni zjistit, třebaže jste v tomto ohledu leccos 
monitorovali. Nechápu tedy, proč mají být i přesto vzneseny nějaké žaloby. 

Ptaah   Ze své strany jsme – jak jsem ti vysvětloval již při dřívějších rozhovorech – ve věci volebního 
vměšování monitorovali pouze přímé vlivy, jež mohl vyvíjet Putin a část ruské vlády, která stála v jeho 
přímé mocenské sféře. Celkem se jednalo – spolu s Putinem – pouze o 3 osoby, z jejichž strany jsme 
nedokázali zjistit žádné přímé, resp. osobní intriky ve věci vměšování se do amerických prezidentských 
voleb.  

 

29. října 2017, když Billy večer vyvolával 692. kontaktní zprávu, se během jeho sepisování náhle objevil 
na obrazovce výše uvedený text. Billy, kterému byly takovéto »vsuvky« známy již od 5. listopadu 2015 (tehdy psal 
nový návrh preambule švýcarské ústavy), zavolal ihned do své kanceláře různé přítomné členy základní skupiny, 
aby jim ukázal toto objevivší se písmo, které jeden z dotyčných členů vzápětí ofotografoval z obrazovky. Dlužno 
podotknout, že se v Billyho počítači nenalézá žádný font arabského písma, s nímž by mohl takovýto text napsat – 
mimoto arabštinu již neovládá, a tudíž si musel obsah daného textu nejprve nechat přeložit (což se ovšem stalo již 
roku 2015). 
 

Další šetření pro nás nebyla podstatná, a proto jsme se ani nesnažili provádět další a širší monitorování, 
takže ani nevíme, zda se vměšovaly do voleb nějaké vnější vládní kruhy v Rusku, anebo nějaké soukromé 
osoby, politické strany a organizace atd., případně i ty americké nebo ty z jiných států. 

Billy   Tím je nyní skutečně jasné, co jste monitorovali a co nikoliv. To muselo být ještě jasně 
konstatováno, aby nevznikala žádná nedorozumění. 
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Ptaah   Mimochodem, ohledně nedorozumění jsem tě chtěl již před dlouhou dobou upozornit na to – 
na což jsem však v běhu posledních let zapomínal –, že v Bloku kontaktních zpráv č. 12 by na straně 197 
(věta 7, výpověď Ptaah) mělo být něco opraveno pomocí separátního vysvětlení, a navíc i v samotné 
kontaktní zprávě. Věta 7, která uvádí mého prapraděda jménem Hilak, je chybná: Dále k tomu mohu 
pouze vysvětlit, že Karla Velikého zaznamenal můj prapraděd Hilak v dlouhých vývodech v našich 
letopisech, k čemuž patří i obsáhlá dokumentace oněch zhruba 300 let, které byly údajně smyšleny, jak 
o tom fantazírují pozemští rádoby historikové na poli středověku. Tato chyba při zápisu a uvádění 
skutečností musí být řádně opravena, neboť v souvislosti s Karlem Velikým nestál můj prapraděd Hilak, 
nýbrž můj děd Ezekeel, jenž musí být uveden. 

Billy   To je neradostné a dosud to nikomu z nás nebylo nápadné. Již jednou jsme hovořili o službě 
»Service public«, která se praktikuje ve Švýcarsku, avšak nebylo o tom nic zaznamenáno v našich 
kontaktních zprávách, a proto o tom chci s tebou dnes hovořit. Abych jasně vylíčil, o co se jedná, 
vykopíroval jsem z internetu následující: 

Service public (Švýcarsko) 

Francouzský výraz »Service public« znamená v německém překladu »Veřejná služba«, zde spíše veřejné 

služby a veřejnou infrastrukturu; ve Švýcarsku tento pojem označuje souhrn všech služeb, které mají stát, 

kantony a obce vykonávat ve vztahu k obecnému lidu – jinými slovy jde o nabídky z veřejné ruky. Úkol 

»Service public« spočívá v tom zabezpečovat populaci základní, standardní infrastrukturu. Německé 

správní právo používá v této souvislosti také pojem »Péče o životní zabezpečení« (»Daseinsvorsorge«). 

Spolková rada definuje tento pojem následovně: 

»›Service public‹ zahrnuje politicky definované základní zabezpečení infrastrukturními statky a službami, 

které mají být k dispozici všem vrstvám populace a okresům země na základě týchž zásad, v dobré kvalitě 

a za přiměřené ceny.« 

– Spolková rada: Zpráva spolkové rady s názvem »Základní zabezpečení v infrastruktuře (Service 

public)« 

Dělba úkolů 

V případě »Service public« nastává typicky švýcarská dělba úkolů. Na úrovni spolku zahrnuje tato služba 

všeobecnou spolkovou správu, poštu, telekomunikaci, elektronická média (televizi a rádio), veřejnou 

dopravu a částečně i silniční stavitelství. 

Kantony a obce jsou oproti tomu odpovědné např. za zdravotnictví, vzdělání, likvidaci odpadů, částečně 

za silniční stavitelství a jiné úkoly definované ve smyslu základního zabezpečení (voda, elektřina atd.). 

Základní zabezpečení a privatizace 

To ovšem neznamená, že veškeré politicky definované základní zabezpečení zbožím a službami musí 

realizovat státní podniky. Navíc byla v posledních patnácti letech část někdejších veřejných podniků 

zčásti či zcela privatizována. Typickým příkladem jsou někdejší zbrojařské závody (nyní obchodní 

společnost RUAG), Švýcarské spolkové dráhy SBB, některé nemocnice, zdravotní pojišťovna ÖKK, 

Swisscom (dříve částí státního úřadu PTT) a četné dopravní podniky (např. dopravní podniky Lucern). 

Dnes jsou mnohé úkoly »Service public« vypisovány veřejně a mezinárodně. Dosavadní provozovatelské 

společnosti pak konkurují novým poskytovatelům. Typickým příkladem jsou regionální nebo lokální 

autobusové linky. 

Diskuse o »Service public« 

»Service public« je trvalé kontroverzní téma švýcarské politiky. Četní neoliberálně smýšlející politikové 

chtějí veřejné ruce přenechat co možná nejméně služeb a zastávají názor, že mohou tyto služby také, 
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resp. lépe poskytovat soukromé podniky, jež mohou více podporovat princip soutěžení; oproti tomu 

odbory a levicové strany vidí tuto věc úplně jinak. 

V současnosti (stav k roku 2006) vládne zejména spor o kompletní privatizaci Swisscomu, v němž stát 

drží většinový podíl, jakož i o privatizaci Švýcarské pošty (která je v současnosti 100procentně 

ve vlastnictví státu). Roku 2008 byla do švýcarského katalogu základního zabezpečení přijata položka 

přístupu k širokopásmovému internetu. Garantované základní zabezpečení se pohybuje mezi minimálně 

2000 kilobity za vteřinu (kbit/s) při stahování a 200 kbit/s při nahrávání; pro rok 2018 se plánuje 

navýšení na 3000/300 kbit/s. 

Zdroj: Německá Wikipedie 

 

K tomu musím uvést své mínění v tom ohledu, že tento »Service public« populaci nepřináší vůbec žádné 
výhody, ale vskutku pouze masivní nevýhody různého druhu, zatímco všichni ti, kteří tuto službu 
provozují, zaznamenávají na svých kontech horentní finanční zisky. A tak je tomu proto, že všichni ti, 
kteří provozují tento »Service public« – ať už to jsou pošty, SBB, Swisscom, nemocnice, banky nebo jiné 
podniky – zavírají stále více svých poboček, ruší železniční i autobusová nádraží a omezují dopravní 
možnosti, čímž občankám a občanům upírají možnost vyřídit krátkou cestou své každodenní potřeby 
a nutnosti, ať už na poště, v bance, v prodejnách, pomocí SBB a jiných železničních poskytovatelů nebo 
v jiných podnicích. Staří lidé, kteří se musejí pohybovat pomocí pojízdných chodítek, holí a jiných 
pomůcek, jsou nuceni zdolávat stále delší cesty, aby se dostali k lékaři, k prodejně nebo kamkoliv jinam. 
To se týká i nemocnic, z nichž byly mnohé na četných místech zavřeny, takže nemocní pacienti mohou 
využívat už jen velmi vzdálené nemocnice a mohou k nim dospívat už jen po dalekých cestách. A tak se 
to děje úplně všude, zatímco svět obývá stále více lidí – každým rokem činí přírůstek populace více než 
100 miliónů lidí –, takže je zapotřebí i stále více poboček pošty, bank, prodejen, služeb jako Swisscom, 
všemožných podniků a také nemocnic. Avšak to provozovatele »Service public« netrápí – jedná se 
o francouzský pojem, který v německém překladu znamená »veřejná služba«, v našem případě jde spíše 
o veřejné »služby« a veřejnou infrastrukturu, což ve Švýcarsku značí souhrn všech služeb, které stát, 
kantony a obce musejí poskytovat obecné společnosti, přičemž podle mého názoru je v zásadě nutno 
podotknout »musely by poskytovat«, neboť onen proklamovaný »úhrn služeb« není v žádném případě 
zaručován, ale je naopak čím dál více omezován. Z toho důvodu je nutno uvést, že celkově již populaci 
není zajišťován žádný servis, resp. žádné služby, jelikož ty jsou stále více odbourávány a z lidu se dělá 
čím dál více nevolník těch, kteří by tento »Service public« museli poskytovat. Ve skutečnosti je tomu 
tak, že si populace sama musí zajišťovat tento servis, a tedy úhrn všech služeb a základní zabezpečení; 
a to stojí právě v protikladu s tím, co ve vztahu k »Service public« nabubřele slibuje stát. A jelikož tomu 

 

Při dalším psaní se znovu objevilo písmo zmiňované již na straně 1, avšak se změněným textem. 

 

tak je, lze hovořit jen o »Public Service«, tedy právě o tom, že populace si musí sama zajišťovat úhrn 
všech služeb a základní zabezpečení, a to nanejvýš ztíženým způsobem, neboť se odbourávají veškeré 
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nezbytné poštovní pobočky a zavírají se nemocnice, prodejny, nádraží, železniční a autobusové spoje, 
bankovní filiálky, jakož i firmy a koncerny atd., takže lidé nemají již žádnou možnost, aby si vše vyřídili 
v prospěšné době a v přiměřeném okruhu od svého bydliště. Veškeré aktivity spojené se »Service 
public« se tedy fakticky nezaměřují na to, aby populaci zajistily úhrn veškerých služeb a základní 
zabezpečení, neboť veškeré to omezování a stále extrémnější odbourávání nezbytných poboček atd. 
v každém ohledu vede k tomu, že obyvatelé již nemohou využívat tyto služby, aby uspokojili své potřeby 
a vyřídili si nutné záležitosti, což jim celkově ztěžuje život a snižuje jeho kvalitu atd. A tímto způsobem 
se postupuje nikoliv proto, aby se obyvatelům něco ulehčilo a aby byli lépe zabezpečeni základními 
věcmi, nýbrž právě proto, aby z nich mohli být učiněni nevolníci a aby mohli být hanebně finančně 
vykořisťováni hamižnými vrchními a nejvrchnějšími předáky a šéfy, kteří se nekonečně obohacují 
na úkor lidu. Celý tento postup se lživě a formou překrucování faktů deklaruje pojmem »racionalizace«, 
v jejímž rámci se mají na poli hospodaření, správy a zaměstnanecké politiky všechny pracovní procesy 
ekonomičtěji a efektivněji utvářet, přeorganizovávat, restrukturalizovat, zjednodušovat a sjednocovat 
tak, aby bylo možné navýšit výkon a snížit náklady pomocí technizace, automatizace a dělby práce atd. 
Pomocí racionalizace se dociluje snížení nákladů – samozřejmě jen pro firmy, koncerny a státní podniky 
atd., které racionalizaci provádějí –, čímž dotyčným hráčům přirozeně rychle roste profit a docilují 
obrovských zisků, zatímco šedé eminence ve vrchních patrech tahají za nitky a samy si pak nahrabou 
nezasloužené odměny, zatímco pracovníci jsou odbýváni nízkými mzdami. V případě »Service public« 
to znamená, že si populace fakticky sama musí zajišťovat úhrn všech služeb a své základní zabezpečení 
formou »Public Service«, zatímco předáci a bossové usídlení na vrchních a nejvyšších patrech, jakož 
i státní správa atd., atp., inkasují a hromadí velké »prachy«, kdežto populace si musí po stránce úhrnu 
všech služeb a svého základního zabezpečení vše namáhavě a obtížně vyřizovat a zajišťovat sama. 
Obyvatelé jsou tedy nevolníci všech těch, kteří pro ně vymysleli údajně »ulehčující« a »prospěšnou« 
službu »Service public«, která ve skutečnosti představuje »Public Service«, při němž se odbourávají 
a ruší všechny nezbytné poštovní pobočky, autobusové linky a stanice, nádraží, prodejny a nemocnice 
atd., takže lidé se musejí vydávat na velmi dlouhé cesty, aby mohli vyřídit své potřeby, jelikož je k tomu 
»Service public« nutí a jelikož musejí vše velmi namáhavě zvládat, činit a vyřizovat sami, z čehož firmy, 
koncerny, stát a vrchní elita závratně profitují. A současně s tím se nestoudně a masivně zvyšují veškeré 
obchodní ceny potravin, jiných životně důležitých věcí a zboží atd., zatímco mzdy a důchody lidí zůstávají 
beze změny na nízké úrovni nebo jsou ještě snižovány, kvůli čemuž si zvláště finančně a sociálně chudší 
osoby – zejména staří lidé, kteří nemají našetřené vlastní peníze nebo je již utratili – mohou stěží zajistit 
nejnutnější životní potřeby a třou bídu s nouzí. 

Ptaah   Podle toho, co popisuješ, nemá celá tato služba vskutku nic společného s tím, že by populaci 
něco ulehčovala, jelikož přináší užitek pouze těm, a sice finanční užitek, kteří – jak to chci vyjádřit – 
tahají za nitky na vrchních patrech a kteří provádějí pro sebe samé výhodnou racionalizaci, zatímco 
obyvatelstvo dochází v mnoha ohledech ke škodě. 

Billy   To je přesně to, co mám na mysli. Ale podívej se sem, tohle mi bylo před několika dny, a sice 
26. října 2017, v 00.19, jaksi vpraveno do počítače, když jsem psal svoji novou knihu »Sebeurčení«. 
V důsledku tohoto vložení do mého textu – jednalo se o 6 stran, které jsem vypracoval jako pokračování 
knihy – se stalo to, že vše, co jsem napsal, beze stopy zmizelo z mého počítače, a tudíž musím to celé 
znovu sepsat a opatřit jazykovým kódem. Poprvé se tak stalo 5. listopadu 2015, ve 23.44, když jsem 
napsal preambuli a když byla ta nábožensko-sektářská absurdita jednoduše nějak vložena do mého 
textu. Velmi kuriózní na tom je fakt, že celá ta věc byla psána v arabštině, přičemž můj počítač 
neobsahuje žádné arabské litery, a tudíž to vše ani nemohu vytisknout – proto musí být pořízena 
fotografie, kterou pak mohu vytisknout. Někdo se mi nějakým způsobem pokouší narušovat moji práci 
a pobláznit mi hlavu, aby mě možná venku ve světě mohl prohlásit za pomateného nebo tak. Co si o tom 
myslíš?  
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Zde se jedná o text, který se objevil v nejnovější Billyho knize, když šest stran jeho psaného textu beze stopy 
a nenávratně zmizelo z jeho počítače. Těchto zmizelých šest stran musel Billy následně při namáhavé kódovací 
práci znovu napsat, přičemž nesmí být zapomenuto, že jedna hodina kódovací práce odpovídá 28 hodinám psací 
práce při normálním soustředění, což znamená enormní pracovní vytížení. 
 

Možná že proti tomu mohou něco podniknout Yanarara a Zafenatpaneach a jejich pomocníci, neboť 
bude-li na mě tímto způsobem i nadále dotíráno, tak tím utrpí moje práce, a navíc mě štve, když musím 
tutéž práci dělat dvakrát nebo třikrát, jelikož vše je nanejvýš časově náročné a dostávám se do časového 
skluzu s tím vším, co musím vyřídit, tedy právě i pro tvoji osobu. 

Ptaah   To dokážu pochopit, avšak Yanarara, Zafenatpaneach a jejich pracovní skupina zatím 
nezaznamenali vůbec žádný pokrok v tom směru, aby mohli postupovat proti těmto zlovolným intrikám, 
které podle mého názoru pramení z tobě známých energetických vlivů a které očividně ovlivňují lidi 
zaujaté vírou, takže mohou způsobem, který si nedovedu vysvětlit, pronikat do tvého počítače 
a způsobovat ti obrovskou škodu. Ale diskutovat o této věci by bylo nesmyslné, a proto ti chci nyní – jak 
jsem slíbil před nějakou dobou – uvést předpovědi svého prapraděda jménem Hilak pro pozemské 
lidstvo a pozemský svět, které sepsal roku 1446 před Jmmanuelem/Kr. a které jsem pro tebe přeložil 
do německého jazyka. 

Billy   Přirozeně, musíš přece pokaždé vše překládat, i co se týče údajů tvého otce, Sfath. 

Ptaah   Samozřejmě, neboť všechny záznamy mého otce a mých dědů byly písemně zachyceny v našem 
plejarische jazyce. Avšak nyní slyš: 

 

Předpověď prapraděda jménem Hilak z roku 1446 před 
Jmmanuelem/Kr. 

Život lidí na světě propadne během tisíciletí až po vzdálenou budoucnost Nového Věku a velmi dlouhou 
dobu po něm vinou bludné věřícnosti v bohy a podobně negativnímu, falešnému otroctví víry, bude 
věřícností zkažený, ubohý, neradostný a zpustlý. Lidé budou závažně zaujati bludem, který během 
tisíciletí povede k nepokojům, strašlivým válkám a opětovně k nové zkáze. Vírou podmíněné smyslové 
přeludy lidí, jejich pustá zdání, namlouvání si, uvádění se v omyl, lež, klam, mystifikace, iluze a pablesky 
fantasmagorií budou patřit na denní pořádek po všechny budoucí doby a budou si často žádat mnoho 
tisíc a mnoho tisíců tisíc lidských životů i povedou stále znovu vinou válek atd. k velmi rozsáhlému ničení 
mnohého života a velkých částí světa a přírody. A původ tohoto neštěstí započne za asi 200 let vznikem 
jednoho budoucího spolku jménem Ysrjr (pozn. Ptaah: Monoteistický, bludné víře propadlý kmenový 
svaz v Kanaanu, pozdější Sýrii; vlastní původ judaismu), první celosvětovou bludnou věřícností, která se 
v duchu válek, nenávisti, závisti, odplaty, lži a klamu ponese tisíciletími daleko až do nejvzdálenější 
budoucnosti. Tato první bludná věřícnost, jež se bude ve vzdálené budoucí době nazývat »vyznání víry« 
(pozn. Ptaah: Náboženství), bude poté během tisíců let přinášet mezi všemi národy světa mnoho bídy, 
závisti, nouze, trápení, nenávisti z bludné víry a destrukce. Z tohoto prvního vznikajícího a do díla 
a chodu uvedeného spolku bludné víry (pozn. Ptaah: Společenství víry, spojení víry, uskupení víry) bude 

http://cz.figu.org/


6 
 

 

Copyright 2017/2019 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

vycházet vlastní původ největších zlořádů světa spojených s bludnou vírou. Z tohoto původního spolku 
vzejde za dalších asi 700 let na východě světa další spolek bludné víry, z něhož se bude v průběhu času 
rovněž na světě šířit krveprolévání a zášť. Za dalších asi 500 let poté se objeví zvěstovatel (Jmmanuel) 
starého »Učení proroků«, jehož Učení však bude zfalšováno a zneužito a bude z něho odvozena nová, 
celosvětově nanejvýš pomlouvačná, zkázonosná, nenávist šířící, nebezpečná, smrtí nasycená a destrukci 
nesoucí bludná víra. Tato bludná víra povede během daleko více než dvou tisíc let k celosvětovým 
válkám, hrůzostrašným válečným skutkům, skutkům vražd, zášti, pronásledování a nehorázné destrukci 
bezpočtu lidských děl, přírody a jejích živočichů. Při tom bude rovněž spolupůsobit nepřehlédnutelná 
masa lidí, kteří se budou rozmnožovat jako kobylky a kteří budou vymýšlet a provádět intriky, jejichž 
působností budou zničeny velké části planety a přírody, takže mnoho života v přírodě po všechny časy 
vyhyne. Avšak asi 500 let po objevení zvěstovatele »Učení proroků« vstoupí do opětovného života 
zvěstovatel nový (pozn. Ptaah: Mohamed), který oživí totéž Učení, aby vymýtil všechno falešné 
a odsouzeníhodné, co lidé zlovolní, bludně věřící a Učení mylně chápající z »Učení proroků« předešlého 
zvěstovatele pomlouvačně učinili. Avšak i Učení tohoto nového zvěstovatele bude krajně zákeřně 
zfalšováno a povede po všechen čas příštích tisíciletí k válkám, nenávisti, pomlouvání a bezpočtu 
mrtvým, jakož i ke strachu, zděšení a rozsáhlým smrtícím násilným akcím (pozn. Ptaah: K tyranii, 
despocii, diktatuře, hrůzovládě, totalitním systémům, absolutistické vládě a terorismu, které s sebou 
nesou výtržnosti, nepokoje, násilnosti, řádění, pouliční boje, srocení davu, povstání a neoprávněné 
zásahy do záležitostí druhých). Z toho důvodu se musejí lidé Nového Věku pomocí jasné úvahy 
a chápavosti učit porozumět své do propasti vedoucí situaci, osvobodit se od svých falešných představ 
víry, nalézt cestu k sobě samým, stát se sebou samými a učit se nést svou vlastní odpovědnost. Budiž 
tedy celému lidstvu řečeno, že musí opustit své vězení víry, svůj blud víry, neboť jinak budou vírou 
v boha uvedeny velké masy lidí v omyl a velké, do miliónů sahající počty lidí budou vinou zvrhávajícího 
se pronásledování z důvodů víry mučeny a zavražděny, až tuto nastávající hrůznou dobu ohlásí sluneční 
kříž (pozn. Ptaah: Sluneční kolo, svastika, hákový kříž) jakožto znak zhouby a až bude energie toho 
nejmenšího (pozn. Ptaah: Jaderné štěpení) uvolněna, zneužita a stane se zničujícím poslem smrti. 
A stane-li se tak, potom tím bude též ohlášeno, že všechny děsy budou v pokračujícím sledu stále 
hojnější, čímž vznikne mnoho utrpení; a bude to jen malá část nevěřících lidí schopných chápavosti, 
kteří jedině budou s to poznat pravdu a porozumět jí, leč budou to také jen nemnozí, kteří budou natolik 
chytří, aby vědoucně dokázali nalézt své vlastní štěstí.  

Vše, co je kolem člověka, se zhroutí a zmizí, a nic z výdobytků civilizace si nezachová svou existenci, 
neboť perverzita lidí vše zničí, neboť ona otřese celou Zemí a nakonec nebudou existovat žádné stopy 
bludných kultů. Velká masa mnoha miliard lidí se pod jařmem nevědomosti a náboženské věřícnosti 
zvrhne, odcizí se pravému životu po způsobu Tvoření a každým jen myslitelným způsobem bude 
podléhat zvrácenostem. Rovněž změní tvář pozemského světa těžká zemětřesení coby přírodní události 
spojené se zemskou mechanikou, nehorázné a obrovské výkyvy počasí a netušené ohnivé smrště. 
Varování však nebudou vyslyšena, stejně jako nebude vyslyšeno ani staré »Učení proroků«, které 
přinese nový zvěstovatel Nového Věku a jež bude mít za cíl vzbudit a podnítit rozum a chápavost lidí 
tak, aby se uschopnili k tomu se sami osvobodit od svých mýlek, svého bludu náboženské víry a s ním 
spjatých pošetilostí, všech svých zlých jednání, činů a zločinů všeho druhu. Ale i přesto mají být novým 
zvěstovatelem poučeni a mají se učit porozumět tomu, že jsou sami za všechno své jednání, konání 
a chování zodpovědní, stejně jako i ostatní inteligentní formy života ve Vesmíru. 

Lidé by se měli a musejí se snažit být v harmonii s prouděními přírody a Univerza, a tedy s Tvořením 
a vší jeho existencí a neměli by se zdráhat jít s Tvořivým proudem, aby nepropásli výhody dobrých 
podmínek, které jsou jim Tvořivými předlohami nabízeny. Tyto předlohy mohou být inteligencí a silou 
člověka samého vyvíjeny stále výše a výše, nicméně lidé musejí rozvinout evoluci svého vědomí, aby 
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ve svém rozumu a své chápavosti nezaostávali a nemuseli čekat miliony let na to, než jim jakási cizí moc 
dopomůže ke vzrůstající vlně rozumu a chápavosti. 

Země ani celý sluneční systém, jakož ani Univerzum jako celek nebylo stvořeno žádným laciným 
a neexistujícím božstvem, nýbrž bylo stvořeno a uvedeno do stále se vyvíjejícího směru jakožto jediné 
Tvoření ohromným uvolněním přírodní posloupnosti tvořivě-přírodních impulzů, jež působí též v lidech 
a jež jsou kvůli lepšímu porozumění v lidském smyslu označovány jako láska. Avšak bezpočtem lidí jsou 
pomíjeny, nahlíženy jako sentimentalita a navzdory své velké síle hodnoceny jako směšné. 
Ve skutečnosti a pravdě jsou však tyto impulzy, jež jsou nazývány láskou, ty nejvelkolepější ze všech 
v člověku existujících sil, vedle nichž jsou peníze a moc jen nicotné nehodnoty, a to i tehdy, jsou-li 
na nich lidé při průběhu a zachování svého života zásadně závislí. Láskou by však lidé v budoucnu museli 
být zcela obzvláště prodchnuti a museli by jí sloužit, neboť jinak budou ve svém životě a vědomí souženi 
a narušováni nepředstavitelnými útrapami, těžkostmi a nelidskými činy a děsy, načež jejich mentální 
pořádek, jejich myšlenky, smýšlení, usilování a chování propadne zlu, kriminalitě, zločinnosti, 
hanebnosti, zavrženíhodným věcem, primitivitě a hrubosti. Poté se tedy naplní hrozné podoby proroctví 
starých proroků, jež se vztahují na nastávající epochu a jež již brzy započnou a budou se naplňovat, 
avšak od doby znaku slunečního kříže budou zlým a děsivým způsobem pokračovat dál a trvale se budou 
pohybovat směrem do budoucnosti. 

Světem přejdou také doby velkých záplav a tam, kde bude pevnina, bude voda, a tam, kde bude voda, 
bude pevnina. Povládnou tornáda, gigantické požáry a zemětřesení a vše smetou z povrchu, stejně jako 
poteče neuvěřitelně mnoho lidské krve vinou hororu, válek, vražd, revolucí, násilných vlád, diktatury, 
totalitarismu, tyranie, svévolné vlády, neomezeného násilí a zločinů. Na mnoha místech Země bude lze 
slyšet strašné exploze v důsledku bombových útoků a teroristických atentátů, následkem čehož 
povládne na mnoha místech a v mnoha zemích strach, zděšení, obavy a děs. A často za to ponese vinu 
falešná a mylná víra v boha, a bude se vždy jednat právě o blud lidí, nikdy však o odpověď nebo 
požadavek jakéhosi lidmi smyšleného boha. Naopak však bude odplatu požadovat příroda, a to 
za zločiny, které na ní a na Zemi svým počtem překypující lidstvo páchá a koná. 

Lidem budiž poraděno, aby se učili míru, žili v míru a v míru ovládli svět, dříve než přijde doba trápení 
a teroru, neboť stojí odjakživa psáno, že spravedlivým nebude zkřiven ani vlas. Spravedliví lidé ať tedy 
nejsou demoralizováni, a ať tedy prostě následují cestu učení za účelem dalšího osobního rozvoje svého 
vědomí, jak to učili praví staří proroci a jak to v Novém Věku bude učit nový zvěstovatel, jehož Učení 
bude vyneseno také do Vesmíru. Lidé jeho Učení musejí studovat a učit se, jak Univerzum a tím pádem 
i Tvoření funguje, neboť je pro ně nezbytné, aby se učili světu a Tvoření jakožto přírodě a Univerzu velmi 
rychle rozumět a tímto způsobem s nimi mohli svým věděním splynout. 

Lidé jsou předurčeni k tomu se učit, aby žili přírodě a Tvoření odpovídajícím způsobem života, stejně 
jako je každý jednotlivec schopen usilovat o zákony Tvoření a žít podle nich. Každý se však za tím účelem 
musí sám zformovat jako nový kontinent a jako ostrov se vynořit z obřího moře, a musí se ve své lásce 
a vědomostech rozšiřovat podle svých vlastních nejlepších schopností. 

V Novém Věku bude nový zvěstovatel zakladatelem nové civilizace (pozn. Ptaah: Uskupení, spolku), jež 
bude nazývána též společenství a která se bude neomylně zasazovat o dobro a správnou věc a o staré 
»Učení proroků« (Pozn. Ptaah: »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«). Ona bude staré »Učení 
proroků« šířit novým způsobem a bude je reprezentovat lidem po celém světě. Tak lidstvo na Zemi 
časem utvoří jednu velkou rodinu, jež bude nakonec jako jedno velké a obsáhlé tělo. V této nové 
civilizaci (pozn. Ptaah: Uskupení, společenství, spolku) se bude láska projevovat způsobem, kterým bude 
zvěstovatel prostě a závazně žít pro druhé. Země však žel zůstane planetou bojů, námahy, bídy a nouze, 
i když bude v Novém Věku Učení nového zvěstovatele novými moderními možnostmi a cestami 
postupně rozšířeno po celé Zemi. Síly zla a temnoty se budou sice cítit stísněně a pomalu se budou 
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stahovat, avšak Země ani pozemské lidstvo se z nich nikdy definitivně neosvobodí. Mnoho z lidí, již 
budou následovat Učení zvěstovatele, půjde novou, lepší a jasnou cestou, cestou nového života, jež 
povede k vývoji vědomí, rozumu a chápavosti, niternímu míru, vnitřní svobodě, radosti ze života 
a pravému lidství. Avšak jiní, ti nespravedliví a zvrhlí, povedou v nesmyslné pýše a vadném způsobu 
chování svůj život i nadále zcela nepokrytě dál, vše Tvořivé budou odsuzovat a bude jim chybět 
pochopení. Nakonec však budou muset seznat, že jejich starý směr života je zcela chybný a již jej nelze 
sloučit s novým světem, který je vytvořen novým Učením, z něhož bude probuzena nová kultura 
a civilizace. 

Bude to pak jen otázka času, kdy se probudí a bude triumfovat světlo pravdy, dobro a spravedlnost. 
Náboženství budou ztrácet na síle, a až se společné základy všech systémů víry v boha zhroutí, budou 
muset uvolnit pravdě její náležité historické místo. V důsledku toho špatní lidé pomalu upustí od svého 
intenzivně zlého věroučného počínání a obrátí se k mírnosti pravdy a ke svým spolubližním. Mnoho 
z nich však bude nového zvěstovatele Nového Věku trápit a nenávidět a budou zle, odmítavými 
a nepřátelskými pomluvami a falešnými nadávkami, vylhanými slovy a ve vzteku vymyšlenými zlými 
drby utrhat na cti jeho snahám spojeným s tvorbou a šířením Učení. Jeho pověst bude ostouzena 
a budou proti němu osnovány neblahé intriky (pozn. Ptaah: Nespravedlnosti, vražedné útoky, 
násilnosti). I budou se tedy přívrženci víry, plni nenávisti, záměrně pokoušet odporně a lstivě zničit jeho 
povinnost a tvorbu, a to za pomoci mnoha nových nástrojů Nového Věku (pozn. Ptaah: Informační 
možnosti, internet, média, rádio, televize). Ale všichni útočníci si tím sami přivodí škodu, jelikož jejich 
život bude bez radosti, a jednou budou sami svými bližními nenáviděni, protože nový život s ohledem 
na staré »Učení proroků« nebudou akceptovat, a tak již za svého života zajdou jako shnilé, škodlivé 
plody. Na Zemi ale také bude, že jisté kontinenty zaniknou a jiné se vynoří, protože se zcela promění 
nejen lidé, ale i tvář světa. A v budoucích tisíciletích budou hrozit mnohá nebezpečí, jichž si lidstvo ještě 
není vědomo a která mu přinesou mnoho utrpení, nouze, bídy, válek, škod a destrukcí. I bude mnoho 
lidí ještě dlouhou dobu pokračovat ve sledování nečestných, nedůstojných, nereálných, nebezpečných 
a pro celé lidstvo velká nebezpečí skýtajících cílů, jež však budou odsouzeny ke ztroskotání. A tak tomu 
bude, zatímco jiní, kteří se budou s respektem učit a následovat Učení nového zvěstovatele Nového 
Věku, budou se svým životem a všemi věcmi zacházet uctivě. 

Díky »Učení starých proroků« bude Země jednou »požehnanou« planetou, avšak do té doby bude 
lidstvo stiženo ještě velmi velkým trápením, bídou a nouzí a jeho vědomí ještě nebude probuzeno. Bude 
tedy ještě trvat staletí a tisíciletí, dokud se vše nenaplní tím způsobem, že se »Učení starých proroků« 
stane pravým Učením života pro celé lidstvo. Lidstvo se tudíž ještě musí připravit na velké a těžké 
zkoušky a ty zvládnout, neboť vyhnout se jim nemůže a musí se učit je překonávat – ať už to chce nebo 
nechce –, jinak jednou zanikne. 

Billy Gigantické. A to bylo předpovězeno před cca. 3500 lety tvým prapradědečkem jménem Hilak. 
Viděl velmi daleko do budoucnosti. 

Ptaah Uskutečnil pohled do budoucnosti. 

Billy  Nečinil tedy žádné výpočty pravděpodobnosti, nýbrž pohlédl do budoucnosti. 

Ptaah   Správně. 

Billy   Pak je i toto jasné. Ale nyní k něčemu jinému: Již léta hovoříme stále znovu soukromě o budoucích 
záležitostech, o nichž jsem otevřeně hovořil i posledně ohledně svých výpočtů pravděpodobnosti. To, 
že jsme o jistých věcech hovořili soukromě, jsme ale přece učinili záměrně, abychom nepředpovídali 
věci, které by v lidech na Zemi mohly vzbuzovat strach. Teď jsem ale před devíti dny přece jen svými 
výpočty pravděpodobnosti cosi vypověděl, totiž právě s ohledem na to, co se může stát v budoucnu, 
a také po stránce biologických zbraní a biologických nákaz, po stránce uměle vyvolaných nemocí a nákaz 
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– o tom jsme soukromě už i častokrát hovořili. Přitom jsme tematizovali i prasečí mor, nákazu ebola 
a nákazu, resp. pandemii SARS atd. Podle tvých vysvětlení nebyly tyto nákazy vytvořeny výslovně 
vědomě – což rozporují konspirační teoretici –, nýbrž vznikly přenosem virů na člověka v důsledku 
konzumace masa divoce žijících živočichů, v důsledku tělesného styku s nimi a s jejich výkaly či kvůli jimi 
způsobeným poraněním; to se dle tvých slov stalo vinou netopýrů atd., jako tomu bylo např. v případě 
různých druhů prasečího moru a eboly. Tímto způsobem bylo dle tvých slov přeneseno ze zvířat 
na člověka i mnoho jiných chorob, tedy z hmyzu, obojživelníků, ptáků, hadů a různých jiných forem 
života, přičemž bakterie a viry zmutovaly, přizpůsobily se člověku a vyvolaly tak u něj chorobu. V jednom 
rozhovoru jsi – podle 598. kontaktního rozhovoru ze 4. října 2014, »Plejadisch-plejarische kontaktní 
zprávy«, blok 14, strana 10 – řekl následovné: 

Ptaah 
K tomu ti mohu vysvětlit následující: Virus ebola byl přenesen na člověka ze zvířat, stejně jako 
i virus HIV. Přenašeči viru HIV byli malí »kočkodani zelení« (druh opice) a prvotním zdrojem 
nákazy virem ebola byli netopýři, kaloni a opice. Z viru eboly plyne takzvaná virální hemoragická 
horečka, spojená s vnitřním i vnějším krvácením. Ebola vznikla konzumací masa divokých zvířat 
a stykem se zvířaty, jež byla virem eboly infikována – takto se virus eboly přenáší i nadále. Je 
možný také přenos z člověka na člověka, přičemž k nákaze postačí tělesný kontakt anebo přímý 
kontakt s krví či jinými tělními tekutinami lidí, kteří ebolou onemocněli nebo na ni zemřeli. Nákaza 
je rovněž přenositelná na krátkou vzdálenost i vzduchem, a může tedy člověka takto infikovat, 
přičemž k tomu mohou stačit i výpary potu, přijde-li s nimi člověk do styku. Virus eboly může 
za určitých okolností přenášet i jistý bodavý hmyz, jakož i různé malé a větší druhy zvířat či drobné 
zvířeny atd., jsou-li tímto virem infikovány. Krom toho se může virus eboly usazovat 
na předmětech všeho druhu, jako např. na jídelních příborech, na klikách u dveří, na záchodech 
a jiných věcech, přičemž tyto viry mohou přežít a působit nakažlivě až po dva měsíce. 

Kromě toho, jak jsi rovněž vysvětlil, vznikly nákazy – např. SARS – i neopatrnými laboratorními 
experimenty, při nichž se »škůdci«, resp. viry uvolnily. Právě tím, tedy laboratorními experimenty, bych 
se chtěl dostat k bodu, který jsem nastínil ve svých výpočtech pravděpodobnosti jako bod 1 mimo jiné 
následovně: 

»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.« 

Teď ale k tomu, co jsme již léta stále znovu tematizovali v rozhovorech a o čem jsme otevřeně 
nehovořili: Jelikož jsem teď svými výpočty pravděpodobnosti otevřeně zmínil to, co obsahuje uvedený 
výňatek, mám tedy otázku, zda je nyní možné vyjádřit se v té věci, že se již notnou dobu kutí to, co se 
skrývá v uvedeném výňatku? 

Ptaah Tvá otázka je zřejmě oprávněná, takže odhaduji, že o tom nyní lze i otevřeně hovořit a je možné 
a přípustné dát ve známost patřičnou informaci – z toho důvodu k tomu chci nyní hned zaujmout 
stanovisko. Faktem je, že jistou kriminální a zločinecky založenou část pozemského lidstva, jakož i jisté 
jiné asociální živly, již po mnoho desetiletí nelze udržet pod kontrolou a nelze jim již učinit přítrž zákony 
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ani trestními opatřeními, stejně jako je již nelze ovládat vládou. Pozemské obyvatelstvo je tedy 
z hlediska své ještě účinné ovladatelnosti vládou již notnou dobu v natolik dezolátním stavu, že všechny 
pořádkové snahy pověřených osob ve vládách, jiných vyšších elit a bezpečnostních složek všeobecně 
stále více selhávají, takže jsou již dlouho hledány cesty k tomu, jak by šlo tomuto zlořádu trvale čelit. 
Proto se tedy již před delší dobou událo, jak jsem ti vysvětlil již roku 1996, že se dalo dohromady jisté 
uskupení vysokých elit, které vytvořilo plán k řešení problému nadměrného přelidnění a učinilo 
usnesení, které v delším časovém horizontu tíhne k drastické redukci pozemského lidstva. Dotyčný tajný 
plán, jenž byl vymyšlen již před cca 20 lety, tkví přesně v tom, co jsi spočítal jako pravděpodobné, totiž 
že mají být vytvořeny biologické choroby a nákazy vedoucí k epidemiím a pandemiím, na čemž se již 
od doby tehdejšího usnesení v tajném spolčení pracuje. Dotyčné usnesení vychází z toho, že se budou 
sbírat vzorky deoxyribonukleové kyseliny (RNA) pozemských lidí podle jejich národnosti, samozřejmě 
ilegálně, aby bylo možné biochemicky změnit v jistých virových typech se vyskytující biomolekuly 
a nositele dědičné informace, tedy geny, náležející různým národům tak, aby to nevyhnutelně vyústilo 
v úmrtí, až se dané nemoci a nákazy rozšíří. To, že se všechna nezbytná data sbírají, objasňují, zkoumají 
a připravují specificky podle daného národa, má opodstatnění v tom, že bude dotyčná akce následovat 
vždy v souvislosti se stavem přelidnění daného národa – tedy až v budoucnu okamžik tohoto redukčního 
útoku proti pozemské populaci nastane. To znamená, že v relaci k nadměrnému stavu populace 
v nějakém národě budou učiněna různá opatření a zákroky k jeho redukci, aby byl jistý počet lidí 
v populaci ušetřen a zachován. Tito lidé pak budou stát pod nejpřísnější kontrolou vrchních elit a budou 
smět plodit potomky již jen v zákonem stanovené a kontrolované podobě, aby se předešlo dalšímu 
výskytu a růstu nového přelidnění. Při porušení těchto zákonných nařízení a regulací budou pak navíc 
udělovány nanejvýš drsné tresty, které mohou být zaměřeny i proti tělu a životu lidí. Usnesení 
o zmíněném sběru dat je již dlouho tajně realizováno, a to již zhruba dvě desetiletí, přičemž se již 
i dlouhou dobu – pokusně a v menším rámci – pracuje na testování již stvořených nových, zprvu 
neškodně působících a periodicky se vyskytujících forem nemocí, především takových, které jsou 
periodické a široce se epidemicky šíří, popř. které se vyskytují v daném období a v místních epicentrech. 
Tyto smrtící látky se mají pak jednoho dne postupně ve velkém uplatnit tak, že bude vše vypadat jako 
epidemie a pandemie a jako běžně se vyskytující nemoci a nákazy. Poté mají být zcela určité národy 
ve velkém rozsahu specificky infikovány určitými biologicky vytvořenými novými a smrtícími chorobami 
a nákazami, aby byly až na jisté minimum »řádně« vyhubeny. To, že jsou tímto způsobem již prováděny 
testy, je žel skutečnost; tyto pokusy probíhají sice dosud v těch nejpočátečnějších fázích, nicméně 
v dohledné době povedou ke skutečným výsledkům. 

 

Honba za ruskou DNA: »Západ pracuje na novodobé biologické zbrani.« 

rozhlasová síť Sputnik, úterý, 31. října 2017, 17.53 UTC 

 

Frants Klintsevich se domnívá, že Západ pracuje na nové, speciálně na ruskou populaci zacílené 

biologické zbrani. Tak komentoval tento ruský politik odpovědný za bezpečnostní otázky informace, 

podle nichž neznámí činitelé sbírají biologické vzorky ze základních ruských národů. 
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Skutečnost, že se po celé zemi sbírají »za nejasným účelem« biologické vzorky, sdělil v pondělí prezident 

Vladimir Putin. 

Klintsevich, zástupce šéfa bezpečnostního výboru Rady federace (horní komora ruského parlamentu) 

uvedl: »Není tajemstvím, že každý národ reaguje na biologickou zbraň odlišným způsobem.« Proto jsou 

podle něj sbírány biologické vzorky v různých geografických regionech. »Západ je velmi pečlivý a chce 

si být jistý pro případ, že by měly být nasazeny biologické zbraně.« Klintsevich podotkl, že ovšem 

nemůže tvrdit, že se proti Rusku bezprostředně připravuje biologická válka. Tento politik konstatoval: 

»Ale scénáře pro případ nouze jsou s jistotou již zvažovány. Tyto aktivity, které jsou vyvíjeny již delší 

dobu, nyní nabraly nestoudných podob.«  

Fakt, že prezident Putin osobně nastínil toto téma, není podle Klintseviche náhodou. »Pověřené služby 

Západu musejí vědět, že jsme informováni o jejich zájmu.« 

Vojenský expert Igor Nikulin přisvědčil: Vzorky tkání mohou být podle něj využity při výrobě »nové 

generace biologických zbraní«. 

Podle tohoto odborníka mohou být kupříkladu viry naprogramovány tak, že budou působit jen proti určité 

národnosti. Tento expert sdělil stanici RT: »První pokusy tohoto druhu byly provedeny již v 90. letech 

v rámci projektu ›Human Genome Program‹.« »V prvních letech nového století byly provedeny různé 

genealogické studie, ať už pod jakoukoliv ušlechtilou záminkou, avšak vždy v zájmu amerického 

Ministerstva obrany.« Fakt, že v centru zájmu stojí slovanská skupina a zejména Rusové, mluví podle 

něj sám ze sebe. 

Zdroj: https://de.sott.net/article/31505-Jagd-nach-russischer-DNA-„Westen-schmiedet-neuartige-Bio-Waffe 

 

Billy Ano, to odpovídá tomu, o čem jsme již vícekrát hovořili a o čem ses posledně vyjádřil v tom 
smyslu, že výpočet pravděpodobnosti ohledně skutečného výskytu a vzniku této redukce lidstva udává 
již vysoké procentuální riziko uskutečnění, tedy právě v tom ohledu, že se v budoucnu vše obsáhle takto 
vyvine. 

Ptaah To je správně. Současný výpočet pravděpodobnosti činí zhruba 51 procent v tom ohledu, že se 
to takto stane. 

Billy Pak je jasné i tohle. Děkuji za tvé vysvětlení, přičemž se domnívám, že 51procentní 
pravděpodobnost je již velmi vysoké číslo, a pokud bude přelidnění i nadále růst tak rapidně, jako je 
tomu již roky, pak může vše dosti rychle směřovat k vyvrcholení a k tomu, že se dané výpočty uskuteční. 
Pokud se tedy nic nepodnikne a masový nárůst pozemského lidstva se nezastaví a nedostane pod 
kontrolu, pak bude jeho budoucí osud – a tedy osud našich vzdálených potomků – velmi neblahý 
a v následné době již malé lidstvo se možná stane nevolníkem vrchních elit. A za to ponesou vinu jeho 
předchůdci, tedy právě dnešní lidstvo a jeho potomci, kteří samovládně i nadále podněcují přelidnění 
a nikterak se nestarají o budoucnost. Většina dnešní a budoucí pozemské populace se nejen nestará, 
resp. nebude starat o blaho a útrapy svých potomků, nýbrž se nestará a nebude starat ani o blaho 
a útrapy jejich potomků a dále i jejich potomků a všech vzdálených potomků. 

Ptaah Což opravdu může nastat, budou-li lidé i nadále vegetovat ve svém nerozumu a své 
nechápavosti. A to, co říkáš ohledně toho, že se dnešní pozemské lidstvo nestará o blaho a útrapy svých 
potomků a ani o blaho a útrapy jejich potomků a dále ani jejich potomků atd., to je nepopiratelný fakt.  

Billy Co z toho vyplývá za zlořády, despocii, kriminalitu, nenávist, zločiny, vraždy, zabíjení, teror, 
tyranii a pohrdání lidmi atd., a to již ze strany dětí, které již nejsou vychovávány, ze strany mladistvých 
i dospělých, o tom každý den po celém světě informují zpravodajské agentury – a to nehledě na to, co 
člověk vnímá, vidí a zažívá sám, prochází-li se vesnicemi, městy a ulicemi. Zlé je na tom ještě i to, 
že většina těchto dětí, mladistvých a dospělých ještě i věří v náboženství a sekty, je na nich závislá 
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a jedná v jejich bludu, tedy právě podle chorobně hloupých nábožensko-sektářských bludných učení 
oko za oko, zub za zub nebo jak se říká lidově: »Nejsi-li se mnou, jsi proti mně.« Již odjakživa lze stále 
a stále znovu pozorovat, zažívat a zakoušet, že nábožensky a sektářsky věřící jsou zpravidla ti 
nejzhoubnější, nejbrutálnější a nejhorší pozemšťané, jde-li o jejich vlastní blaho, jejich majetek či jejich 
práva. Cítí-li se být v právu, pak se rychle chápou všech prostředků, aby se tohoto práva domohli, ať už 
nestydatým a láteřícím urážením a nadáváním, tím, že lidem přivodí hmotnou či psychickou újmu 
či újmu na jejich dobré pověsti, anebo tím, že nenávidí, pomlouvají, činí nástrahy, vyvolávají soudní 
procesy, činí udání na policii anebo uplatňují tělesné či zbraňové násilí. A jsou-li vedeny války, pak je 
v nábožensko-sektářském smyslu ve jménu krvelačného boha žehnáno smrtícím zbraním, aby jimi bylo 
zabito a bestiálně zmasakrováno co možná nejvíce nevinných lidí. Tím se pak naplňuje to, co je 
zmateným nábožensko-sektářským věřícím kázáno, totiž skutečnost, že láska, láska k bližním a lidem, 
mír, svoboda a lidskost jsou ve smyslu náboženské a sektářské víry jen prázdnými hesly, která lidé jen 
využívají k tomu, aby navenek sehráli svou falešnou neomylnost a nezpochybnitelnost, zatímco 
ve vlastním nitru jsou skutečně bestiálními a ďábelskými stvořeními. A to vše ve jménu údajně 
láskyplného – leč imaginárního – boha, kvůli němuž věřící procházejí ohněm a sahají k násilí a zbraním, 
aby jimi bezskrupulózně ubližovali svým spolubližním a přivozovali jim utrpení a újmu. To na jednu 
stranu, zatímco na stranu druhou šíří svou zlovolnou pohromu v podobě lží, nadávek a pomluv atd., 
za což dokonce ani necítí vinu; to proto, že se o cosi přičiňují: Přispívají totiž penízky do finančních 
a hmotných sbírek pro potřebné a trpící nouzí atd. Proto pak žijí v bludu, že navzdory své falešnosti, 
svým lžím, svému násilí, nadávkám a pomluvám vůči svým bližním učinili svou povinnost, a že jsou tedy 
zproštěni viny. Tak mohou podle okolností vegetovat celý svůj život a být podle svého smýšlení 
»svobodní« a »pokojní« ve víře. Samozřejmě musím být i v tomto ohledu poctivý a musím zmínit, že tím, 
co jsem v tomto ohledu uvedl, míním absolutně jen většinu oněch tupců zaujatých vírou a bludnou 
bohovírou, kteří okamžitě vypění, ztrácí nervy, sahají k násilí a ke zbraním a zblázní se, když v tom pro 
sebe v nějakém ohledu spatřují užitek, a kteří věří, že mají z toho důvodu právo trápit jakékoliv své 
spolubližní, škodit jim a postupovat proti nim násilně, ba přímo smrtelně. Hovořím výhradně a pouze 
o této většině, avšak v žádném případě o menšině oněch věřících náboženství a sektám, kteří svou 
bludnou víru v boha berou nanejvýš vážně a kteří se snaží svůj život a svou existenci vést poctivě podle 
všeho toho dobrého, co jim jejich víra předkládá; míním tím ty, kteří věří, že musejí žít, jednat a chovat 
se tak, aby svůj život vedli ve skutečné lásce, lásce k bližním, v soucitu, upřímnosti, míru, svobodě, 
dobrotivosti a důstojnosti atd. Pro tyto věřící lidi nejsou má slova zamýšlena, a nejsou tedy ani se zlými 
postranními úmysly zaměřena na ně, neboť vykonávají-li svou víru poctivě tímto zmíněným způsobem, 
vedou-li svůj život podle toho a vyjadřují-li zmíněné hodnoty též ve své existenci, pak mají s plnou 
vážností mé plné velké uznání a respekt. 

Ptaah To vím, avšak myslím si, že žádná tvá vysvětlení nemusím komentovat. 

Billy   Nikoliv, to není nutné. Ale pověz mi: Těm nesmyslným nábožensko-sektářským vsuvkám do mých 
písemných počítačových prací se přece věnovali Yanarara a Zafenatpaneach, kteří také říkali, že budou 
v tomto ohledu vyvíjet další snahy, aby zjistili, jak se to vše dostává do mého počítače a odkud to vůbec 
přichází. Dosud jsem však od těch dvou neslyšel nic o tom, že by něco vypátrali. 

Ptaah   To se jim dosud žel nepodařilo, avšak mezitím již vědí, že tyto náboženské a sektářské vpády 
do tvého počítače a s nimi spojené nevratné ničení tvých písemných prací neprobíhají přes internet, 
jelikož svoji práci vyřizuješ pouze na lokálním úložišti, a nikoliv přes server, jak jsi vysvětloval. Proto se 
Yanarara a Zafenatpaneach soustředili při své objasňující práci na přívodní síť elektrické energie 
a s maximální důkladností ji během několika měsíců monitorovali, přičemž však po stránce těch tebou 
zmiňovaných rušivých vlivů nedokázali nic zjistit. Přes tuto přívodnou síť elektrické energie však 
probíhají jiná rušení, která mohou působit na jisté počítače ve Středisku a v jeho širším okolí, což může 
zapříčiňovat chybové funkce atd. Původní místo, odkud následují tyto rušivé vklady do sítě přivádějící 
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elektrickou energii, nemohlo být dosud vypátráno. Je však jisté, že tato rušení jsou řízena právě přes 
tuto přívodnou síť, takže se nezakládají na všelijakých přirozených nebo nevysvětlitelných faktorech, ale 
jednoznačně na elektrotechnických manipulacích, které provádějí nějací pozemšťané. Co se však týče 
vpádů do tvého počítače a nevratného ničení tvých písemných prací, tak stojí Yanarara 
a Zafenatpaneach dosud před nevyřešeným problémem. To proto, že zatím ještě nedokázali dospět 
k žádným poznatkům o tom, odkud tyto nábožensko-sektářské absurdity a rozumové omezenosti 
pocházejí, a mimoto nemůže být s krajně zaostalými elektrickými a elektronickými technologiemi, které 
na Zemi dosud existují, vůbec možné, aby šlo využívat na základě drátového přenosu signálů takzvanou 
technologii nosné frekvence tím způsobem, aby mohly být uskutečňovány takovéto řízené a cílené 
rušivé úkazy. Možnost, že jsou takovéto nábožensko-sektářské, na bludné víře založené protismyslnosti 
vkládány do tvých počítačových písemných prací na základě bezdrátové technologie, může být rovněž 
vyloučena, neboť na základě našich poznatků jsou všechny pozemské systémy založené na bezdrátové 
technologii dosud naprosto neschopné řízeně přenášet dálkové signály do tvého počítače s pomocí 
modulovaných elektromagnetických vln, jelikož jsou zatím ještě příliš zaostalé, ba dokonce primitivní, 
jak musím podotknout. 

Billy   Neexistuje však přece jen možnost, že může být něco takového tajně praktikováno? 

Ptaah   O tom nám není nic známo, a kdyby tomu tak bylo, pak by celá věc byla vyvinuta a vyrobena 
v nejvyšším utajení, aniž bychom se o tom mohli dozvědět i my sami. 

Billy   Rozumím, ale možná že by tomu tak přece jen mohlo být, zvláště když se zamyslím nad tím, že 
celá veřejnost pozemských lidí není informována o všech těch vojenských, vědeckých a nejmodernějších 
státních vynálezech a vývojích, jež jsou tedy zamlčovány a tajeny lidu. 

Ptaah   Tato možnost by existovala, avšak my o těchto věcech skutečně nic nevíme. 

Billy   Ani mimo vaše direktivy, které vám nedovolují hovořit o jistých věcech? 

Ptaah   K tomu bych podotkl, že bych z důvodu direktiv nesměl nic povědět. 

Billy   Jasně, však to byla jen otázka na objasněnou. A samozřejmě nemůžete ani vy všechno vědět, 
neboť to by vedlo příliš daleko. 

Ptaah   Je tomu tak, jak uvádíš. Avšak nyní s tebou musím probrat některé záležitosti, které se nemají 
bezpodmínečně uvádět v otevřeném rozhovoru. (...) 

Billy   Pak mám ještě následující, o čemž však ani já nechci hovořit otevřeně: (...) 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT a AUTORSKÉ PRÁVO 2017 (německy), 2022 (česky) »Billy« Eduard A. Meier, »Univerzální svobodné 
zájmové společenství«, Semjase Silver Star Center, 8495 Schmidrüti, Švýcarsko. Žádná část tohoto díla, žádné 
fotografie ani jiné obrazové podklady, žádné diapozitivy, filmy, videa ani jiné spisy nebo ostatní materiály atd. nesměji 
byt bez písemného svolení vlastníka copyrightu v žádné podobě (fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), ani za účelem 
utváření výuky atd., reprodukovány nebo zpracovávány, rozmnožovány či šířeny pomoci elektronických systémů.  
Originál vydán na www.FIGU.org prostřednictvím:   
»Univerzálního svobodného zájmového společenství«, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 
Schmidrüti, Švýcarsko. Překlad do češtiny FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

http://cz.figu.org/
http://www.figu.org/
http://cz.figu.org/

