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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

Sedmistý devátý kontakt 

neděle, 29. července 2018, 1.41 hod. 

 

Billy   Buďte oba pozdraveni a vítáni, ty Ptaah i ty Quetzal. Těší mě, že vás vidím, ostatně mám několik 
otázek a záležitostí, které je nutno probrat, a tak si myslím, že naše dnešní setkání by mělo být oficiálním 
rozhovorem, který pak vyvolám a také sepíšu. 

Ptaah   Děkuji za tvé uvítání a tvůj pozdrav, Eduarde. 

Quetzal   I já tě zdravím, můj příteli, a domnívám se, že pro tebe bude ještě příliš brzy na to, abys opět 
pracoval na počítači. Pokud dovolíš a chceš, rád bych od tebe ale slyšel, co se odehrálo ke tvé škodě, 
neboť při mých posledních třech krátkých návštěvách ty nemnohé poznámky nestačily k tomu, abychom 
si mohli vyměnit nezbytné informace, jelikož jsme museli probírat hlavně ty různé vyplývající práce 
na pozemku. S Ptaah jsem rovněž nehovořil o tom, co se ti přihodilo, a proto bych byl od tebe nyní rád 
podrobně informován, jestli dovolíš. 

Ptaah   I já mám potřebu dozvědět se něco více, neboť jsi byl, jako obvykle, skoupý na bližší detaily, jako 
je tomu vždy, když se jedná o tvoji osobu a tvé záležitosti, které tě zaměstnávají. Rád bych věděl, zda 
chceš opět pracovat na počítači, neboť si myslím, že po tvé těžké nehodě je tato otázka ještě sporná, 
a to i přesto, že díky svým ustavičným vlastním snahám můžeš svoji paži a ruku opět používat způsobem, 
jakému se nejvyšší měrou podivuji, jelikož zranění, které jsi utrpěl, bylo a je nesporně závažnější, než se 
domníváš. 

Billy   To vím, a mohu k tomu předně poznamenat, že na základě toho, co mi vysvětlil asistující chirurg, 
jsem se nemohl rozhodnout jinak než operaci odmítnout, neboť s pouhou 30procentní 
pravděpodobností, že operaci přestojím, bylo pro mě toto mé rozhodnutí nepochybně jasné. 

Ptaah   To jsi mi vyprávěl i posledně při jedné z mých návštěv, a tak se domnívám, že ses také rozhodl 
správně na operaci nepřistoupit, jelikož jsi rozumně a správně vyhodnotil rizika, která ti byla vysvětlena, 
a nemohl jsi ten chirurgický zákrok schválit. 

Billy   Právě, ale když to musí být, tak bych chtěl na celou tuto věc navázat od počátku a vyprávět ji 
poněkud podrobněji, což si ovšem vyžádá trochu času. Nejprve bych se ale rád věnoval nějakým věcem, 
které mi připadají důležitější. 

Quetzal   Nespěcháme a můžeme o této záležitosti hovořit i později. 

Billy   Pak bych tedy rád přednesl některé z věcí, které mi leží na srdci. 

Ptaah   To přirozeně můžeš, ale dříve než začneš hovořit o něčem jiném, musím tě naléhavě upozornit 
na to, že jsou v chodu nové intriky, jejichž cílem je vyvolat kolem tvé osoby a práce opětovnou 
celosvětovou kontroverzi. Dotyční postupují zákeřně ve jménu údajných vědeckých šetření a výzkumů, 
aby celé věci klamavě propůjčili punc serióznosti a aby tímto způsobem byla opět vyvíjena snaha 
očerňovat fotografický a filmový materiál, který jsi pořídil z našeho pověření a který zachycuje naše 
létající stroje atd., jako podvodnou intriku. Tímto způsobem byly rovněž vyvíjeny opětovné snahy 
hanobit naše společné kontakty jako lež a šalbu. Již před notnou dobou jsem ti ovšem kladl na srdce, 
aby ses již v žádném případě nepouštěl do toho, abys zaujímal stanovisko ke vznikajícím otázkám 
ohledně fotografického a filmového materiálu a našich kontaktů, budou-li tyto otázky cílit k tomu, aby 
zpochybnily tvoji poctivost a naše kontakty. Měl by ses také znovu více snažit o svoji bezpečnost, jelikož 
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v tomto ohledu existují indicie, jež opět svědčí o nevypočitatelných okolnostech, a tudíž i my budeme 
usilovat o častější monitorovací kontroly, a to jak ohledně tvé osoby, tak ohledně členů skupiny, 
abychom co možná zabránili zákeřným a ničemným útokům. 

Billy   Toho, co jsi mi radil, jsem se držel a budu se toho držet i nadále. A co se týče těch fotografií a filmů, 
tak o nich mohou všichni moji protivníci a antagonisté mluvit, spekulovat a zapírat a pomlouvat je, jak 
chtějí, neboť já vím, jaká je pravda, a že jsem tedy nefotografoval žádné modely, ani nevyráběl žádné 
jiné padělky, ale že jsem pořídil snímky vašich reálných paprskových lodí atd. Kromě toho – a ty to víš 
také – již dávno neexistují žádné originální diapozitivy ani negativy těch fotografických a filmových 
záběrů, jelikož mimo jiné ... a ... ukradli a prodali mnoho originálů a já jsem si mohl koupit zpět už jen 
špatné kopie, a sice za cenu 10 marek za kus. Mimoto mě rovněž podvedl i Schmid, který zemřel již 
v pozdních 80. letech, stejně jako mě podvedli i ... a ..., kteří oba prodejem těch originálů vydělali hodně 
peněz. Schmid, který byl studovaným fotografem a absolvoval dotyčné odborné profesní školení, přece 
také různými způsoby zfalšoval stovky diapozitivů, negativů i filmů, z nichž vyrobil nové »originální 
diapozitivy«, které mi pak vrátil jako »pravé« originály. Vy jste pak nakonec i sami kontrolovali všechny 
diapozitivy a negativy a zjistili, že jsem dostal zpět už jen padělky, takže dnes nemám už ani jediný 
originál. 

Ptaah   Tak tomu vskutku je, neboť diapozitivy, které Schmid označil jako originály, představují padělky, 
které vyrobil pod tlakem výhrůžek. Učinil tak, jak víš, nikoliv ze zlovolnosti, ale proto, že jej k tomu 
masivně nutili agenti americké tajné služby. Ti pak také zabavili v plném rozsahu všechny originální 
diapozitivy. 

Billy   Mě by ovšem přece ještě zajímalo, co se pak s těmito originály stalo. Vy sami jste přece také jen 
pořizovali snímky z mých prvních originálních fotografií, a tudíž ještě vlastníte nezfalšované dokladové 
snímky. 

Quetzal   Ty originální diapozitivy, které Schmidovi zabavili agenti tajné služby, se již za 11 měsíců 
vytratily, resp. zmizely z archivů ... a již je nebylo možné nalézt. Jak máš ve zvyku říkat, tak beze stopy 
zmizely, nenalezitelně se ztratily a jsou od té doby nevypátratelné, jako by je odvál vítr, přičemž ani naše 
průzkumy nevedly k jejich nalezení. 

Billy   Což se stalo i s různým filmovým a fotografickým materiálem zachycujícím údajně první, ale 
imaginární přistání na Měsíci v rámci americké Měsíční mise. 

Ptaah   To souhlasí, avšak nyní nechceme hovořit o této věci, nýbrž o tvých záležitostech, které chceš 
nejprve uvést do diskuze. 

Billy   Samozřejmě. Nejprve bych ale rád položil jednu otázku ohledně následujícího novinového článku, 
jelikož v Německu začíná být opět aktivní problém s »hnutím Říšských občanů«. Po jednom případu, 
který nastal 19. října 2016 ve vládním obvodu Střední Franky v německém Georgensgmündu, jste 
hovořili o tom, že v Německu existuje mnohem více než 14 000 »Říšských občanů« (přesný počet činil 
14 791 těchto osob). Nyní se počet »Říšských občanů« drasticky navýšil, jak oznamuje Spolkový úřad pro 
ochranu ústavy. 

 

Ochránci ústavy: Hnutí »Říšských občanů« čítá asi 18 000 přívrženců 

Epoch Times, 29. dubna 2018, 11.22 

Úřady pro ochranu ústavy odhadují, že takzvané »hnutí Říšských občanů« čítá asi 18 000 zastánců. Říšští 

občané představují scénu, která je rozštěpena do malých skupin a která neuznává Spolkovou republiku, 

její instituce ani zákony. Pro mnohé z nich existuje i nadále Německá říše s hranicemi, které měla roku 

1937. 
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Mluvčí Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) sdělil nedělnímu 

vydání deníku »Tagesspiegel«, že úřady pokládají asi 950 členů tohoto hnutí za pravicové extremisty. 

Ve zprávě BfV za rok 2016 se hovořilo ještě o 10 000 Říšských občanech s 500 až 600 pravicovými 

extremisty. 

Nárůst těchto čísel však neznamená, že by se tato iniciativa touto měrou rozrostla. Nárůst lze totiž 

vysvětlit zejména tím, že se úřadům pro ochranu ústavy podařilo »pronikavější osvětlení« tohoto spektra, 

podotkl mluvčí BfV. Tento úřad začal roku 2016 spolu se zemskými úřady intenzivněji pozorovat tuto 

scénu. Podnětem pro něj byly závažné násilné činy. 

Úřady si dělají starosti s militantním charakterem a ozbrojováním mnoha Říšských občanů. Mluvčí BfV 

uvedl, že přibližně 1200 Říšských občanů má právní povolení držet zbraň. Od počátku roku 2017 se 

s pomocí BfV podařilo 450 Říšským občanům toto povolení odejmout. (afp) 

Zdroj: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/verfassungsschuetzer-reichsbuerger-bewegung-

hat-rund-18-000-anhaenger-a2412693.html 

 

Zpráva Spolkového úřadu pro ochranu ústavy: 

Říšští občané jsou »protistátní a extremističtí« a připraveni páchat 

»nejzávažnější násilné činy«. 

Epoch Times, 24. července 2018, 7.43 

Počet »Říšských občanů« a »samosprávců« se v minulém roce silně navýšil. Jsou hodnoceni jako 

»protistátní a extremističtí«. Část Říšských občanů odevzdává svůj německý občanský průkaz a cestovní 

pas. Referuje o tom úterní vydání deníku »Bild« s odvoláním na »Zprávu BfV 2017«, kterou dnes 

představuje v Berlíně spolkový ministr vnitra, Horst Seehofer (CSU), a prezident Spolkového úřadu pro 

ochranu ústavy (BfV), Hans-Georg Maaßen. 

Dotyčný úřad zaznamenává koncem roku 2017 přibližně 16 500 osob náležejících k této scéně (roku 2016 

to bylo 10 000 osob), z nichž 900 (roku 2016 to bylo 500 až 600) hodnotí jako pravicové extremisty. 

Tři čtvrtiny příslušníků této scény (74 procent) tvoří podle BfV muži starší 40 let. Obě skupiny, tedy 

»Říšští občané« a »Samosprávci«, popírají podle zprávy BfV »existenci Spolkové republiky Německo«, 

a navíc odmítají »právní systém«. 

Členy tohoto hnutí hodnotí tedy úřad aktuálně jako »nepřátelské vůči státu a extremistické«. Tato scéna 

projevuje podle BfV vysokou militantnost a dokazuje vedle své »verbální agresivity« také »silný sklon 

ke zbraním«. 

Bezpečnostní úřad odhaduje, že jak »Říšští občané«, tak i »Samosprávci« jsou připraveni »používat své 

zbraně k páchání nejzávažnějších násilných činů« (dts.) 

Zdroj: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/verfassungsschutzbericht-reichsbuerger-

staatsfeindlich-und-extremistisch-und-bereit-fuer-schwerste-gewalttaten-a2500566.html 

 

Ptaah   Počet 14 791 »Říšských občanů« se během krátké doby od našeho posledního sčítání navýšil 
na 27 622, a to kvůli různým senzacechtivým zprávám v médiích, televizích, novinách a časopisech, které 
popisovaly událost v Georgensgmündu, jež se zběhla 19. října 2016. Prudce rostoucí počet »Říšských 
občanů«, kteří v Německu nově vznikli, byl tedy zapříčiněn senzacechtivými mediálními zprávami, avšak 
na stranu druhou velkou měrou i chybným a neudržitelným politickým a státním vedením, které působí 
v silném rozporu se svobodou a vůlí lidu. Vedle tohoto počtu »Říšských občanů«, který narostl na 27 622 
členů – z nichž se mnozí obávají státních represí, a proto se kloní ke svému »Říšskému občanství« tajně 
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–, sympatizuje s tímto hnutím v Německu, podle našich šetření, ještě více než 83 000 dalších žen a mužů, 
kteří se tedy cítí s tímto hnutím coby zastánci názorově spřízněni a favorizují jeho ideologii. Dále se bude 
odehrávat situace v tom smyslu, že počet »Říšských občanů« a jejich přívrženců bude nadále narůstat, 
což bude nejpodstatnější měrou způsobovat zejména nespokojenost německých občanů, a sice 
nespokojenost se spolkovou vládou, přičemž v centru averze a nenávisti stojí hlavně německá kancléřka, 
která je též odpovědná za »vítací kulturu« ve vztahu k utečencům. 

Billy   Děkuji, pak se tedy situace může už jen zhoršovat, a sice kvůli nespokojenosti a nenávisti vůči 
německé spolkové vládě, a tím i zejména vůči spolkové kancléřce Angele Merkelové. 

Ptaah   Tak tomu skutečně bude. 

Billy   »Říšští občané« a neonacisté v Německu a ve Švýcarsku atd., jakož i různá další uskupení v podobě 
autonomních skupin a samosprávců atd. v mnoha jiných zemích, nejsou podle mého názoru nic jiného 
než pravicoví teroristé, kteří svůj teror kvůli své nenávisti proti státu a své slabomyslnosti chorobně 
hloupě a pitomě zaměňují s pojmy »volný«, »svobodný« a »svoboda« atd. Intriky neonacistů měly 
koncem 70. let a pak na počátku 80. let dopady i na nás, resp. na FIGU, na což si vy, Plejaren, pamatujete, 
stejně jako jistě i Bernadette a já, neboť tehdy se u nás ohlásili bludy trpící neonacisté z jedné skupiny 
»Říšských občanů« a vyslovili nám dík za to, že s nimi FIGU táhne za jeden provaz. Na tento ztřeštěný 
nápad přišli na základě jména našeho spolku »Svobodné zájmové společenství«, jelikož zastávali 
zmatený názor, že pojmem »svobodné« se chápe od státu odloučená »autonomie«, a že tudíž 
»Svobodné zájmové společenství« představuje autonomní skupinu. Od toho se samozřejmě 
vehementně distancujeme, k čemuž musím pronést zvláště důležitá slova: 

Náš spolek FIGU, resp. »Univerzální svobodné zájmové společenství«, je spolkem, jenž je státoprávně 
zakotven a jenž spolu se všemi svými členy uznává a následuje Švýcarsko jako stát, jakož i jeho 
spolkovou ústavu a zákony. Spolek FIGU a jeho členové důsledně a obsáhle uznávají historická fakta. 
Náš spolek tedy v žádném ohledu nepopírá existenci Švýcarska coby státu, nehanobí jej ani jej 
neodmítá, a ani nezpochybňuje legitimitu základních zákonů, neboť FIGU a jeho členové obecně 
akceptují rozhodnutí a stanoviska úřadů a soudů. K tomu náležejí i nezbytné a nevyhnutelné státní 
odvody, jako jsou daně atd. »Univerzální svobodné zájmové společenství FIGU« se tedy nezakládá 
na žádném autonomním uskupení, žádném vlastnímu autonomním státu ani na ničem jiném, co by 
bylo protistátní, a není ani ochotno se od tohoto přístupu odklánět. Tak tomu je a zůstane, neboť 
spolek FIGU zachovává SVOBODNOST a SVOBODU každým způsobem, jenž je počestný, souladný se 
zákony státu a povolený, čehož se drží i jeho členové na čistě soukromé úrovni, což je z hlediska 
státních zákonů naprosto v pořádku. Spolek FIGU je tedy začleněn do švýcarského státu a také jeho 
členové podléhají veškerému státnímu pořádku Švýcarska. Spolek FIGU ani nevydává žádné fantazijní 
průkazy a dokumenty atd., ale pouze průkazy atd., které se poctivým způsobem vztahují pouze 
na spolek FIGU, jenž také v každém ohledu používá jako platidlo pouze státem vyhotovené peníze, 
takže také počestně platí oprávněné daně, které každým myslitelným oprávněným a nutným 
způsobem přispívají k záchově švýcarského státu. 

Co se týče pomatených autonomních uskupení, jako jsou »Říšští občané«, nebo co se týče jednotlivých 
autonomních osob nebo jiných živlů, skupin a ztřeštěných samosprávců atd., tak ti v rámci hnutí 
»Říšských občanů« atd. nepůsobí pouze v Německu, ale i ve Švýcarsku, přičemž tito »autonomní 
činitelé« a »samosprávci« atd. nedodržují zákony a hanobí právní stát jako špatný vtip. Také ve Švýcarsku 
jedno takové hnutí stále mohutní a podobá se »Říšským občanům« z Německa. Proklamuje se, 
že »Švýcarsko je také jen spolek«, a navíc švýcarští sympatizanti Říšských občanů udržují vzájemné 
kontakty přes internet, přičemž na Facebooku udílejí pokyny k tomu, jak se mohou svolní a pomatení 
Říšští občané »odhlásit« od státu a »stát se člověkem«. V jednom videu na YouTube dává dokonce jistý 
Heino Fankhauser pokyny v tom smyslu, v jakém pomocí »přísežného prohlášení« »navrátil« svoji osobu 
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státu a že od té doby chce, aby byl oslovován pouze jako »člověk Heino«. Od té doby vnímá jako 
dokumenty pouze otisk svého palce a své malými písmeny psané jméno. Také švýcarští »Říšští občané« 
používají všelijaké podomácku vyrobené průkazy a fiktivní automobilové poznávací značky a jezdí s nimi 
po Švýcarsku, přičemž dokonce předepisují úřadům a soudům, že smějí soudit pouze osoby, ale nikoliv 
lidské bytosti. Tím patrně vyslovují myšlenku, že smějí být souzeny pouze osoby, které náležejí 
ke švýcarskému států, avšak nikoliv »Říšští občané«, jelikož pouze ti jsou údajně »lidmi« a musejí být 
právě tímto způsobem nazýváni. Tito »Říšští občané« také proklamují, že policejní právo nesmí být 
zaměňováno s právem lidským. 

Nuže, také v Rakousku jsou aktivní »Říšští občané«, přičemž rakouští popírači státu se nazývají 
»Freemen« nebo jsou známí jako přívrženci hnutí »One People´s Public Trust« (OPPT), kteří tvrdí, 
že mohou provozovat stát, k čemuž je ovšem nutno podotknout, že zastánci OPPT působí také ve 
Švýcarsku. Rakousko má ale co do činění také s organizací, která se nazývá »International Common Law 
Court of Justice Vienna« (ICCJV; česky existuje dokument ÚMS, Ústava mezinárodního společenství), 
a která navíc své ústředí přesídlila do Švýcarska, přičemž chce etablovat »všeobecnou judikaturu« 
sestávající s lidských, přirozených a národních práv, jež mají stát nad spolkovou ústavou. K organizaci 
ICCJV patří i takzvaná asociace »Sheriff Association«, která je ve švýcarském obchodním rejstříku vedena 
jako spolek, přičemž tito »šerifové« mají nosit »otevřeně nebo skrytě nabité zbraně« za účelem 
»vyřizování soudních zakázek«, jak se lze dočíst na webové stránce ICCJV. Podle této iniciativy nemají 
mít zákony o zbraních ve Švýcarsku platnost. Organizace ICCJV je tedy aktivní i ve Švýcarsku a k jejím 
zakladatelům patří také švýcarský podnikatel Daniel Model, který coby výrobce obalů dociluje ročního 
obratu ve výši asi 600 miliónů CHF. Ten navíc v roce 2006 založil vlastní stát, který nazval »Avalon« a pro 
nějž vystavěl mohutnou kamennou stavbu, jež se nazývá Modelhof a v níž se mimo jiné pořádají 
přednášky a pronášejí výzvy ve smyslu »nelegitimity a alternativ« násilného státního a právního 
monopolu. »Říšští občané« tedy nepředstavují pouze národní, ale rozsáhlý mezinárodní fenomén, jenž 
existuje i v mnoha jiných zemích, jako např. v Austrálii, v Dánsku (viz např. Svobodné město Christiania), 
ve Francii, Anglii, Kanadě, USA, Rusku, jakož i různých dalších zemích. 

Pro pojem »Říšští občané« vlastně neexistuje obecně platná definice, stejně jako v tomto směru 
neexistuje ani žádné jednotné »hnutí« nebo ideologie. Ve skutečnosti jsou jednotlivá uskupení tohoto 
druhu mezi sebou zčásti rozhádaná, jelikož se jejich protistátní ideologie vzájemně liší. Jejich patologicky 
zmatené myšlenkové konstrukce sestávají z různých, v sobě samých nelogických pravicově 
extremistických, rasistických, nábožensko-sektářských, antisemitských nebo ztřeštěných světských 
ideologií, spikleneckých teorií nebo esoterických absurdit. Jedno mají však všichni mužští i ženští 
přívrženci těchto slabomyslných ideologií společné, totiž to, že neuznávají regulérní a ústavně založené 
státy. Všichni totiž tvrdí, že faktické, ústavně založené státy existují neprávem a že tyto »zdánlivé státy« 
pouze vykořisťují své národy, přičemž »Říšští občané« všeho druhu důsledně ignorují a zapírají historická 
fakta. Navíc tito lidé ohraničují své byty, domy a pozemky, přičemž extrémní živly mezi »Říšskými 
občany« se kvůli svým bludům nezdráhají bránit svoji »Říši« pomocí zbraňového násilí, čímž berou 
v potaz i smrt druhých. 

Inu, myslím si, že když tito živlové mezi »Říšskými občany« zapírají existenci svého ústavně 
legitimizovaného domovského státu, tak odmítají i oprávněnost základních zákonů, neakceptují 
rozhodnutí úřadů ani soudů, neplatí daně ani jiné státní odvody, a ani nenaplňují všelijaké jiné státní 
povinnosti. »Říšští občané« všeho ražení zakládají vlastní vlády, monarchie a nechávají působit své krále, 
říšské úředníky nebo říšské vojsko. Mimoto si tisknou vlastní peníze a také je používají, jako např. 
takzvané »andělské peníze« v Sasku-Anhaltsku, a dále si zhotovují také fantazijní dokumenty, jako jsou 
pasy, řidičské a osobní průkazy atd. a pokoušejí se jimi v regulérním ústavním státě prokazovat. V tomto 
ohledu se objevují kuriózní případy, jako například samozvaný »Král Německý«, který se občanským 
jménem nazývá Peter Fitzek a který blázní se svojí vlastní »Říší« a se svojí vlastní měnou. 
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Nyní chci ale ještě něco uvést k neinteligentnosti a neodpovědnosti spolkové kancléřky Merkelové 
ohledně jí způsobené »vítací kultury« ve vztahu k běžencům, která působí do dnešní doby a bude 
přetrvávat i do další budoucnosti, a jež zasáhla prakticky všechny státy diktátorské EU, jakož i Švýcarsko 
– celý tento vývoj neudržují přece při životě jen kriminální převaděči. Na soukromé úrovni jsi již vícekrát 
uváděl, že s převaděči spolupracují neodpovědní vládní činitelé utečeneckých zemí (země, z nichž 
běženci prchají; pozn. překl.), čímž i oni kasírují peníze utečenců, které tito musejí platit svým 
převaděčům. Na běžencích se tedy neobohacují pouze převaděči, nýbrž i neodpovědní vládní 
představitelé, kteří s převaděči spolupracují. Dotyčným vládním činitelům utečeneckých států přichází 
»vítací kultura« Merkelové velmi vhod, jak jsi podotýkal, neboť všichni ti běženci, kteří hledají cestu do 
Evropy a z nichž mnozí umírají, již nezatěžují svoji vlast nezaměstnaností, chudobou, zločinností, 
kriminalitou ani různými jinými problémy. Z toho se neodpovědní vládní představitelé utečeneckých 
států samozřejmě radují, jelikož se již nemusejí zatěžovat, nebo výrazně méně, těmito problémy a na 
stranu druhou jim najatí převaděči ještě platí, z čehož tedy horentně profitují. Probíhá to tak, že 
neodpovědní vládní činitelé utečeneckých států tajně najímají převaděče, a navíc podporují migraci 
svých občanů, kteří jsou ochotni uprchnout – zejména se jedná o mladé lidi, kteří prchají ze své 
domoviny proto, že jim bylo vštěpováno, že jsou v Evropě velmi vítaní a že tam mohou žít v radovánkách 
a přepychu. Dotyční lidé jsou tedy pomocí lživých slibů podněcováni k útěku do Evropy, což činitelé 
výchozích utečeneckých států ze své strany tajně a obsáhle podporují, o čemž však velkohubí, hloupí, 
velikášští, mocichtiví a autokraticky arogantní vládní činitelé cílových zemí a všichni ti falešně humánní 
zachránci běženců nemají ani tušení a nemají v tomto ohledu žádné poznatky. Z toho důvodu a kvůli své 
nevědomosti dělají tedy rovněž všechno pro to, aby utečenecké proudy dále podporovali a aby 
převaděči a s nimi spojené neodpovědné šedé eminence ve vládách utečeneckých států stále více a více 
bohatli, zatímco četní uprchlíci, kteří vyplácají obrovské obnosy svým převaděčům, umírají na obtížných 
cestách do Evropy. 

Ptaah   O tom jsem již vícekrát hovořil, avšak vždy skutečně jen na soukromé úrovni, a proto je jistě 
dobře, že tyto skutečnosti zmiňuješ i v oficiálním rozhovoru, což jsem mohl učinit i já sám, avšak nikdy 
jsem se k tomu nedostal, jelikož bylo nutné vždy probírat jiná fakta. Ale ke tvé počítačové práci chci 
napřed přece jen podotknout, že budeme vést další oficiální rozhovory až poté, co nebudeš mít již žádné 
obtíže, neboť při tvém zranění není výhodné, aby ses přílišně namáhal. Musí postačovat, že vyvoláš 
a sepíšeš tento dnešní rozhovor. Budeme tedy celkově postupovat tak jako doposud, tedy tak, že tě 
budeme vždy navštěvovat jen na krátkou dobu a povedeme s tebou osobní rozpravy, které sice sami 
budeme registrovat, avšak ty je nebudeš muset vyvolávat ani zaznamenávat. Teď bys měl Quetzal 
vysvětlit ty okolnosti spojené s tvojí nehodou, načež s tebou bude muset znovu něco probrat 
na pozemku, přičemž bych byl rád přítomen i já sám, jelikož se zajímám o vznikající práce, které musí 
vyložit a které bude pak nutné vyřídit ve tvé režii. 

Billy   Nejprve bych rád řekl, že se již celé týdny opakovaně snažím pracovat na počítači. To vše je ovšem 
nanejvýš bolestivé, neboť sebemenší špatný pohyb, jejž se žel stále dopouštím, mi zakaluje mysl 
obrovskou bolestí a vidím před očima hvězdičky, přičemž se také často dopouštím přehmatů 
na klávesnici, jelikož je těžké kvůli těm bolestem a silně omezené pohyblivosti správně koordinovat 
pohyby ruky, prstů a paže. Potrvá tedy dlouhou dobu, než budu schopen vyvolat a sepsat zprávu 
z rozhovoru. Opakované práce a snahy na počítači přinášejí ale úspěch, stejně jako mé osobní 
terapeutické cviky, jejichž úspěchu se 20. července po dalším rentgenu podivoval i vrchní lékař 
v nemocnici, který prohlásil, že kdyby byla provedena operace, tak by celá věc nemohla vypadat lépe – 
tedy za předpokladu, jak se asi domníval, že bych ji přečkal, což ovšem otevřeně neřekl. Předně bych 
chtěl ale vyjasnit všechny ty vzniklé důležité věci ohledně skupiny, které jsem vám zprostředkoval přes 
Florena, abyste je mohli probrat a také detailně prohovořit na svém poradním grémiu. Příští víkend 
máme své regulérní Generální shromáždění, při němž musím přednést vaše rozhodnutí a rady. 

http://cz.figu.org/


7 
 

 

Copyright 2018/2019 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

Quetzal   Hovořit o těchto záležitostech a všechny je objasnit je přirozeně podstatné, avšak o tom musí 
referovat Ptaah, jelikož to spadá do jeho povinností. Budu tedy trpělivý a posečkám, neboť se rovněž 
zajímám o to, co musíš ještě uvést do debaty, načež si budu moci poslechnout tvé vývody ohledně tvé 
nehody. 

Ptaah   Rady a usnesení od grémia, které musím vysvětlit ohledně směrnic, ustanovení a pozemků FIGU 
a ohledně žádosti od ... a s tím souvisejících bezpečnostních podmínek, pojištění a odpovědnosti atd., 
jakož i ohledně ... a s tím souvisejících možností a nemožností atd., to vše bych rád rozvedl před tím, než 
vysvětlíš okolnosti své nehody. I co se týče pozemku FIGU je nutno zachovávat princip SVOBODNOSTI 
a SVOBODY, jak to bylo již dříve vykládáno v souvislosti se zalesňováním a využíváním pozemku FIGU 
na jiné účely, než jsou účely vlastní FIGU, načež dotyčnou žádost muselo Generální shromáždění 
zamítnout, jako tomu musí být i v případě dotazu od ... 

Billy   Tím vysvětluješ, že to celé by bylo využívání pozemku FIGU z cizí strany, jako právě v případě 
zalesňování a dozoru. Každopádně chápu tvůj výklad tímto způsobem. 

Ptaah   Pochopil jsi to správně. Avšak i moje vývody budou vyžadovat nějaký čas, avšak neměl bys je 
sepisovat, ale jen si je uchovat v paměti a při Generálním shromáždění je verbálně reprodukovat. Slyš 
tedy nyní, k jakým radám a usnesením dospělo grémium, přičemž bude případné je uplatňovat 
a odpovídají přesně vzato směrnicím »Univerzálního svobodného zájmového společenství« s tím, 
že pojem SVOBODNÉ je nutno nazírat a chápat v přísném smyslu, aby VOLNOST a SVOBODA FIGU, resp. 
»Univerzálního svobodného zájmového společenství«, byly v každém případě a v každé podobě nutně 
udržovány, šířeny ve světě a za všech myslitelných okolností zachovány. SVOBODNOST a SVOBODA má 
platnost pro spolek FIGU, práci na misi, všechny ostatní práce a činnosti, a rovněž i pro jednotlivé členy 
základní i pasivní skupiny atd. v každém myslitelném ohledu, a tudíž nesmí být nikdy vyžadován nebo 
vykonáván nátlak ani násilí, ale musejí stát neomezeně a v každém případě v popředí, resp. musí být 
dány, jen a pouze SVOBODNOST, VOLNOST a SVOBODA. To také znamená, že členové FIGU musejí 
všechny práce ve spolku FIGU vykonávat na bázi dobrovolnosti, resp. VOLNÝM způsobem a zcela 
bezplatně, takže faktory SVOBODNOSTI a SVOBODY spolku FIGU také vyžadují, že »Univerzální svobodné 
zájmové společenství« nesmí vystavovat v rámci členství ani spolku žádné pracovní smlouvy, na jejichž 
základě ani nesmí být v rámci členství a spolku vypláceny žádné mzdy. Pracovní zakázky a závazky 
spojené s finanční kompenzací smějí být podle toho kterého usnesení Generálního shromáždění FIGU 
udíleny pouze samostatným pracovním silám, které tedy přímo nesouvisejí s FIGU, přičemž samotným 
pracovníkům FIGU nesmějí být ani vypláceny finanční odměny za provedení zakázek a práce. Externí 
pracovní zakázky a závazky mohou/smějí být samozřejmě udíleny i samostatným, ve vztahu k FIGU 
externím, firmám členů FIGU, které mohou/smějí být za realizaci vznikajících zakázek a práce finančně 
odměňovány. Avšak nyní přejdu k dříve nastiňovaným faktům, radám, směrnicím a usnesením 
a poskytnu k nim následující vysvětlení, přičemž při příštím Generálním shromáždění má být vyjasněno, 
že následující ... mají být nově koncipovány a začleněny do usnesení a stanov: (...) Co je k tomu všemu 
ještě nutno detailně vyložit, to bych rád zformuloval následujícími slovy. (...) 

Billy   Děkuji za tvé vývody, a vyřiď prosím grémiu můj dík i dík základní skupiny. Tyto rady a rozhodnutí 
nám velmi pomohou, neboť díky tomu všemu začaly být nyní jasnější i věci, které bylo nutné blíže 
rozvést. 

Ptaah   Jsou tu však ještě i jiné záležitosti, jako kupříkladu nouzové způsoby chování, jež v ustanoveních 
nejsou uvedeny, s nimiž se však má Generální shromáždění při nejbližší příležitosti konfrontovat a podle 
nichž má následně jednat. 

Billy   O copak se jedná? 
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Ptaah   Bude se jednat o záležitosti v Austrálii, a sice (...) A k tomu budeš muset zaujmout odpovídající 
stanovisko, které se má však uplatňovat pouze na daných místech a nemá se jako doposud uvádět 
ve veřejnou známost, neboť tato věc má zůstat úkonem pro případ nouze. 

Billy   To není problém. Pak mám tento dotaz: Jak vy, Plejaren, hodnotíte sankce, které jsou tvořeny 
a uvalovány na jiné státy, jako tak činí speciálně diktatura EU a USA vůči Rusku? 

Quetzal   Takovéto jednání a konání je nesmyslné a z politického hlediska zavrženíhodné. 

Ptaah   Sankce jako politická zbraň vyplývají ze zákeřného, opovrženíhodného a zpustlého smýšlení, 
stejně jako každá podoba válečných skutků. Smím-li použít tvá slova, tak bych k tomu rád uvedl, že 
politické i jiné sankce jsou hloupé, primitivní a slabomyslné a dokazují, že jejich původci, resp. původci 
těchto intrik, jsou despotičtí, neodpovědní živlové, kteří velmi markantně postrádají rozum, zdravý 
úsudek, inteligenci, a nejsou tedy schopni vládnout žádným reálným, zdravým a počestným způsobem. 
Také trestní cla, která slouží jako politická zbraň proti obchodnímu zboží cizích států a která na různé 
země uvaluje Trump – který je neschopen vést americký prezidentský úřad a musel by být sesazen –, 
představují primitivní, rozumově nedostatečný, nesoudný a neinteligentní způsob jednání 
a zavrženíhodná odvetná opatření. Od nepaměti je dokázáno, že sankce všeho druhu, jakož i trestní cla 
atd., netvořily nikdy prostředek k regulaci všelijakých neshod mezi různými státy, natož aby vedly k dobré 
shodě a k vzájemnému míru. Naopak se kvůli těmto prostředkům, které zaviňovali neodpovědně 
soupeřící a megalománií trpící mocipáni a vládní činitelé, pokaždé vzmáhaly pouze odmítavosti, 
nepokoje, těžkosti, obchodní války, jakož i zášť, pomstychtivé manýry a nakonec i odbojné ozbrojené 
konflikty, teroristické skutky a války mezi zeměmi. V těchto válkách však od nepaměti nemuseli bojovat 
provinilí mocenští činitelé obojího pohlaví, nýbrž populace a armády, které tyto války vyvolávaly právě 
vlivem mocenského zaslepení a neodpovědnosti mocichtivých činitelů a jejich autokratických intrik. 
A jelikož se národy ani armády nikdy nestavěly těmto zločinným, zcela neodpovědným a kriminálním 
vládním intrikám mocenských činitelů na odpor a bez váhání se chápaly zbraní a dopouštěly se 
válečného vraždění, tak se celá tato věc zachovala až do dnešní doby a bude beze změny pokračovat 
i nadále. Do té doby, do jaké se populace a armády všech zemí nebudou rozpakovat provádět válečné 
akce proti údajným nepřátelům a budou se naopak řídit válečným štvaním a mařením míru ze strany 
vládnoucích, mocí posedlých činitelů s tím, že budou dotyčné válečné akce schvalovat a vykonávat, do té 
doby nemůže na Zemi ani v celém lidstvu vzejít žádný skutečný mír ani faktická svoboda. Situace, která 
v dnešní době vládne, a to prakticky ve všech státech, mezi mocipány ve vedoucích pozicích – kteří jsou 
ve velmi mnoha ohledech nedostateční, nepřátelští k míru i k populaci, bezskrupulózní, neodpovědní 
a posedlí mocí –, neodpovídá v žádném ohledu situaci mírové, svobodné a spravedlivé, a to ani pro tyto 
samotné mocenské činitele, ani pro jejich populace. Naopak celá situace odpovídá pouze stavu hrozby, 
v němž je s nebezpečnou a pochybnou perspektivou zachováván klid, který se může kdykoliv zvrátit 
v opak a vést k ozbrojeným střetům, válkám nebo přinejmenším k dlouhodobým nepřátelským 
rozbrojům mezi zeměmi, a tedy i mezi populacemi. A fakt, že populace, které v každém případě a vždy 
představují hlavního a faktického trpitele, vyjí ve sboru s mocenskými vlky ve svých vládách, kteří 
ve jménu národa způsobují všechno zlé a zhoubné, plyne z toho, že zástupy obyvatelstva mají malátné 
vědomí, jsou nevzdělané a lenivé, takže nejsou samy schopny cokoliv zpochybnit, ptát se na hlubší 
souvislosti, samostatně myslet a samy se správně rozhodovat a jednat. Faktem je, že národy se – aniž by 
se dopracovaly vlastního rozumného a soudného mínění – nechávají nerozvážně ukolébávat 
sugestivními lživými řečmi, lživými sliby a podobně z úst veškerých provinilých mocipánů (kteří ve všech 
státech na Zemi tvoří většinu ze všech vládnoucích a spoluvládnoucích činitelů), již vytvářejí nepokoje, 
rozepře a nesvobodu, a to jak ve vlastní zemi, tak v ostatních státech. Do jaké doby bude pozemské 
lidstvo vegetovat tímto způsobem ve stavu slabého vědomí a nezačne samo myslet, uvažovat a jednat, 
ale bude naopak všechno přenechávat chybně se rozhodujícím, konajícím a autokratickým mocenským 
činitelům, do té doby se nic nezmění k lepšímu. Celý zástup pozemské populace musí konečně sám 
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nalézt správnou cestu k míru a svobodě: Nejprve ji musejí lidé najít k sobě samým a následně i k celému 
pozemskému lidstvu, jak to po stránce jednání, jakož i osobního myšlení, rozhodování a konání 
jednotlivce rozličnými způsoby ukazuje, popisuje a vyučuje »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«. 

Billy   S tím mohu pouze souhlasit a doufám, že tvá slova najdou cestu do uší, rozumu a zdravého úsudku 
pozemšťanů. Pokud se tomu tak skutečně stane, tak to bude ovšem až někdy v daleké budoucnosti, kdy 
vámi ohlašovaná velká katastrofa smete z povrchu většinu pozemšťánků. Žel tomu tedy bude tak, že se 
většina pozemšťanů i nadále nebude učit faktické pravdě života a existence, ale bude tak dlouho dále 
vegetovat v bezmyšlenkovitosti a tak dlouho se bude chtít mýlit po stránce reálné skutečnosti, jak dlouho 
bude právě žít. Z toho důvodu tomu bude tak, že většina lidí na Zemí bude i nadále jásavě schvalovat 
a horlivě následovat všechny liché, zmatečné a sugestivní řeči, lži, podvody a falešné sliby autokratických 
a neodpovědných mocenských činitelů, kteří nejsou způsobilí vykonávat vládní úřad. Současně se budou 
podnikat všechny lživé a kriminální snahy o to, aby se potlačila a zapřela reálná, faktická skutečnost a její 
pravda, která by mohla vést a také by vedla ke změně k dobrému a nejlepšímu a do budoucnosti 
efektivního celosvětového míru, pravé svobody a spravedlnosti. Samozřejmě tím nemyslím pouze Učení 
Nokodemiona, tedy právě »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, které šíří spolek FIGU i já sám, ale 
také všechny ostatní dobré a správné nauky lecjakých pozemšťanů, kteří získali své vlastní pravdivé 
poznatky po stránce života, životního prostředí, existence, Vesmíru, vědomí, duchovní energie, rozumu, 
zdravého úsudku a inteligence, jakož speciálně i po stránce odpovídajících lidských způsobů chování, 
a kteří šíří své cenné vědomosti mezi lidmi na Zemi. Fakticky je tomu tak, že četní pozemšťané 
od nepaměti a opakovaně získávali po stránce duchovní nauky dobré, pozitivní a hodnotné poznatky, 
které i šířili, avšak vinou naivity národů a kvůli vládnoucím náboženským, sektářským, vládním a státním 
činitelům, kteří tyto národy utiskovali, nemohly dotyčné poznatky z velké části skutečně prorazit, a tudíž 
způsobily pouze nemnohé pozitivní změny. To se týká i všeho dobrého, správného a pravého, co se 
nepochybně vyučuje i v různých a četných náboženstvích a sektách atd., přičemž ovšem z reálné 
skutečnosti a její pravdy vylučuji veškeré manýry a způsoby spojené s nábožensko-sektářskou vírou, 
zejména všechny imaginární nesmyslnosti, jako jsou právě Bůh, resp. božstva, Boží syn, boží proroci 
a světci, andělé a ďábel atd. K tomu, co jsi přednesl ohledně sankcí a trestních cel, bych chtěl ještě říci, 
že mám ve věci trestních cel týž názor jako ty. Jsou-li tato cla uvalována na obchodní zboží, jako tak činí 
ten americký mocipán a prezident, resp. pomatený hulvát se lživou hubou Trump, ve vztahu k různému 
obchodnímu zboží jiných států, pak je tím znevýhodňována vzájemná obchodní ekonomika. Kvůli pitomě 
uvaleným trestním clům jsou jisté obchodní artikly výrazně zdražovány, přičemž obchodníci 
a spotřebitelé jsou těmito cly – které uvalují vlády neschopní, patologičtí slabomyslníci – vykořisťováni, 
což odpovídá pustému, neodpovědnému teroru. Tomuto hulvátovi Trumpovi – jehož rozkazy, skutky, 
činy, řeči a vládnutí jsou na úrovni 6letého chlapce a který svým idiotským konáním a jednáním působí 
i proti své vlastní zemi, tedy právě proti USA – je přirozeně zcela lhostejné, že v různých státech budí 
nepřátelské myšlenky, neboť tomu nerozumí a nedokáže to kvůli své slabé inteligenci ani postihnout, 
stejně jako ani jeho poradci, všichni ostatní činitelé v jeho vládním kruhu a jeho přívrženci z amerického 
lidu, kteří jej podporují. Sám jsem o tomto arogantním a nedůstojném charakteru přemýšlel, přičemž jej 
hodnotím tak, že je jednak megalomanský a jednak natolik vládychtivý, až se stromy zelenají. Kromě 
toho rozeznávám v celém jeho počínání a chování závažné rozumové, úsudkové a inteligenční defekty, 
avšak nejsem schopen vypátrat, zda je tato jeho vědomní vada, jež je spojena s jistou dávkou 
slabomyslnosti, vrozená nebo zda si ji sám osvojil v letech svého raného dětství nebo mládí na základě 
své velké hlouposti a svého postižení po stránce citových hnutí. Z jeho inteligenčního defektu, který jsem 
schopen jasně vypozorovat, a z jeho vzájemně si odporujících výpovědí a nařízení atd. lze rozeznat jeho 
absurdní a bláhové chování, stejně jako jeho kolísavost, lhaní a právě i ustavičné měnění a odvolávání 
daných pokynů atd., jakož i jeho nerozvážné, vehementní a rychlé popírání a zapírání negativních faktů, 
které ohledně jeho osoby, jeho způsobů chování, jednání a činů vcházejí ve známost. Tento muž je podle 
mého názoru ovládán posedlostí svou vlastní osobou, jakož i kognitivně zkresleným pohledem na sebe 

http://cz.figu.org/


10 
 

 

Copyright 2018/2019 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

samého a přeceňováním svých vlastních dovedností a kompetencí. Jak lze žel říci i o velmi četných 
vládních činitelích obojího pohlaví a všeho druhu po celém světě, je Trump extrémní živel, pokud jde 
o jeho takřka bezmezné sebepřeceňování, sebevelebení, osobní nadutost, ba dokonce sebezbožštění, 
což jsou atributy, které se projevují zvláště tehdy, když podepisuje nějaké dekrety atd. a v přítomnosti 
větší skupiny osob, které jej zahrnují obdivem a úžasem, je provokativně pozvedává a demonstrativně 
je vystavuje před očima přihlížejících a novinářů. Jsem u něj také schopen rozeznat ztrátu reality, a navíc 
se všechny jeho způsoby vyznačují tím, co chci označit jako hybris, tedy právě jako sebepovýšení, 
troufalost, pýchu, namyšlenost a opovážlivost atd. Všechny tyto vlastnosti jsou u Trumpa spojeny se 
ztrátou reality ale i v tom smyslu, že trpí přeceňováním svých vlastních schopností, výkonů a kompetencí, 
jak tomu bývá zpravidla a zejména u osob, které působí na mocenských pozicích, zvláště na pozicích 
vládních, úředních a předsednických, nicméně tito lidé, a tedy ani Trump, si tento fakt neuvědomují. 
Takovéto osoby se však nalézají i v řadách všemožných jiných potentátů obojího pohlaví, resp. v řadách 
vládnoucích, vedoucích, řečnících, rozkazujících, poroučejících, mocenských a panujících činitelů, jakož 
i v řadách dalších předáků, náčelníků, zemských předsedů, velitelů, šéfů, komandantů, »regentů« 
a »imperátorů«. Živlové působící v těchto kruzích žijí v bludné představě, na jejímž základě se považují 
za velmi důležité osobnosti, v důsledku čehož podléhají gigantománii a megalománii, přičemž žijí též 
v bludu, že ve svém mocenském snažení a jednání musejí překonávat a skutečně překonávají své 
spolubližní přehnanými výkony, což však za normálních okolností nečiní, jelikož se prokazují být spíše 
lidskými nulami a packaly. 

Ptaah   U mého otce, Sfath, se ti dostalo dobrého školení a hodně ses toho naučil, milý příteli, a tudíž jsi 
dobře obeznámen s psychoanalýzou. Z toho důvodu také správně konstatuješ a hodnotíš způsoby 
chování, rozum, úsudek a inteligenci tohoto muže, tedy v tom smyslu, že patologicky trpí jistou 
imbecilitou, tedy vědomní postižeností, jež se projevuje trvalým stavem zřetelně podprůměrných 
kognitivních schopností, jakož i souvisejícími omezeními jeho afektivního chování, které je určováno 
převážně krátkými, impulzivními pocitovými hnutími, a nikoli kognitivními procesy. 

Billy   Děkuji za tvůj názor, ale já se nechci blýskat tím, co všechno jsem se v tomto ohledu naučil u Sfath, 
a proto jsem v tomto směru ve vztahu k lidem na Zemi v zásadě zdrženlivý a neuvádím tyto věci 
do diskuze. Možná že bude dobré, když to, co jsem vyřkl, při vyvolávání a sepisování rozhovoru 
jednoduše vypustím a vyjádřím jen několika tečkami. 

Ptaah   Nikoliv, to bys neměl dělat, neboť tvé psychoanalytické hodnocení vystihuje jádro toho, co je 
nutno ve smyslu posudku vyřknout o Donaldu Trumpovi. 

Quetzal   To je i můj názor, neboť tento muž není jen hloupý a jako vůdčí činitel nezpůsobilý, nýbrž 
i nevzdělaný a kvůli svému velikášství, arogantní samovládnosti, nedospělému rozumu 
a nedostatečnému úsudku také naprosto nevypočitatelný. Jelikož jsem studoval praktiky amerických 
prezidentů a jelikož se zabývám tímto tématem ještě i dnes, tak mohu pouze podotknout, 
že charakterové zvrácenosti, jakož i nerozumné, nesoudné, nelogické, pokleslé, nízké a primitivní 
způsoby, stejně jako zákeřné a nepřátelství, nepokoje a války plodící degenerace, jež jsou vlastní 
Trumpovi, byly rovněž bytostně vlastní i ostatním americkým prezidentům. To je nesporná skutečnost, 
která často vedla k tomu, že americká vláda, armáda a americké tajné služby způsobovaly a prováděly 
války, politické vraždy, vládní převraty v cizích státech, jakož i četné další závažné nehoráznosti, takže 
vinou americké politiky a jejích intrik vznikly např. také teroristické organizace, jako je al-Káida a IS, resp. 
»Islamistický stát«. A to vše se děje již od nepaměti, od doby, kdy existují Spojené státy americké, neboť 
politici, vládní příslušníci i prezidenti byli od počátku existence USA ve své většině mocí posedlí a zcela 
neodpovědní živlové. Jako takoví podléhali, stejně jako tak činí Trump, bez zábran amoralitě, zlovolnosti 
a bezsvědomitosti, jakož i nekontrolovatelné nezřízenosti, neslušnosti, neodpovědnosti, ničemnosti, 
bezcharakternosti, bezohlednosti a bezskrupulnosti. Tím chybí i veškerá poctivost, pořádek, veškerý 
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smysl pro mír, svobodu a počestnost. Když jsem se nyní chopil slova, tak se musím ještě vrátit k tomu, 
co zmiňoval Ptaah ohledně nové kontroverze a možných nových zákeřných útoků proti tvé osobě 
a eventuálně i proti členům základní skupiny, neboť jsem odpovědný za to, aby se vyvinuly bezpečnostní 
snahy a vypracovala se určitá bezpečnostní opatření, která povolenými prostředky, na základě svých 
direktiv, kontrolujeme. Budeme usilovat o vše nezbytné, a to i do budoucna a tak dlouho, dokud to bude 
nutné. Jistá opatření, která bude nutno provést, ti nyní vyložím, přičemž také na pozemku Střediska bude 
nutno vykonat některé věci, které pak v dané době překontroluji. O tom však nemáme – nyní, ani později 
– hovořit otevřeně, a tudíž bys neměl nic z toho písemně zaznamenávat, neboť bude nutno dbát 
na opatření, která budou velmi podstatná, a sice kvůli možnosti (...) Proto je nutno je provést ode dneška 
nejpozději do 3 týdnů, a sice (...) Krom toho je nutno přijmout další opatření, a to následující (...), která 
(...) Žel bude nevyhnutelné, že (...), jelikož je nutno počítat s hrozícími útoky, přičemž (...), kterým je 
nutno předejít. Proto je nutno přijmout patřičná opatření, která poskytují jistou bezpečnost, aby se 
útočné pokusy nekonaly. Proto jsou (...) 

Billy   Pokud máme provést tato opatření a vy budete vyvíjet různé snahy, které jsi uváděl a které se 
týkají (...), tak by to skutečně muselo (...) Mimoto (...) 

Quetzal   Z toho lze vycházet. Důvod, proč jsou vyvíjeny snahy o tuto novou kontroverzi, tkví ve dvou 
důležitých faktorech: Zaprvé je snaha zlovolně potírat to, co pozemšťanům všeobecně přináší osobní 
pokrok, aby se mohli stát pravými lidmi, tedy »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«. Tato Nauka je 
zamezována všemi lživými, podvodnými a pomlouvačnými prostředky, a to hlavně ze strany předních 
činitelů a věřících náboženství a sekt, k čemuž ovšem přispívá i politika, a tedy také tajné intriky páchané 
vládami. »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, které přinášíš, vyučuješ a šíříš a které může 
pozemšťanům nepopiratelně přinášet pravlastní život v souladu s pozitivními Tvořivými zákonitostmi, 
jakož i reálný mezilidský smír a svobodu, a tedy i dobré mezilidské vztahy, je tím nejcennějším Učením, 
jež bylo k podpoře vědomní evoluce ve věci pravého lidství kdy přineseno a vyučováno na Zemi a jež se 
nyní nově vyučuje. Tato Nauka byla sice přinášena a vyučována již ve starých časech, avšak chybně 
chápající pozemšťané ji zlovolně zfalšovali a vytvořili z ní nepravdivé náboženské a sektářské směry, 
z nichž do dnešní doby pramenily velmi četné zlořády a pohromy. Tak tomu žel zůstane až do vzdálené 
budoucnosti, jelikož náboženství, sekty a jejich obhájci (kteří jsou sice věřící, ale přesto neodpovědní) 
budou svojí zhoubnou mocí i nadále vehementně podporovat fanatickou věřivost svatouškovských, 
nekritických, naivních a prostomyslných zastánců víry. Různí živlové podporující víru budou svým 
sugestivním intrikářským vlivem bez okolků a neodpovědně svádět bezmocné, po stránce víry labilní 
osoby, které budou pátrat po skutečné životní pravdě a po reálném rozšíření svého vědomí, k tomu, aby 
se z nich stali noví věřící, přičemž je budou dohánět k náboženskému a sektářskému fanatizmu 
a zaslepení. Druhý zlovolný faktor zmíněné kontroverze, o niž se nově usiluje, spočívá v tom, že osvětové 
snahy, které vyvíjíš ty, FIGU a jeho členové popisováním katastrofálních důsledků přelidnění, mají být 
potlačeny v zárodku a očerněny jako lež, spiklenecká a světonápravná teorie, nesmyslnost 
a fantazmagorie. V tomto ohledu jsou již vyvíjeny patřičné aktivity a pomlouvačné snahy, které vám mají 
zabránit v tom, abyste otevřeně šířili a líčili pravdu, a tedy i uváděli pravdivé a skutečné příčiny klimatické 
změny, ničení přírody, zvířecí a rostlinné říše a samotné planety. Tímto způsobem mají být zatajovány 
nebo přinejmenším bagatelizovány neodpovědné machinace, které jsou spojené s nadměrným 
přelidněním a které zaviňují smrt mnoha pozemšťanů, jakož i vznik veškerých přírodních katastrof 
a destrukcí, jež se již objevují po celém světě, jež se stále hůře zvrhávají a jejichž počet ustavičně roste. 
Tím se také zastírá, ba záměrně zamezuje pravda o tom, že celkový počet lidské populace, který by byl 
na planetě Zemi rozumný, ideální a únosný, byl již dávno 16násobně překročen. Dále se tímto způsobem 
také zamlčuje – jelikož to nemá být rozpoznáno ani uvedeno ve známost –, že se v celém pozemském 
lidstvu permanentně vzmáhá brutalita, násilí, lhostejnost, bezskrupulnost, vraždění, zabíjení, 
terorizování, donucování, válčení i veškerá kriminalita a zločinnost, přičemž tyto faktory jsou stále 
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choulostivější a stále hůře se zvrhávají. V rodinách se již kvůli chybné a vadné výchově potomků začínají 
utvářet příčiny, z nichž se budou potomci všemožně zvrhávat, přičemž budou mít nakonec i oni zhoubný 
a negativní dopad na životní prostředí, přírodu, zvířecí a rostlinnou říši a samotnou planetu. V tomto 
ohledu se bude vše vzmáhat a zhoršovat i proto, že tito chybně a vadně vychovaní potomci budou sami 
nerozvážně plodit a přivádět na svět i své potomky, kteří pak budou, stejně jako jejich rodiče, svými 
zvrácenými, kriminálními a zločinnými intrikami, v rozporu s reálnou skutečností a pravdou, rovněž 
bezohledně ničit a pustošit přírodu a hubit a vyhlazovat živočišnou a rostlinnou říši, a to stále se 
stupňujícím způsobem. Dále je ve hře fakt, že organizovaná uskupení, jež smýšlejí nepřátelsky k pořádku, 
míru a svobodě, jakož i ve vládách působící živly, klamou pozemské lidstvo novými útočnostmi, 
neshodami, lžemi, klamy, pomlouvačnými nevraživostmi, záští, závistí, stejně jako spekulativními, realitě 
odcizenými a paradoxními rozpornostmi a všemožnými zlovolnými machinacemi, čímž chtějí negativně 
působit na rozum a zdravý úsudek lidí a zabránit tomu, aby lidé mohli v sobě samých, jakož i mezi svými 
národy vytvořit mír a svobodu. V zásadě tedy pozemské lidstvo nemá nalézt cestu k reálné skutečnosti 
a pravdě, neboť pouze tím, že bude ve svém celém úhrnu šáleno lhaním, klamáním, násilím a nátlakem 
– což praktikují svým sugestivním věrským vemlouváním zejména mocenští, vládnoucí a vedoucí 
hodnostáři náboženství a sekt, a dále také falešní, autokratičtí a provinilí držitelé politické moci – mohou 
být pozemšťané ve svých většinových zástupech jednoduše balamuceni, utlačováni a udržováni účelově 
pod kontrolou ze strany náboženství, sekt a politiky. Tímto způsobem je pozemské lidstvo od nepaměti 
dirigováno, ovládáno a přemlouváno většinou vládnoucích, resp. mocných politických a vládních 
představitelů všeho druhu, jakož i zástupci náboženství a sekt, přičemž všichni tito činitelé lidstvu také 
vládnou a rozkazují a udržují jej po svým dozorem a svojí kontrolou. Tímto způsobem bylo zákeřně, 
pomocí všech zlovolných lží, falešných slibů a intrik podporováno vše, co udržovalo a i nadále udržuje 
při životě moc náboženství a sekt, resp. moc jejich panovatelů a zástupců, jakož i moc politiků, vládních 
a mocenských činitelů. A tyto věci se mohly dít od nepaměti a mohou se dít i v dnešní době, jelikož 
národy se nejsou schopny oprostit od své náboženské a sektářské bludné víry a přiklonit se k reálné 
skutečnosti, pravdě a faktu, že jen a pouze ony samy představují a drží v rukou sílu a moc, s jejíž pomocí 
mohou samy činit všechna svá rozhodnutí, samy a na základě vlastní odpovědnosti provádět všechny 
své skutky a rovněž i samy a na základě vlastní vůle vykonávat všechny činy, aniž by to za ně činilo nebo 
mohlo činit nějaké božstvo, neboť veškeré božstva nepředstavují nic jiného než chorobně hloupý klam 
věřících. Tentýž princip, jen v pozměněné podobě, platí i pro politiku, mocenské a vládní činitele atd., 
neboť obvykle si národy své vůdčí státní, mocenské a vládnoucí činitele volí samy, a tudíž nesou vlastní 
odpovědnost i za to, co jimi zvolení mocenští představitelé činí, jak působí a vládnou, a tedy jak celkově 
vykonávají svůj vládní úřad a využívají svůj mocenský potenciál. V tomto ohledu tomu však bylo 
od nepaměti tak, že nevzdělané a naivní národy, které postrádaly znalosti o lidském charakteru atd., 
volily a oslavovaly své mocenské představitele, státní vůdce a vládnoucí činitele, aniž by rozpoznaly jejich 
smýšlení, a tudíž z celé jejich volby vznikalo v každém případě a stále jen donucování, násilí a nátlak; 
a tak se věci mají i nadále, neboť národy kvůli své hlouposti, neznalosti lidského charakteru 
a nevzdělanosti prostomyslně volí na vládní a mocenské posty chybné osoby, načež z celé věci vyplývají 
nespokojenosti, rozepře a nakonec i povstání a násilné skutky, čímž potom národy musejí trpět, nicméně 
si své vládnoucí činitele, kteří je souží, zvolily a uvedly do funkcí samy, k čemuž jsi jednou uvedl příměr, 
že hloupé ovečky si samy volí své katy. Kvůli tomu všemu, co jsem dosud vysvětlil, je pro jednotlivé 
pozemšťany i celé pozemské lidstvo naprosto nemožné nalézt cestu k míru, svobodě, pravdě, 
spravedlnosti a reálné vědomosti – toho není člověk schopen ani ve svém pravlastním nitru, ani toho 
není schopna společnost v sobě samé, jakož ani celkový zástup lidstva. Skutečně jsou vyvíjeny snahy, 
které mají celkově zabránit všem dobrým mezilidským vztahům, míru a svobodě v rámci závazných 
přátelství, hlubokým vztahům i vztahům mezi různými národy. Pokud by totiž v samotných 
pozemšťanech, a tím i ve všech národech, vzešel mír a svoboda, tak by náboženství ztratila svoji moc 
nad věřícími, a jejich bludné nauky by byly zbytečné, jelikož by jedinci zaujatí vírou zákonitě rozpoznali, 
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že pouze samotný pozemšťan je pánem a mistrem sebe samého, jakož i nad svými myšlenkami, pocity, 
rozhodnutími, skutky a činy, a tedy nikoliv Bůh nebo nějaký údajný božský spasitel. Jsou vyvíjeny snahy, 
aby politická nesvornost, nemyšlení a vládními mocenskými činiteli propagované a sugerované názory 
nutně a plošně působily na populace, které je mají přijmout za své, a tudíž jsou tyto faktory všemi 
prostředky nuceně zachovávány, čímž si zajišťuje pozice ta část nepočestných mocenských činitelů, která 
působí proti blahu svých národů, rozličnými způsoby je souží a na jejich úkor se finančně obohacuje, což 
vzbuzuje zášť a nenávist atd. Nenávist, závist a pomluvy nepřestávají nikdy sloužit, pokud jde o to 
zabraňovat něčemu, co je reálné, dobré a cenné, což je »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, které 
vyučuješ a rozšiřuješ a díky němuž může v samotných pozemšťanech vznikat a v celé pozemské populaci 
se šířit láska, mír, svoboda, rovnost a spravedlnost. Účel zmiňované kontroverze má tkvět v tom, aby se 
bránilo šíření tohoto Učení, a tedy i tvé související práci a misi, přičemž tuto novou kontroverzi mají 
po celém světě uvést do života lidé zaujatí náboženskou vírou, závistivci, přemoudřelci, jakož i jisté 
autority schopné udílet rozkazy a ostatní protichůdci, což má probíhat tak, že budou o tvé osobě, pomocí 
rozličných intrik, znovu vymýšleny nepravdivé okolnosti a že ti budou vyčítány lži a podvody. Mají se tedy 
znovu objevovat pomluvy a nepravdy v tom směru, že tvůj filmový a fotografický materiál zachycující 
naše létající stroje tvoří padělky a že se jedná o ziskuchtivou šalbu, šarlatánství, nejapný podvod, 
ba dokonce nezákonný čin. S tím mají být, jako již v dřívější době, spojeny zlovolné a zákeřné provokace 
všeho myslitelného druhu vůči tvé osobě, zejména útoky, jež by mohly znovu ohrozit tvoji bezpečnost, 
jakož i za jistých okolností i bezpečnost tvé rodiny a členů spolku FIGU. Lidé budou tedy i nadále zlovolně 
ponižovat, znevažovat, zesměšňovat, hanobit, tupit, pomlouvat, urážet a diskriminovat tvoji osobu, což 
bude celkově pokračovat a přetrvávat až do vzdálené budoucnosti, takže tyto intriky povedou 
k nekonečné spirále plné nepravd a budou průběžně páchány až do vzdálených dob. Ze své strany se 
sice budeme snažit všechny tyto očerňující i výhružné machinace pokud možno zamezovat 
a kontrolovat, jak se na tom usneslo naše grémium, avšak nemůžeme zaručit, že se jisté útočnosti 
vymknou naší kontrole. Dále musí být vysvětleno, že náboženští věřící zaujatí sektářskými bludy budou 
po celém světě znovu, a stále intenzivněji, plošněji a hojněji, šířit věrské lži a podvody, jež se budou 
zvrhávat ve stále větší fanatizmus a jež budou mít za úkol odrazovat pozemšťany od toho, aby se sami 
nalézali a rozpoznávali, že o jejich osobních skutcích a činech atd. nerozhoduje žádný Bůh ani jiná vyšší 
moc, ale že si o nich rozhodují v každém ohledu sami. V dnešní i nadcházející době budou tedy věřící 
posedlí náboženskými bludy opět a pomocí nových snah masivně rozšiřovat odvěké věrské lži a věrské 
podvody, aby pozemšťany znovu dohnali k náboženské víře, a tedy do stavu, z něhož mohou plynout – 
jako tomu bylo již v dřívějších dobách – zhoubné zvrácenosti. S tím je spojena také mocichtivost 
a ziskuchtivost mnohých vládních činitelů a hospodářských magnátů atd., kteří umějí neodpovědně 
využívat věrské bludy nesčetných pozemšťanů a dovádět je k fanatizmu, čímž zejména stupňují jejich 
ochotu páchat násilí nebo samotné násilné skutky, jichž navíc přibývá v přímé úměře k neomezeně 
a nadměrně rostoucímu přelidnění pozemského lidstva. Tato ochota páchat násilí i samotná násilná 
činnost všeho druhu – která začíná již při výchově dětí vlivem verbálního násilí a která se v průběhu 
života zvrhává až ke skutkovým a smrtícím násilnostem – se již dlouhou dobu po celém světě stále více 
vzmáhá. To vše tedy započíná již v rodinách a rozšiřuje se to stále více do celé společnosti pozemšťanů, 
zvláště v politice, ve skutcích a činech bezpečnostních složek, v armádě, ze strany nadřízených atd., 
a samozřejmě zejména i v náboženstvích a sektách, přičemž četní obhájci víry se při páchání svých 
násilných intrik nezdráhají znásilňovat, vyhrožovat a vykonávat ještě mnohem zhoubnější činy. Zástupy 
pozemského přelidnění se od doby 40. a 50. let 20. století – kdy jsi vládním představitelům a médiím 
po celém světě atd. napsal a adresoval své varující předpovědi a kdy pozemské lidstvo nezahrnovalo 
ještě ani 3 miliardy lidí – se mezitím rozrostly na bezmála 9 miliard lidí, čímž byl již překročen rámec, 
v němž bylo ještě možné kontrolovat a zamezovat sklony pozemšťanů k násilí i jejich samotnou násilnou 
činnost, jíž neustále přibývá. Skutečně se bude v budoucnosti odehrávat, že ochota k násilí i samotná 
násilná činnost se budou netušenými a rozličnými způsoby nezadržitelně dále vzmáhat, přinášet velmi 
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mnoho útrap, mrtvých, pohrom a destrukce a nebude je již možné omezit. V tomto ohledu však nebudou 
páchat zkázu a destrukci, mučit, masakrovat a způsobovat pozemskému lidstvu mnoho mrtvých, bídy 
a nouze pouze teroristické buňky, jež zhoubně působí již po celá desetiletí a jež mají po celém světě 
náboženský, sektářský a politický charakter, neboť všechny tyto věci se budou nadále nezadržitelně 
rozmáhat, a to stále více. Bude se tedy více jednat o nesčetné zvrhávající se jednotlivce – jakož i o živly 
z běžné občanské populace, jež se budou srocovat do malých nebo větších skupin –, kteří budou 
v budoucnu častěji a brutálněji páchat na veřejnosti stále bezohlednější a nekontrolovanější násilí, a sice 
v mnohem horší podobě, než v jaké bylo dosud již léta rostoucí měrou pácháno, což bude mezi četnými 
poctivými pozemšťany šířit strach, hrůzu, utrpení, nouzi, trápení a škody. 

Billy   O. k., pak je mi tedy jasné, že tvá nařízení provedeme, tudíž o tom nemusíme dále hovořit. Je-li to 
ale možné, tak bych chtěl k tomu všemu, co bylo doposud řečeno, také ještě něco povědět a položit 
i nějaké otázky, jestliže ještě budete mít čas je zodpovědět? 

Ptaah   Skutečně nespěcháme, tudíž můžeš své dotazy přednést. 

Billy   Dobrá, děkuji, ale to, chci povědět, zabere nějaký čas, nicméně nejprve bych se rád dotázal, Ptaah, 
co vysvětlili vaši písmoznalci a jazykoznalci na moji otázku, zda se v německém jazykovém úzu má 
správně používat výraz »soll«, nebo »solle«. 

Ptaah   Na to jsem se zeptal a obdržel odpověď, že v souvislosti s tvým dotazem není správný tvar »solle«, 
nýbrž tvar »soll«. Základní slovní tvary z jazyka »German«, z nějž vzešla německá řeč, vykazují 4 tvary 
»soll«, jež se v němčině uplatňují, a sice »soll«, »sollte«, »sollen« a »gesollt«, přičemž ten poslední řídící 
tvar se zakládá na tvarech minulého času »hatte« a »hätte«, takže jsou správné tvary »hat gesollt«, 
»hatte gesollt« a »hätte gesollt«. »Solle« prý představuje chybný výraz, který je v německé řeči 
nesprávný, a tudíž je jedině správné používat výraz »soll«, pokud jím končí věta nebo pokud je jím 
tvořena větná vsuvka. Jako příklad si uveďme následující větu: »Es soll etwas nur dann richtig sein, wenn 
auch am Ende alles so ist, wie es sein soll.« Bylo tedy vysvětleno, že nemá být nikdy používán výraz 
»solle«, jelikož je v německé řeči, která vzešla z jazyka »German«, správný pouze výraz »soll«, a tudíž 
může a má být používán pouze on. Tvar »solle« je tedy v každém případě a pokaždé chybný, a falšuje 
tedy jasnou verbální i jasnou psanou němčinu. 

Billy   Dobrá, děkuji. Musím opakovaně vysvětlovat věci, jež se vztahují na vás, Plejaren, a na souvislosti 
s vámi. Má vysvětlení, která musím poskytovat, jednoduše nemají konce, i co se týče toho, že vy, 
Plejaren, pocházíte ze své časoprostorové struktury Vesmíru ANKAR, jak nazýváte svoji dimenzi, 
a že přicházíte do našeho Vesmíru DERN jen v tom smyslu, že jste aktivní pouze v soustavě SOL, resp. 
pouze na Zemi, avšak nikde jinde v celém našem Vesmíru DERN. Musím stále znovu osvětlovat i to, že 
když hovoříme o tom, že vaše národy lze nalézt i v souhvězdí Lyry, Plejaren nebo na druhé straně 
galaktického slunce, resp. na druhé straně Mléčné dráhy atd., že tím nemíníme hvězdy a souhvězdí 
v našem Vesmíru DERN, nýbrž právě ve vašem Vesmíru ANKAR, resp. v časoprostorové struktuře ANKAR. 
A když se mluví o pozici hvězd v naší časoprostorové struktuře, z jejichž druhé strany vás lze nalézt, tak 
by muselo být přece konečně pochopeno, že se tím míní vaše časoprostorová struktura, což ale lidé žel 
opakovaně chápou chybně. Stále chybně chápou také to, že hovoříme-li o nějaké časoprostorové 
struktuře a o nějakém Vesmíru, že máme na mysli pouze čtvrtý, tedy hmotný pás, a tedy právě jednu 
dimenzi v Tvoření, která zahrnuje 7 energetických pásů. To vysvětluje, že Vesmír nepředstavuje Tvoření, 
a že tudíž ani Tvoření nepředstavuje Vesmír. Samo Tvoření v sobě vykazuje 7 dimenzí, z nichž každá je 
tvořena 7 energetickými pásy, z nichž v každé dimenzi pouze jeden pás, a sice ten čtvrtý, existuje 
v podobě pásu hmotného, jejž pozemšťané označují jako Vesmír, přičemž jim musí být nejprve 
namáhavě ozřejmováno, že Vesmír, o němž sami hovoří, představuje pouze hmotný pás, a tedy 7. část 
jedné dimenze Tvoření, které zahrnuje dimenzí 7. Pouze v tomto hmotném/materiálním pásu, tedy 
právě v tomto Vesmíru, o němž hovoří sami pozemšťané, existuje minulost, současnost a budoucnost. 
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To znamená, že pouze ve hmotných pásech existují mnohonásobné a nekonečné počty minulých, 
přítomných a budoucích dimenzí, resp. časoprostorových struktur, zatímco 7 dimenzí Tvoření jako 
takových – jež jsou začleněny do vejčitého Tvoření jako jednotlivé vlastní jednoty – je tvořeno vždy pouze 
jedinými dimenzemi, resp. vždy pouze jedinými časoprostorovými strukturami. To je tedy těch 
7 Tvořivých dimenzí, které převládají ve vejčitém Tvoření samotném a které samy sestávají 
ze 7 energetických pásů, z nichž pouze jeden představuje hmotný/materiální pás, v němž existují 
nespočetné dimenze, resp. časoprostorové struktury minulosti, současnosti a budoucnosti. 

Ptaah   Zde je potřeba si uvědomit, že žádní pozemšťané, které ti kladou takovéto otázky, jakož ani žádní 
pozemšťané z veškerých pozemských astronomických oborů, nepožívají v tomto ohledu takové vzdělání, 
jaké ti ohledně Tvoření, jeho dimenzí, Vesmíru, časoprostorových struktur, jakož i ohledně minulosti, 
současnosti a budoucnosti, poskytl můj otec, Sfath. 

Billy   Je ale přesto náročné být opakovaně zasypáván těmito otázkami, které mají přece vlastně jen 
znalostní charakter, avšak nepodporují evoluci vědomí, a nejsou tedy ani vztažené na Učení ducha. 

Ptaah   To říkáš jistě také správně, avšak ... 

Billy   Přirozeně, já vím, že lidé zpravidla zaměňují holou zvědavost s touhou po vědění, avšak potom 
přichází zkrátka všechno to, co je v zásadě významné a důležité, tedy právě »Učení pravdy, Učení ducha, 
Učení života«, resp. Duchovní nauka. 

Ptaah   Pak je ti tato věc známa. 

Billy   Ano, a tím se nyní dostávám i k tomu, co jsem chtěl předtím zmínit ohledně všeho dříve řečeného 
a co chci poněkud rozvést, přičemž po stránce čísel a všelijakých jiných údajů a hodnot využiji informace, 
které spolu pokaždé soukromě probíráme. Chtěl bych tedy začít s tím, co bych rád otevřel a pověděl, 
a to zní následovně: Zvrácený počet přelidněného lidstva, které na Zemi existuje, se již nedá popřít, což 
naprosto zavdává důvod ke starostem, pokud jde o další přežití pozemského lidstva, celé přírody, zvířecí 
a rostlinné říše, ba celé planety. Lidé na Zemi se sobě odcizili, a to už jen kvůli své vzájemné lhostejnosti, 
která je již velmi rozšířená, jakož i kvůli tomu, že spolu rozumně nekomunikují a nevedou rozumné 
rozpravy. Současně je tomu tak, že svými požadavky, žízní, hladem, tužbami po luxusu, po mobilitě 
a životní jistotě již nenávratně vyrabovali planetu intenzivním drancováním všech možných 
a myslitelných materiálů, jako jsou vzácné zeminy, ropa, zlato, stříbro, uhlí, různé rudy, drahokamy 
a plyny atd., kvůli čemuž se ani v nejdelším časovém horizontu Země již nebude schopna zregenerovat. 

Také největší část všech zemědělských užitkových ploch je celosvětově v krajně špatném stavu, přičemž 
více než 40 procent kdysi úrodné země a půdy je silně až velmi silně poškozeno a stále více ničeno 
překyselováním, chemickým znečišťováním, erozí, zasolováním a zhušťováním zeminy. A toto ničení 
nastává i kvůli výstavbám obytných sídel, které si žádá nezadržitelně stoupající a již dávno velmi masivně 
vzrostlé přelidnění, kvůli němuž lidstvo nezadržitelně vymýšlí stále více ničivých a pustošivých 
machinací, jež páchá proti přírodě, zvířecí a rostlinné říši a planetě samotné. 

Eroze nejen zhoršuje kvalitu přirozených potravin, ale podporuje také pomalé pustnutí a neúrodnost 
půd, z nichž nakonec vzniká poušť, kvůli čemuž je velmi silně snižována velká část zemědělské 
produktivity, nebo je tato produktivita až celoplošně zmařena. V důsledku i nadále zuřícího vývoje 
přelidněnosti vypadá situace tak, že by pozemské lidstvo již dnes vlastně potřebovalo 16 planet 
podobných Zemi, pokud by mělo vyhovět nosnosti planety a jejím schopnostem poskytovat obživu, 
přičemž počet lidí na planetě, tedy právě na Zemi, by musel činit 529 miliónů. Jen tehdy, kdyby pozemské 
lidstvo mělo k dispozici a k existenci 16 obdobných planet, by mohlo pokračovat ve své dosavadní 
činnosti, avšak to jen do té doby, dokud by opět nevzniklo přelidnění a dokud by nemuselo hledat novou 
planetu k osídlení. Když se zamyslíme nad nerozumným populačním vývojem, jejž pozemšťané i nadále 
silně a neodpovědně podněcují a kvůli němuž nekonečně rostou jejich nároky, tak můžeme dospět 
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k závěru, že dokonce i tehdy, kdyby lidé pomocí nových opatření dokázali docilovat vyšších přirozených 
sklizní, by již potřebovali další nové planety, aby mohli na Zemi zachovat rámec 529 miliónů obyvatel. 
Faktem je, že v důsledku nadměrné přelidněnosti nevznikají jen problémy s obživou, ale zejména také 
se zdravím pozemských lidí, jejichž populace 31. prosince 2017 činila přesně 8 844 128 002, resp. 8,844 
miliardy lidí, přičemž pozemšťané dospívají na základě svých chybných výpočtových domněnek k počtu, 
který je asi o jednu miliardu nižší. 

Pouze kvůli znečištění vzduchu umírá každý rokem více než 7 miliónů lidí, zatímco asi jedna miliarda 
disponuje krajně nedostatečnými sanitárními zařízeními a více než jedna další miliarda nemá přístup 
k čisté pitné vodě. Skutečností také je, že polovina světové populace, tedy výrazně více než 4,3 miliardy 
lidí, musí trpět nedostatkem vody, přičemž počet všech těchto lidí v budoucnu dále poroste v přímé 
úměře k neomezeně a extrémně stoupající přelidněnosti. Již dnes je tomu na mnoha místech tak, 
že zásoby pitné vody jsou vytěžovány mnohem rychleji, než jsou schopny se obnovit, aby mohly být 
využívány. 

Také problém s obytnými prostorami je stále choulostivější, neboť nekontrolovaně rostoucí přelidnění 
s sebou přináší již dnes sotva zvládnutelný vývoj v tom smyslu, že obytné prostory vyžadují obrovské 
finanční prostředky, že jsou spojeny se všemožnými jinými obtížemi a že chybí nutná stavební místa. 
Četní lidé žijí v krajně žalostných podmínkách na ulicích v evropských městech, jako např. tuláci a jiní 
bezdomovci v Německu, Švýcarsku, Francii, Itálii a Anglii atd., zatímco takřka 2 další miliardy žijí v nouzi, 
bídě a chudobě ve velkoměstských slumech, jako kupř. v Kapském Městě, Karáčí, Lagosu, Bombaji, 
Nairobi, Novém Dillí a Mexico City atd., přičemž i počet těchto lidí bude celosvětově narůstat v přímé 
úměře k nadále stoupající přelidněnosti. 

Faktem je a do budoucna i zůstane, že čím více lidé bude obývat Zemi, tím více porostou i lidské tužby 
po blahobytu, zábavách a finančním i materiálním bohatství, což současně povede k častější kriminalitě 
a zločinnosti, k tomu, že lidé budou stále více závidět svým movitějším spoluobčanům, jakož i k častější, 
stále se vzmáhající a zvrhlé násilné činnosti. Populační růst s sebou však zejména přináší také to, že lidé 
páchají stále větší počet zvrácených machinací, jimiž ničí přírodu, zvířectvo, rostlinstvo a klima, a sice 
v poměru k nezměrně rostoucí globální přelidněnosti, která v současnosti každým rokem stoupá asi 
o 110 miliónů, a to po odečtení všech každoročních případů úmrtí. 

Když člověk vše důsledně uváží, tak dospívá k závěru, že rostoucí počet pozemšťanů, resp. nezadržitelně 
se přelidňující zástupy na Zemi představují nejhorší hrozbu pro pozemské lidstvo všech dob, přičemž 
tato hrozba, která visí nad budoucností celé pozemské populace jako Damoklův meč, se samozřejmě 
váže i na existenci přírody, živočišné a rostlinné říše a samotné planety. Tato hrozba tedy stále sílí 
od 50. let 20. století, od kdy závratnou rychlostí rostlo přelidnění, kvůli němuž lidé po celém světě 
páchali ničivé machinace v přírodě, zvířecí a rostlinné říši a na samotné planetě, přičemž změna klimatu 
– jako katastrofální důsledek lidského nerozumu – přináší pozemskému lidstvu další obrovskou zkázu 
a destrukci, jakož i nekonečnou nouzi, bídu a trápení. To vše již nelze dostat pod kontrolu a zastavit, a to 
ani tím, že velkohubí »vědci«, výzkumníci klimatu a politici atd. vedou velké pitomé řeči, projevují 
zdánlivé pochopení a zveličují se. A takto jednají i přesto, že celou tu katastrofu, která je již v chodu 
a stále více se vzmáhá, vůbec nechápou, jelikož ani nerozeznávají, jak zle a již beznadějně celý ten 
neblahý zlořád pokročil a že se z něj stalo nenapravitelné fiasko a zlá pohroma, která způsobuje neštěstí 
za neštěstím a přináší stále více neřešitelných problémů. A tyto problémy, které od doby samotného 
vzniku a prvotní existence pozemských lidí do dnešního dne ještě nikdy nenastaly, se v dnešní době již 
natolik rozrostly, že je již není možné zvládnout. Tak je tomu proto, že obecně většina pozemšťanů, jakož 
hlavně i státní mocenští činitelé všeho ražení, jejich poradci a lobbisté, a dále i náboženští vůdci a jejich 
hloupí pomocníci, stejně jako sociologové atd., atp., postrádají veškerý rozum, zdravý úsudek 
a inteligenci k tomu, aby vnímali a rozeznali faktickou, reálnou skutečnost a její pravdu, a uvědomili si 
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tedy, že situace ohledně planety Země, v přírodě, zvířecí a rostlinné říši, atmosféře a klimatu je již 
skutečně katastroficky zlá. Jelikož lidé slepě nevnímají, nevidí a nerozeznávají faktické skutečnosti 
ve vztahu k veškerému ničení a pustošení – které se již po celé dekády na Zemi katastroficky vzmáhá 
a které probíhá ve všech myslitelných ohledech v přírodě, na planetě, ve vodstvech všeho druhu, 
v živočišné a rostlinné říši, v krajinách, atmosféře a klimatu –, tak stále ještě nerozeznávají pravdu. Toto 
ničení a pustošení zapříčiňuje již po celá desetiletí zuřící a stále choulostivější katastrofu, kterou pověření 
činitelé všech pozemských vlád, jakož ani příslušní »vědci«, »odborníci« a politici atd., jako takovou 
dokonce ani nerozeznali a nerozeznávají ji ani dnes. Faktem je, že beze zbytku všichni tito »odborníci«, 
»vědci«, jakož i pověření držitelé státní moci a politici, do dnešní doby stále jen přednášeli a vydávali 
velmi pochybné a pitomě hloupé návrhy a naprosto nedostatečná připitomělá opatření údajně sloužící 
ochraně klimatu atd., avšak tato absurdní opatření nemají ani takový efekt jako kapka na rozpáleném 
kameni, která se alespoň ještě odpaří, zatímco všechny ty slabomyslnosti politiků, vládních činitelů, 
»vědců«, »výzkumníků klimatu« a »odborníků« atd. nejsou schopny docílit ani tohoto efektu. Tak je 
tomu právě proto, že dotyční kvůli svému nerozumu, nezdravému úsudku a chybějící inteligenci 
nerozeznávají, že příčina celé katastrofy – kterou ani nedokážou rozpoznat a postihnout jako takovou 
v její reálné skutečnosti – spočívá v existujícím a i nadále nekonečně rostoucím přelidnění. 

Inu, pouze kvanta skleníkových plynů, která jsou od počátku průmyslové éry vypouštěna do atmosféry, 
jsou obrovská a každým rokem velkou měrou a nekontrolovatelně narůstají, jelikož ustavičně rostoucí 
pozemské lidstvo vyžaduje stále větší průmyslovou činnost, při níž se musí vyrábět stále více a více 
produktů všeho druhu, jež dále a nekontrolovatelně se vzmáhající přelidněné zástupy potřebují 
a požadují. A při této dále rostoucí industrializaci se zákonitě také produkují další skleníkové plyny 
a kaskády špinavých emisí, jež jsou vrhány do atmosféry, a mimoto milióny pozemšťanů, kteří každým 
rokem dospívají k plnoletosti, začínají samozřejmě zákonitě používat více vozidel se spalovacími motory 
a jiné stroje generující všemožnou špínu, čímž masivně navyšují celkovou koncentraci skleníkových plynů 
v atmosféře. Z toho důvodu zamořují a sužují atmosféru stále větší kvanta zplodin, což maří a zcela 
zneplodňuje všechny plány »vědců«, »klimatických badatelů« a jiných »odborníků«, které jsou v každém 
případě nedostatečné a jež mají sloužit k odvrácení dalších škod způsobovaných oteplováním klimatu 
atd., přičemž tyto plány jsou zhaceny ještě dříve, než se vůbec vymyslí a mohou realizovat patřičná 
opatření. 

Faktická nosnost planety Země a její schopnosti poskytovat obživu předpokládají ve vztahu k lidstvu 
od přírody populaci čítající 529 miliónů lidí, která může být v nadbytku, přirozeně živena a zachovávána, 
přičemž počet lidí by neměl převyšovat hranici 1,5 až 2,5 miliardy, jak dokládají prastaré propočty 
univerzálního proroka Nokodemiona pro planety typu Země. Na tyto výpočty ovšem pozemské lidstvo 
nikterak nedbá, a tudíž se kvůli své neodpovědnosti nestará ani o to, že lidské zástupy, které dnes, roku 
2018, čítají již přes 8,9 miliardy jedinců, již dávno překročily ekologickou nosnost životního prostoru 
planety. 

Již roku 2022 budou možnosti planety Země, pokud jde o její velikost a úrodnost, masivně překročeny, 
neboť přirozený a rozumný počet 529 miliónů lidí, jenž by mohl maximálně vzrůst na 2,5 miliardy, bude 
převýšen počtem větším než 9 miliard – to bude znamenat nejen nadměrné osídlení a přeplnění planety 
a obrovské škody pro celou pozemskou ekologii, nýbrž i naprosté přetížení Země. Z ekologického hlediska 
to již naprosto nelze vnímat jako maličkost, neboť z tohoto hlediska vypadá situace tak, že veškeré 
interakce mezi přelidněným lidstvem a jeho životním prostředím narušují a zcela vychylují z rovnováhy 
všechny přírodní procesy, a tedy i život všech organizmů. Tento stav mohl nastat proto, že průběh 
ekologické devastace se stále zhoršuje a je stále extrémnější, jelikož pozemšťané neprojevují žádné 
pochopení a nepodnikají proti tomuto zlořádu žádná protiopatření. Odvracení, resp. zamezování 
problému by muselo začít tím, že by bylo pozemské lidstvo osvětově vzděláno, poučeno, přivedeno 
k poznání, rozumu a zdravému úsudku, a tedy i k pochopení faktické situace, která je riziková a ohrožuje 
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vinou přelidnění existenci lidstva, planety a všeho života. Toto by se muselo provést pomocí osvěty, při 
níž by celé pozemské lidstvo bylo poučováno a vyučováno, aby pochopilo a rozumově postihlo situaci 
a bylo ochotno drasticky zredukovat nárůst přelidnění pomocí víceletého zastavení porodnosti, a tedy 
se po určitý počet let zcela zříci veškerého plození potomstva. S tím by pak bylo nutné spojit iniciativu, 
při níž by lidé byli nezbytně vyučováni a dovedeni k pochopení toho, že by se mělo plodit potomstvo 
pouze na základě rozumné, státem vypracované a mezinárodní kontroly porodnosti, díky níž by se počet 
potomků znormalizoval a uvedl do stavu pro Zemi únosného, aby bylo zachováno lidstvo, příroda, zvířecí 
a rostlinná říše a planeta. Toto by byla korektní cesta vedoucí k tomu, aby bylo přelidnění pozemského 
lidstva pronikavě, efektivně, účinně, důrazně, masivně, přísně, striktně, rigorózně, rozhodně, tvrdě, 
ostře, neúprosně, pádně a energicky zredukováno na nižší počet, který by měl dobrý a pozitivní, a tedy 
i regenerativní dopad při zotavování planety, jejíž zdroje byly vydrancovány, jakož i na dalekosáhle 
zničenou přírodu, živočišnou a rostlinnou říši, vodstva, klima, atmosféru a celé životní prostředí a v něm 
vegetující lesy, louky, nivy a luhy – a tento dopad a efekt by byl dobrý a pozitivní i tehdy, kdyby se ohledně 
regenerace planety muselo nakonec počítat s mnoha tisíci lety. 

Mezi následky klimatické změny, kterou nepochybně vyvolalo pozemské lidstvo, již patří mnohem 
častější a katastrofální extrémy v počasí, sucha i záplavy, resp. faktické přírodní katastrofy. V různých 
regionech rozličných zemí se musejí již existující populace choulostivě obávat toho, že již nebudou moci 
být zabezpečeny potravou, vodou a mnoha nezbytnými spotřebními artikly, což platí obzvláště 
v souvislosti s neodpovědně rostoucím obyvatelstvem. To ovšem znamená – což se stále častěji 
prokazuje –, že z tohoto důvodu stále propukají nové konflikty, že se stále častěji vraždí, zabíjí 
a pronásleduje a že se budou tyto problémy v budoucnu nekontrolovatelně rozmáhat. A toto se bude 
dít a odehrávat i nadále, až do vzdálené budoucnosti, a to vedle mnoha jiných příčinných důvodů, k nimž 
patří např. náboženská nesnášenlivost a pronásledování z důvodu víry, což jsou faktory, z nichž budou 
pramenit stále nové konflikty a kvůli nimž budou stále větší a nezadržitelnější utečenecké proudy. 
Souvisejícím příkladem jsou utečenecké proudy islámských Rohingů, kteří od srpna roku 2017 
v zástupech čítajících několik set tisíc prchali ze své domoviny, a sice před násilnostmi, pronásledováním 
a vražděním ze strany »mírumilovné« buddhistické populace Barmy. Islámští věřící, Rohingové, byli 
v Barmě pronásledováni již od starých dob, a museli proto hromadně prchat, přičemž nalézali útočiště 
v sousedním Bangladéši, což je jedna z nejchudších a nejhustěji osídlených zemí světa. Poměry 
v provizorních záchytných táborech jsou ovšem nanejvýš povážlivé, což kvůli době monzunů, resp. 
dešťů, povede ještě k nové tragédii. Nyní se jednalo o obří vlnu utečenců, která byla zcela nebývalá. Asi 
jeden milión příslušníků barmských Rohingů překračoval od srpna roku 2017 během několika málo týdnů 
hranice do Bangladéše. Všichni panicky prchali před nevídaným násilím ze strany »pokojných« 
a »lidumilných« buddhistů. Ve skutečnosti se jednalo hlavně o barmské bezpečnostní složky, které 
přepadávaly domovské vesnice islámských Rohingů a následně je vraždily, znásilňovaly a vše ničily. 
Každým dnem pak odtamtud prchali vyděšení a vyčerpaní lidé s prázdnýma rukama, kvůli čemuž 
v Bangladéši prakticky přes noc vznikl největší utečenecký tábor světa. Asi jeden milión Rohingů od té 
doby, od podzimu roku 2017, hledal útočiště v provizorních táborech v týlu země, v pobřežním městě 
Cox´ Bazar. Ze všech těchto lidí, kteří byli vyhnáni kvůli svému náboženství a své islámské víře ze své 
domoviny, tvoří 80 procent ženy a děti, přičemž situace v obřích a nepřehledných utečeneckých 
táborech jsou nanejvýš povážlivé a jsou stále povážlivější, neboť se v nich nešíří pouze bída a nouze, ale 
hrozí tam také vypuknutí chorob a nákaz. Tábory jsou zcela přeplněné, a tudíž jsou také infrastruktury 
nesmírně přetížené. A když člověk pomyslí na budoucnost této islámsky věřící menšiny, která postrádá 
stát, a na to, co z ní a z jejího úprku má vzejít, tak dospívá k závěru, že je vše naprosto nejisté. Nyní se 
kvůli době monzunů rýsuje nová tragédie, neboť monzun dosahuje svého vrcholu obvykle v srpnu, 
a tudíž deště, které se již spustily, vedly k sesuvům svahů, zatímco prudké monzunové bouře poškodily 
a někdy i zcela zničily prozatímní stany a chatrče z bambusu a plastikových plachet. Tisíce běženců 
musely být dopraveny do bezpečí.  

http://cz.figu.org/


19 
 

 

Copyright 2018/2019 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

Ohledně již zmiňovaných skleníkových plynů je dále nutno říci, že světové společenství – které 
ve skutečnosti neexistuje jako takové, neboť představuje pouze nesvorný, nepokojný, vzájemně si 
protiřečící, proti sobě nevražící a rozvolněný celek nejednotných států – se na klimatickém summitu, 
konaném roku 2015 v Paříži, shodlo na jejich snižování. Tím mělo být zabráněno tomu, aby globální 
teplota vzrostla výše než o 2 stupně nad teplotní úroveň, která panovala na počátku industrializace. 
Industrializací se míní vývoj rukodělné výroby zboží až po výrobu strojovou v továrnách. Industrializace 
původně započala v Anglii, neboť tam začala kolem roku 1780 průmyslová revoluce, přičemž úroveň 
emisí skutečně stagnovala, a to hlavně proto, že USA a Čína snížila jejich vypouštění, avšak následně, 
od roku 2013 a 2016, tato úroveň po celém světě opět vzrůstala a roste i nadále. Tak tomu i zůstane, 
neboť redukce emisí, ke které se státy od pařížského summitu zavázaly, se stane prázdným dýmem, resp. 
iluzí, jelikož nekonečně poroste přelidnění, kvůli němuž budou zákonitě dále vypouštěny emise ničící 
atmosféru. Tak tomu bude proto, že kvůli růstu pozemského lidstva porostou i jeho potřeby, které bude 
možné uspokojovat už jen stále masivnějším vypouštěním škodlivých emisí. Z toho důvodu nelze splnit 
žádné lepší emisní cíle, a proto teplota vzroste možná o 4, nebo dokonce i o 5 stupňů, jelikož 
nezastavitelně rostoucí pozemské lidstvo bude neodvratně projevovat stále hojnější i větší nároky 
a potřeby, kvůli nimž budou zákonitě potřeba stále ohromnější kvanta energie, jejichž spotřeba se bude 
v dohledné době natolik stupňovat, že ji bude možné jen zčásti pokrýt alternativními technologiemi – 
ledaže by výzkumy vedly k vynálezu, jenž by produkci energie totálně vyřešil. 

Nuže, faktem je, že míra emisí v nadcházejících dekádách opět drasticky poroste, a nebude tudíž klesat, 
neboť je již dávno prokazatelné, že hladina oxidu uhličitého v atmosféře i nadále rychleji a stále rychleji 
narůstá. Dokonce i tehdy, kdyby se pozemskému lidstvu podařilo drancovat planetární zdroje tak 
udržitelně a vynalézt a vytvořit nové technologie tak dobré, že by bylo možné zabezpečit 11 nebo i více 
miliard pozemšťanů, tak by se nabízela otázka, jak a jakým způsobem by všechny ty miliardy potomků 
musely na Zemi existovat, když by byla zničená příroda, zvířecí a rostlinná říše i klima, neboť pak by se 
o »životě« zřejmě již nemohlo hovořit. Pokud bude tedy přelidnění i nadále neodpovědně eskalovat, tak 
obrovskou katastrofu pozemšťanů vskutku již nepůjde zastavit. A k tomu, že tato megakatastrofa bude 
v budoucnu fakticky hrozit, přispívají i faktory, jako jsou lačnost, zášť, víra, luxus, bohatství, chudoba, 
nespravedlivost, terorizmus, chybné zákony, absence mezilidských vztahů, lhostejnost, násilí, nátlak, 
nedostatek sociálnosti, nepokoje, drogy, alkohol, zábavová mánie, choroby, nákazy, neřesti atd. Vlivem 
všech těchto faktorů se totiž stále více a perverzně zvrhávají způsoby chování pozemšťanů, jakož i jejich 
reakce na současný a budoucí vývoj. Když se na věc důkladně podíváme, tak si můžeme všimnout toho, 
že tento fakt platí zejména pro průmyslové státy, neboť v těch se zvláště silně projevuje celá ta morální 
zpustlost a úpadek rozumu, zdravého úsudku a inteligence lidí, a sice coby důsledek chybného vývoje 
na poli prakticky všech možných a myslitelných způsobů chování. Právě a jen kvůli tomu, že mohlo lidstvo 
dosáhnout svého obrovského, přelidněného počtu, byly v minulých 9 dekádách způsobeny největší 
katastrofy v oblasti životního prostředí a počasí atd., byly napáchány nenapravitelné škody na klimatu – 
které fakticky představují zničení klimatu – a vyvolána klimatická změna. 

Co se týče poměrně obrovského přelidnění pozemského lidstva, tak jednotliví lidé z průmyslových zemí 
zanechávají mnohem větší »škodlivý a ničivý ekologický otisk« než lidé z rozvojových a nově 
zprůmyslněných států. Kdyby i všichni lidé v takzvaných zemích třetího světa žili tak jako lidé 
v průmyslových státech, tak by stála Země již dnes na pokraji kolapsu, resp. všeničivého zhroucení. 
Faktem totiž je, že např. celková spotřeba energie jednoho člověka v průmyslových zemích (od jeho 
dětství až po dospělost) je 36 až 38krát větší než spotřeba člověka ve stejném časovém rozpětí 
v rozvojových a nově zprůmyslněných státech. Faktem také je, že si lidé v těchto zemích – v Africe, Asii, 
Indii, Latinské Americe, ale i v Arábii a Číně – přejí blahobyt, jenž by se dal srovnat s blahobytem 
v průmyslových státech, avšak vývoj až k němu na sebe ve zmíněných zemích nechá jistě ještě dlouhou 
dobu čekat. To podněcuje velmi mnoho lidí z těchto zemí k tomu, aby uprchli ze své vlasti, a tudíž se jako 
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hejna kobylek rojí ze svých zemí a tlačí se ve velkých utečeneckých proudech do průmyslových států, 
a to zejména do Evropy, která je v zemích třetího světa pokládána takříkajíc za »ráj«, který oplývá 
mlékem strdím. Po útěku těchto lidí by se vlastně měla v jejich původních státech zřetelně snížit spotřeba 
energie a zdrojů, avšak tak tomu není, neboť tato spotřeba naopak nadále roste, jelikož firmy a koncerny 
průmyslových států v těchto zemích, resp. v rozvojových a nově industrializovaných státech, 
neodpovědně těží stále více zdrojů, drancují Zemi, mýtí lesy a vytěžují a plundrují dosud úrodné pozemky 
provozováním monokulturních plantáží potravinových plodin. Avšak i v průmyslových státech, kde končí 
vlny utečenců ze zemí třetího světa atd., spotřeba energie ustavičně roste, a sice přímo úměrně k počtu 
běženců, kteří přicházejí legálně či nelegálně a kteří zákonitě rovněž začínají využívat energii ve všech 
životně nezbytných ohledech. V žádném státě na Zemi tedy spotřeba energie neklesá, stejně jako ani 
hladina emisí CO2, a to i přesto, že se energetická úspornost veškerých aparatur, pracovních strojů, 
automobilů, přístrojů, vozidel a letadel atd. silně a stále více vyvíjela. Skutečnost, že se potřebuje 
a spotřebovává stále více energie, plyne z toho, že jsou vyvíjeny, vyráběny, uváděny na trh a využívány 
stále větší počty vynálezů zmíněného druhu, které skýtají větší komfort, v důsledku čehož se energií 
vůbec nešetří, ale naopak je jí spotřebováváno stále větší množství, a to i přesto, že např. různé 
aparatury, pracovní stroje, vozidla, lodě a letadla atd. spotřebovávají zřetelně méně paliva než dříve a že 
zamořují atmosféru a vzduch, který dýchají pozemšťané i všichni živočichové vůbec, menšími kvanty 
emisí CO2. 

V zásadě a v prvé řadě je nutné, aby se nekompromisně zastavil a zamezil nárůst lidské populace, aby se 
tato následně pomocí nízké reprodukční křivky zachovávala na zdravé a planetě přizpůsobené úrovni. Je 
také nutné citelně utlumit a drasticky omezit těžbu a spotřebu zdrojů, jakož i spotřebu energie, 
a následně dosud využitelné zdroje spravedlivěji a rozumněji rozdělovat. Dále je také nezbytné, aby 
pozemšťané šetřili energií a aby se všichni omezovali ve všech nezbytných ohledech, jež se týkají záchovy 
lidstva a života, záchovy přírody, zvířectva a rostlinstva atd., což se má dít jak v zámožných průmyslových 
státech, tak ve státech rozvojových a nově industrializovaných, avšak současně i mezi lidmi v nejchudších 
regionech světa. Jen tímto způsobem je možné, aby se odehrála změna k lepšímu a dobrému, změna 
ve prospěch pozemské populace, přírody, fauny, flóry a klimatu, která by mohla dlouhodobě působit 
na celou planetu. 

Pro veškerý život, pozemské lidstvo, přírodu, zvířectvo a rostlinstvo by bylo enormně důležité 
a nápomocné, kdyby lidská společnost na 7 let zcela zamezila růst pozemského obyvatelstva, kdyby tak 
předešla 1 miliardě potomků a kdyby tak, ideálně rychle, přirozeným způsobem zredukovala počet 
stávajícího lidstva, jenž by klesal i vlivem přirozených úmrtí mnoha miliónů lidí. 

 

»Vědci«, kteří podněcují lidi k více porodům, a tedy k většímu potomstvu, jsou hloupí a neuvěřitelně 
idiotští a propagují tuto myšlenku zejména v mnohých státech, v nichž klesá míra zalidněnosti. Navrhují 
pro západní ženy finanční bonus, který by jim byl vyplácen, kdyby měly alespoň jedno nebo více než 
jedno dítě. To je má podnítit k novému myšlení a k tomu, aby si v »bohatém světě«, resp. v bohatých 
průmyslových státech, v nichž žijí, vzaly příklad z toho, jak vypadá situace v rozvojových a nově 
industrializovaných zemích (kde je antikoncepce často pouhým výkřikem do tmy), a aby podle jejich 
vzoru přiváděly na svět rovněž více potomstva. A tento přístup má být podle význačných, avšak 
slabomyslných badatelů a »vědců« – kteří očividně nepostrádají jen skutečné vědomosti, nýbrž i rozum, 
zdravý úsudek a inteligenci – důležitým signálem pro vývoj zdravé světové populace, jak jej praktikují 
jisté země třetího světa, resp. země rozvojové a nově zprůmyslněné. 

Třebaže v průmyslových zemích vládne přebujelé přelidnění, tak se zpravidla a často – pitomě 
a neodpovědně – uvádějí ekonomické důvody ve prospěch myšlenky, že se v nich má přivádět na svět 
více dětí, jelikož jinak prý bude společnost přestárlá, načež budou scházet nezbytné pracovní síly. Tak 
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vnímají prostomyslní badatelé, »vědci«, ekonomové, sociologové a jiní »odborníci« celkovou situaci 
po stránce plození potomstva. Ti tedy mudrují, věští, spekulují a vyhrožují a současně zatracují jakékoliv 
zastavení a jakoukoliv regulaci porodnosti, jelikož slabomyslně malují čerta na zeď a vymýšlejí si zánik 
celého hospodářství, jakož i pád blahobytu a starobních důchodů. Kromě toho s pomateným vědomím 
tvrdí, že nedostatečný počet nových porodů ohrožuje i pracovní svět, jelikož pak nebude k dispozici 
dostatek pracovních sil, které by mohly vyřídit všechny nezbytné práce. Proti tomu však i dnes stojí 
faktická skutečnost, že na světě existuje více než dostatek lidí, a to i dnes, kteří by všechny vznikající díry 
na pracovním trhu rádi vyplnili, kdyby jim k tomu jen byla dána možnost a kdyby se od nich nevyžadovaly 
nemožné, idiotské pracovní předpoklady, které nemohou splnit. Dnes je integrace pozemšťanů, ať žen 
či mužů, kteří si hledají práci a chtějí dostat pracovní pozici, loterií, a to kvůli velikášství zaměstnavatelů, 
kteří od nich zaslepeně vyžadují určité profesní vzdělání. Dnes je celá tato věc pro lidi, kteří si hledají 
práci, divokou a zmatenou výzvou, kterou mnozí z nich, i když jsou ochotní pracovat, nemohou 
zvládnout, jelikož jsou ve svém středním věku 40 až 45 let již pokládáni za příliš staré a za bezcenný 
odpad, zatímco na stranu druhou nemohou splňovat idiotské požadavky ve věci »profesních 
či pracovních zkušeností«. 

V zásadě a nutně musí být také řečeno, že by se potomci v žádném případě a nikdy neměli plodit a rodit 
kvůli zajištění pracovních sil a starobních důchodů, a to ani z toho důvodu, aby se pak starali o své vlastní, 
staré rodiče, jak tomu z pomatených a zmatečných důvodů bývalo ve starších dobách, kdy byly za tímto 
účelem děti hromadně plozeny a přiváděny na svět. Plodit a přivádět na svět potomky proto, že je pro 
společnost jednoduše krásnější, když svět obývají děti, je rovněž myšlenka, která je nehodná člověka, 
chorobně a zvráceně hloupá, jakož i pitomá a primitivní. Když se narodí potomci, resp. děti, tak musejí 
žít, jednat, konat a působit jen kvůli sobě samým, takže je naprosto lhostejné, resp. nezáleží na tom, 
jakého ražení jsou, jakou mají barvu pleti, z jaké jsou rodiny, společenské vrstvy a národa. Podstatné je 
pouze to, po jaké cestě ve svém životě jdou, aby byli počestní, rozvíjeli dobré a pozitivní smýšlení a aby 
v dnešním i budoucím světě mohli důstojně a se ctí působit. Až dospějí, musí pro ně být důležité pouze 
to, zda chtějí být svobodní nebo se chtějí vázat a zda se budou, či nebudou v souvislosti s globálním 
vývojem řídit svým přirozeným pudem plodit potomstvo, takže mohou i sami přemýšlet o tom, zda by 
jim stačilo jedno nebo dvě děti. 

Quetzal   To byl dobrý a cenný monolog, který pojmenovává a vystihuje skutečná fakta. 

Ptaah   Takový je i můj názor, ale myslím si, že bys měl nyní vysvětlit události spojené s tvojí nehodou, 
dříve než budeme pokračovat v naší konverzaci. 

Billy   O. k. Celá věc se odehrála 1. června, a sice dole v obci Tablat, ale k tomu se ještě váže jedna krátká 
předchozí událost, která začíná tím, že jeden starší muž již po celá léta, několikrát do týdne, chodí 
s dvěma poníky z Gosswilu do obce Wila a zase nazpět. Malého poníka vodí stále po své levé straně 
a toho většího po pravé straně. Jelikož mě pokaždé těší, když s Evou projíždíme kolem nich na své cestě 
za nákupy, tak jsem se rozhodl, že tomu muži věnuji nějaký peníz na krmení, přičemž jsem stále myslel 
na to, abych ho oslovil z levé strany, tedy právě zleva od jeho malých poníků, neboť jsem se již od Sfath 
i v zemědělství naučil přistupovat ke zvířatům všeho druhu pokaždé z levé strany. 1. června se mi pak 
naskytla příležitost můj záměr uskutečnit, a tudíž Eva asi 30 metrů od toho muže s poníky zastavila auto 
a já jsem vystoupil, což jsem si ještě uvědomoval, avšak následně jsem měl »zatemnění«. Když jsem byl 
opět schopen jasně myslet, ležel jsem asi 3 metry vedle silnice na louce a měl jsem obrovské bolesti 
v pravém rameni a v nadloktí. Později vyšlo najevo, že jsem – navzdory svým vědomostem, své vůli 
a svému obvyklému chování – přistoupil k tomu muži, který vedl oba poníky svázané po své levé a pravé 
ruce, čelem. Následkem bylo to, že se mu oba poníci vytrhli z rukou a pádili na louku, přičemž mě 
samozřejmě strhli s sebou a odmrštili pryč, jelikož byli přece svázaní. Mé bolesti byly skutečně nesmírně 
silné, a proto mě Eva bez váhání zavezla do kantonální nemocnice Winterthur, kde mi bylo po prvotním 
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vyšetření sděleno, že mám vykloubenou paži, a že je tedy nutno ji opět srovnat. Věděl jsem tedy, co 
mohu očekávat, neboť takovýto úkon jsem už jednou absolvoval, když mi bylo 20 let a když jsem spadl 
ze schodů a rovněž si vykloubil pravou paži. Poté však byl v nemocnici Winterthur udělán rentgenový 
snímek mého ramene a nadloktí, na jehož základě bylo patrné, že jsem měl nejen vykloubenou paži, ale 
také roztříštěný podpažní kloub, a pod ním byla také ještě zlomená nadloketní kost, načež jsem dostal 
obvaz, aby se stabilizovalo nadloktí a posunutý podpažní kloub. Poté mi vrchní lékař doporučil operaci, 
při níž by mi byl voperován nový nadloketní, resp. kulový kloub a nová kloubní jamka z titanu, tedy 
ramenní, resp. kulový kloub s kloubní jamkou na lopatce, zatímco samotný kulový kloub by byl v oblasti 
nadloktí. Chrupavka přirozeně pokrývá jak kloubní jamku, tak kulový kloub, čímž umožňuje optimální 
tření kloubních ploch. Později, když šlo o to mi důkladně vyložit operační postup, mi asistující chirurg 
vysvětlil přesnější okolnosti, jakož i rizika operace, o nichž prohlásil, že existuje 30procentní záruka, že se 
vše »dobře« podaří. Podle jeho výkladu bylo riziko skutečně značné, jelikož bych při této operaci nemohl 
ležet, ale musel bych být operován v polosedu, a tudíž by byl transport krve od srdce do mozku mnohem 
náročnější, než kdybych právě mohl ležet. Asistující chirurg tedy jasně řekl, že s 30procentní zárukou 
úspěchu – která by byla dána okolnostmi operace, jakož i tím, že jsem roku 2015 prodělal operaci srdeční 
aortální chlopně – by existovalo skutečně velké riziko, že bych tuto operaci nepřestál. Kdyby totiž 
do mozku nebyl pumpován dostatek krve, stačilo by jen 30 až 60 vteřin k tomu, aby nastal skon. Některé 
informace mi předal i písemně, a sice ohledně dalších rizik, která by vznikala, kdyby operace proběhla 
úspěšně. V tomto protokolu tady stojí, že zaprvé existuje riziko kómatu a zadruhé riziko zhroucení 
srdečního oběhu, takže to bych si s sebou rovnou mohl vzít rakev s hřebíky, které by následně mohly být 
přitlučeny. Jako třetí riziko byla uvedena amputace paže, a začtvrté bylo vysvětlováno něco, co jsem 
zapomněl a co tady na tomto výkladovém protokolu ani nedokážu rozluštit. Ale to vše, co bylo zapsáno 
do tohoto protokolu, mohu krátce předčíst:  

 

Diagnóza: Posunutá zlomenina levé nadloketní kosti s několika odštěpenými částmi při špatné kvalitě 
kostí a pravděpodobnými poruchami prokrvování fragmentu kostní hlavy, dříve poškozená rotátorová 
manžeta. 

Od skutečnosti, že se v této prognóze hovoří o »levé« kosti, tedy o levé paži, zatímco se ve skutečnosti 
jedná o paži pravou, je možno odhlédnout. To, co bylo popsáno jako »zlomenina nadloketní kosti 
s několika odštěpenými částmi«, znamená, že kulový kloub je fakticky roztříštěn a že nadloktí přímo 
pod ním je veskrze zlomeno. 

Bez operace: Funkční porucha, chronické bolesti, chybná pozice, porucha prokrvování jednotlivých 
fragmentů, nekróza kostní hlavy. 

Taková je tedy prognóza, když se odmítne operace. Hledal jsem na internetu, jak je nutno chápat nekrózu 
kostní hlavy, a nalezl jsem následující informace, přičemž nyní již vím, že existuje také kyčelní nekróza 
kostní hlavy, avšak v mém případě je myšlena nekróza hlavy humeru: 

1.  Pod pojmem nekróza hlavy humeru nebo nekróza hlavy pažní kosti se chápe odumírání kosti pažní 
hlavy – často z neznámých důvodů a v různé míře. V důsledku tohoto procesu měkne kost pažní hlavy 
a ztrácí v zátěžové zóně svoji nosnost. To vede k tomu, že se – s rozdílnou intenzitou – deformuje 
povrch kosti a chrupavka na povrchu pažní hlavy. Tímto způsobem se ničí kloub. 

2.  Bolest v nadloktí během týdnů a měsíců stále pomalu roste. Dotyčný člověk ji pociťuje v rameni nebo 
v nadloktí a trápí jej i v noci. Kvůli bolestivým pohybům, které člověka vedou k tomu, že zaujímá jisté 
šetrnější pozice, se může v průběhu času omezit pohyblivost ramene, nebo může rameno dokonce 
ztuhnout. Výjimečně se může vyskytnout vrzání a/nebo tření kosti. V tom případě je pak onemocnění 
většinou již v pokročilejším stadiu. 
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3.  Bez léčby spěje průběh nekrózy hlavy humeru, resp. nekrózy pažní hlavy ke zničení a deformaci pažní 
kosti. Kvůli poruše prokrvení kost měkne a není již dostatečně nosná. Kost se přetváří a pažní hlava 
ztrácí kulatý tvar. To vede nakonec k opotřebení hlavního ramenního kloubu – s čímž je spojeno 
patřičné tření, bolesti, neschopnost používat paži a omezení jejího pohybu. 

4.  Bez léčby měkne při nekróze hlavy humeru kost čím dál tím více, a sice vlivem poruchy prokrvení 
v pažní hlavě. To znamená, že kost stále ztrácí svoji nosnost a její povrch se bortí, resp. tvoří 
prolákliny. Kost se deformuje. Z toho důvodu ramenní kloub ztrácí svoji zaoblenost, dochází 
k opotřebení chrupavky/kosti v rameni. To způsobuje, že se bolesti v rameni v průběhu času 
a s pokračující nekrózou hlavy humeru většinou zhoršují. Na rentgenu nebo s využitím CT / jaderné 
tomografie lze rozeznat rostoucí ztrátu zaoblení pažní hlavy a zúžení hlavní kloubní štěrbiny 
v rameni. V dalším průběhu se ramenní kloub stále ztužuje a destrukce a bolesti v rameni začnou 
být tak zřetelné, že je nutné voperovat umělý ramenní kloub (ramenní protézu). 

 

Taková je tedy podle tohoto výkladového protokolu prognóza, pokud člověk nepodstoupí operaci 
a nenechá si implantovat umělý kulový kloub a novou kloubní jamku z titanu, přičemž ohledně operace 
zde stojí následující: 

 

S operací: Možné různé postupy (rekonstrukce, částečná anatomická protéza, inverzní protéza). Cílem je 
dosažení co možná nejlepší funkce a bezbolestnosti při zachování samostatnosti. 

 

Léčebné alternativy: 
Bez operace: Pravděpodobné chronické bolesti a ztuhnutí ramene. 
Částečná protéza: Lze očekávat horší funkci. 
Rekonstrukce: Nelze doporučit kvůli zlomeninovému vzoru (omezené prokrvení, avitální kostní 
fragmenty). 
 

Operace: 

1.  Průnik k pažní hlavě, otevření rotátorového intervalu a odsazení dlouhé bicepsové šlachy. 
2.  Odstranění fragmentů kostní hlavy, kostnaté úpony svaloviny jsou obepnuty. 
3.  Přizpůsobení jamky a příprava na komponenty jamky. 
4.  Připevnění těchto komponent pomocí šroubů (bez cementu) ve správné poloze. 
5.  Příprava těla nadloktí (dřeňový prostor). 
6.  Zacementování tělových komponent. 
7.  Repozice protézy a reflexace připravených kostních hrbolků, spodní vystlání vlastní kostí. 
8.  Eventuální fixace dlouhé bicepsové šlachy. 
9.  Eventuální Redonova drenáž, vrstevné uzavření rány. 
10.  Suchý obvaz a abdukční polštář. 

 

Možné všeobecné komplikace: 

1.  Krevní výron s nutnou reoperací vzácný. 
2.  Lokální infekce – většinou při spolupůsobení kloubu –, nutná následující operace. 
3.  Porucha hojení rány, trombóza, plicní embolie. 

 

http://cz.figu.org/


24 
 

 

Copyright 2018/2019 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

Možné specifické operační komplikace: 

1.  Poškození nervů nebo iritace vlivem operačních přístupů, zde zejména ohledně Nervus axillaris 
(Vysvětlující výňatek z internetu: Nervus axillaris /»axilární nerv«/ je nerv brachiálního plexu. 
U člověka má své kořeny v míše, a sice mezi 5. a 7. krčním segmentem /C5–C6/, u domácích zvířat 
v segmentech C6–C8.) 

2.  Vzácně zranění krevních cév nebo nervů, jež vedou do paže. 
3.  Z dlouhodobého pohledu možné omezení pohyblivosti v ramenním kloubu, uvolnění protézy, luxace 

(vykloubení) protézy. 
4.  Zlomenina kosti během operace nebo později (periprotetická fraktura), zlomenina akromia. 
5.  V ojedinělých případech dochází k nadměrnému odbourávání kosti se silně zánětlivými jevy 

a bolestmi (komplexní regionální bolestivý syndrom). 
 

Speciální rizikové faktory pacienta EAM: 

1. Kóma; 
2. SSO (selhání srdečního oběhu); 
3. amputace; 
4. ...??? (nedokážu přečíst/rozluštit) 

 

Zvláštní poznámky: 

Funkční nedostatky ramene jsou časté. 

 

Takový je tedy popis odborných lékařských výkladů ohledně operace po mém nehodovém zranění, 
přičemž operace byla plánována na pondělí, 19. června 2018, v 11.30 hod. Když mi ale později asistující 
chirurg vysvětlil operační rizika spojená s mým případem, tak mě přepadly zvláštní myšlenky a pocity, 
které mě podnítily k tomu, abych tuto operaci nepodstoupil. A to je vše, jelikož od té doby se sám snažím 
o to dostat svoji paži opět pod kontrolu, a sice pomocí toho, že sám provádím všemožné pohybové 
nácviky, při nichž dociluji též dobrých úspěchů, neboť jak můžete vidět, dokážu svojí paží již dobře hýbat. 

Ptaah   Pohyblivost tvé paže mě velmi udivuje, neboť to, co se ti daří, není vlastně po pouhých 2 měsících 
od nehodové události možné, a navíc by ti každý pohyb musel působit velké bolesti. 

Billy   Vždyť jsi při svých návštěvách v poslední době sám viděl, že jsem opakovaně prováděl pohybové 
nácviky a že jsem při nich pokaždé trpěl velkými bolestmi, ale myslím si, že budu moci svoji paži znovu 
používat a přimět k fungování jen tehdy, když tyto bolesti snesu a když ve svých pohybových cvičeních 
nepolevím. Jednoduše tedy na tyto bolesti nedbám a nechávám je prostě třeštit, i když mi to někdy 
připadá těžké, ale hlavní věc je, že je má paže opět schopna pohybu, třebaže se mi někdy chce bezmála 
rozskočit mozek bolestí. 

Quetzal   To, co jsi předčítal z výkladového protokolu, představuje barbarskou fušeřinu, ale nikoli 
medicínské vědomosti a dovednosti. 

Billy   Zapomínáš, že žiju tady na Zemi a že lékařské vědomosti pozemšťanů ještě nehorázně zaostávají 
za těmi, které jsou běžné u vás, Plejaren. 

Quetzal   Tak tomu samozřejmě je, avšak přesto se jedná o barbarství a břídilství, a tak se tážu sám sebe, 
jak se s tím dokážeš vyrovnat. 

Ptaah   Dělá si svoji vlastní medicínu tím, že se po mentální stránce chová správně a že také podle svých 
vlastních možností podniká vše nezbytné. Přirozeně že to vím, avšak i přesto mě opakovaně udivuje, jak 
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se Eduard dokáže vypořádat s takovýmito událostmi, které na něj mají dopad, a jak dokáže snášet i velké 
bolesti jako tyto, které jej po jeho těžkém zranění musejí skutečně velmi omezovat. 

Billy   Neměl bys o tom začínat odborně diskutovat, a navíc je tím patrně řečeno a vysvětleno vše, co 
jste chtěli vědět. To, co bylo pověděno a vyloženo, by tedy mělo postačovat, přičemž mi ani nemusí být 
říkáno, kolik dlouhých měsíců budou ty bolesti ještě trvat a kolik měsíců budu muset pilně pokračovat 
ve svých pohybových cvičeních, aby se má paže opět uvedla do pořádku. 

Ptaah   Samozřejmě, ale to, jak již za 2 měsíce po nehodové události opět hýbeš svou paží a dokážeš ji 
používat bez odborných lékařských zákroků, mě i přesto více než jen krajně udivuje. 

Billy   Je tomu právě tak, že člověk musí sám něco podnikat, a navíc dostačujícím způsobem, pokud chce, 
aby jeho snahy byly korunovány úspěchem. I já se chci tedy snažit a dělat všechno myslitelné, aby má 
paže byla opět plně funkční, a to i tehdy, když jsou ty bolesti k nevydržení, jako je tomu zvláště při mých 
pohybových cvičeních a při vyřizování jistých prací, zejména při práci na počítači.  Ohledně toho všeho 
pouze doufám, že to skutečně zvládnu a že se nebudou naplňovat ty zlé rizikové prognózy, které byly 
pesimisticky uváděny jako důsledky neprovedené operace. Ale teď by o tom skutečně již mělo být 
řečeno dost, neboť existují důležitější věci na probrání, jako např. ty, které se týkají »mírového znaku«, 
jenž představuje runu smrti, takzvaného symbolu CND (Campaign for Nuclear Desarmament; pozn. 
překl.); o něm by mělo být něco vysvětleno, jelikož tento údajný »symbol míru« páchá nehorázně mnoho 
škod a neštěstí a pozemšťané nechápou, že tento falešný symbol tvoří původ nepokojů, válek, nenávisti, 
smrti a zkázy atd. To je zcela v protikladu se skutečným mírovým symbolem, který navrhl a vytvořil 
Nokodemion již před milióny lety a začlenil jej též do Učení ducha jako jeden ze symbolů tohoto Učení. 

Ptaah   Hovořit o této věci ještě jednou a objasnit různé body bude patrně nezbytné. 

Quetzal   To si myslím rovněž, neboť když pozoruji všechny ty negativní a zhoubné události a způsoby 
chování pozemšťanů, které se vyskytují stále častěji a stále více se zvrhávají, tak považuji 
za nevyhnutelné se tomuto tématu znovu zavěnovat, aby se odhalila nebezpečnost tohoto 
nesmyslného, falešného symbolu, jenž představuje runu smrti a jenž v žádném ohledu nepřináší mír, 
nýbrž na úrovni krajně negativních šířících se kmitů působí naopak jen zhoubné pohromy, jakož 
i nepokoj, zášť, povstání, války, nespokojenost, zkázu a zmar. 

Billy   Runa smrti, jakož i jiné runy, pocházejí původně z germánského kulturního okruhu a souvisejí 
s Ódinem, resp. Wotanem a Thórem, popř. Donarem. Tyto tajuplné nápisy podněcovaly po celá staletí 
fantazii takzvaných vědců i laiků, avšak budí pozornost také v moderních mýtech. V dnešní době se runy 
zvláště v Evropě, ale i po celém světě, spojují s nacisty a neonacisty, a to zčásti právem, neboť ve třetí 
říši diktátor Adolf Hitler praktikoval runový kult. Faktem však je, že i v dnešní době, tedy déle než 70 let 
od konce třetí světové války (1939–1945), využívají runu smrti i jiné runy jako poznávací znamení četní 
zmatenci, kteří napodobují někdejší nacisty a kteří se hloupě a pitomě projevují a odhalují jako mladí 
nacisté. Falešný znak míru, resp. znak peace – jenž je škodlivý a zkázonosný a který ve smyslu chybném 
a ničícím mír představuje obrácený strom života – je na levicové scéně a mezi mírovými aktivisty 
nanejvýš oblíbený, avšak tito naivové a nevzdělanci, kteří se tímto falešným symbolem míru nechali 
oklamat, si neuvědomují, a to ani do dnešní doby, že tímto falešným symbolem podporují škody, 
nepokoje, války, vraždění a zabíjení. Tento falešný znak míru, který fakticky ztělesňuje znak smrti, se stal 
populárním vlivem hippies, kteří si z něj udělali obchodní značku. Tento runový symbol vpravdě 
představuje runu, která neznamená mír, nýbrž smrt a zhoubu. Bezmála nikdo neví, že toto globálně 
používané znamení míru vlastně představuje runu a symbol smrti. Kdyby měla tato runa představovat 
znamení míru, tak by musela stylizovat život, a tudíž by tento symbol musel znázorňovat vzhůru rostoucí 
strom, který fakticky symbolizuje život, popř. jeho počátek. Převrácený strom života, který je 
znázorňován falešným symbolem míru, resp. symbolem peace, znamená smrt a konec života. Jako 
symbol mírového hnutí se tato runa smrti poprvé objevila v Londýně roku 1958, při úplně prvním 

http://cz.figu.org/


26 
 

 

Copyright 2018/2019 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

Velikonočním pochodu míru, přičemž tento falešný symbol míru byl hloupě a připitoměle zvolen jako 
znak »Kampaně pro jaderné odzbrojení«, jelikož tím mělo být ukazováno, že jaderné zbraně znamenají 
smrt, a sice smrt miliónů lidí. Tento keltský symbol smrti byl dříve skutečně využíván při rituálech jako 
symbol vyřčeného satanského požehnání. Používal jej i Jásir Arafat, Richard Nixon, Winston Churchill 
a Stewart Meacham, předseda společnosti Reds´ New Mobilisation Committee, přičemž anglický 
ministerský předseda Winston Leonard Spencer Churchill prohlašoval, že lze toto znamení používat jako 
vítězné. Je potřeba si uvědomit, že Winston Churchill patřil k zasvěcené »elitě« a byl svobodným 
zednářem – na osobní rovině to byl propadlík, který nenáviděl školu, a jako politik to byl zlovolný válečný 
štváč a gauner, jemuž však byla i přesto udělena Nobelova cena, již dostali i jiní lidé, kteří si ji nezasloužili 
a kteří jí nebyli hodni. Churchill byl muž, který nejpravděpodobněji znal krajně špatný význam tohoto 
symbolu a který v jeho špatném smyslu i myslel a jednal, ačkoliv se pokoušel přikrášlovat sebe samého 
a své chování. On byl vlastně tím, kdo v minulé světové válce, kterou vyvolal Hitler, vsadil všechno na to, 
aby přemluvil USA k tomu, aby se svojí armádou přišly do Evropy a celkově se vměšovaly do války 
po celém světě, a tento fakt by měl patrně postačovat k tomu, aby bylo ozřejmeno zlovolné Churchillovo 
smýšlení. Tyto věci vím z vyprávění Sfath a mohu dát po paměti ještě zpola dohromady to, co mi 
vysvětloval o různých událostech týkajících se prvních let začínající světové války, které znám pouze 
na základě jeho výkladů, stejně jako i fakt, že Winston Leonard Spencer Churchill pocházel z britské 
vysoké šlechty a byl tím, kdo z Londýna udělal těžce opevněné město a nechal v jeho centru vystavět 
betonová kulometná hnízda, takže Londýn již nebyl »otevřeným městem«. Důvodem bylo to, 
že Hitlerovo letectvo začalo napadat vojenská zařízení v blízkosti Londýna, avšak Hitlerův rozkaz 
obsahoval přísný pokyn, že se nemá útočit na město jako takové, jak mi tehdy vysvětlil Sfath. Nacistické, 
resp. německé noční bombardéry útočily tedy na ropné nádrže v blízkosti Londýna – pokud si dobře 
vybavuji vysvětlení Sfath, stalo se tak v noci z 23. na 24. srpna 1940. Tyto bombardéry byly však 
napadeny a vytlačeny letkou britských stíhaček, resp. stíhacích letounů Hurricanes, načež kvůli chybě 
v navigaci svrhly své bomby na loděnice ve Východním Londýně. Tyto loděnice byly považovány 
za vojenská zařízení, avšak Hitler toto chybné bombardování neakceptoval a nechal dotyčné posádky 
letadel postavit před vojenský soud, který je degradoval a přemístil k pěchotě. Churchillovi přišel tento 
bombový útok jako na zavolanou, neboť mu zavdával důvod k tomu, aby štval USA do války proti 
nacistickému Německu, zejména také přemlouval tehdejšího amerického prezidenta Roosevelta k tomu, 
aby mobilizoval americké ozbrojené síly a poslal je do Evropy, aby zasáhly do válečného dění a masivně 
se na něm podílely. Následně vydal Churchill odvetný rozkaz k celé sérii bombardovacích útoků na Berlín, 
a tedy i na civilní obyvatelstvo, a to jednak proto, aby se oficiálně pomstil, a jednak proto, aby Hitlera 
vydráždil a podnítil jej k tomu, aby rovněž začal bombardovat civilní populaci a hlavní město Anglie. 
V noci z 25. na 26. srpna bylo tedy spuštěno první bombardování Berlína, při němž bylo nasazeno více 
než 80 bombardérů. Asi 30 leteckých posádek pak tvrdilo, že jejich bomby zasáhly Berlín, zatímco asi 30 
dalších nemohlo město nalézt. Některé ze zbývajících posádek bombardérů se musely vrátit do Anglie 
s nepořízenou a musely samozřejmě své bomby někde bez výběru odhodit, jelikož s nimi již nemohly 
přistát. Pokud si správně vybavuji výklady Sfath, tak 5 bombardovacích strojů sestřelila nacistická 
protiletecká obrana. Churchill však nařídil ještě další takovéto bombardovací útoky, které sice proběhly, 
avšak nepřinesly lepší výsledek než útok první, který sice stál lidské životy, avšak způsobil v Berlíně jen 
stěží nějaké škody, jež by stály za zmínku. Kvůli těmto bombovým útokům, které Churchill nařídil, se stále 
zvyšovaly ztráty pilotů i strojů, následkem čehož Churchillovi docházely argumenty, a tak hledal 
východisko v tom, že budou USA nyní zvažovat svůj vstup do války proti Hitlerovi (což již předtím zákeřně 
plánoval a v co doufal, kvůli čemuž Hitlera provokoval svým bombardováním Berlína), když o to USA 
požádá a když bude silně argumentovat tím, že existuje nebezpečí, že bude Hitler bombardovat Londýn. 
Churchill se tedy obrátil na amerického velvyslance, Josepha Kennedyho, a dotazoval se jej, zda by bylo 
bombardování Londýna dostatečným důvodem k tomu, aby USA zasáhly do válečného dění, čímž 
americký prezident Roosevelt hrozil roku 1939, když varoval evropské válčící státy. Americký velvyslanec, 
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Joseph Kennedy, ovšem prohlédl Churchillovu intriku a dal mu patřičně odmítavou odpověď, ale i přesto 
chtěl vědět, kam až by Churchill zašel, aby mohl uskutečnit své plány. 

Tento velvyslanec vskutku prohlédl Churchillovy zákeřné válečné intriky, jež spočívaly v tom, že nechal 
bombardovat nacistické Německo, aby nacisté reagovali útoky na Londýn, čímž chtěl amerického 
prezidenta Roosevelta a americké vládní činitele donutit až k tomu, aby Amerika zasáhla do války 
v Evropě. Velvyslanec Joseph Kennedy věděl navíc i některé další věci než jen tyto, a proto Churchillovi 
také z dobrého důvodu nedůvěřoval. K tomu však nemohu nic říci, neboť jsem skutečná fakta zapomněl, 
a proto se chci zeptat tebe, Ptaah, zdali bys v tomto ohledu mohl povědět to, co by bylo ještě nutné? 

Ptaah   To bych mohl, neboť jsem se všemi těmito událostmi podrobně zaobíral. Churchill byl velmi 
detailně informován o tom, že Lord Philip Henry Kerr – což byl 11. markýz Lothianský, britský politik, 
žurnalista, diplomat a tehdy velvyslanec ve Washingtonu – obdržel od Hitlera velmi výhodnou nabídku 
míru, což se ovšem zcela příčilo Churchillovu dychtění po válce, jakož i jeho nenávisti a pomstychtivosti 
vůči Adolfu Hitlerovi. Kerr se velmi snažil o to odvrátit Churchilla od jeho válečných plánů, a proto mu 
radil, aby se držel zpátky, vzdal se svých zlovolných proválečných plánů a nevyvíjel žádné negativní 
aktivity, kvůli nimž by ztroskotaly snahy o mír. Do této věci byl zapleten také americký prezident 
Roosevelt, který byl ochoten přitakat žádosti německého diktátora a podniknout nezbytné kroky k tomu, 
aby byl zachován mír a aby byla odvrácena válka, při níž měly USA spolupůsobit tak, že by se 
nevměšovaly do nacistické politiky a do jejího válečného opojení. Také americký prezident Roosevelt 
tedy zastával názor, že by se nabídka míru neměla lehkovážně odmítat, a vyvíjel odpovídající snahy. Tato 
skutečnost a veškeré související okolnosti byly ovšem naprosto tajné a neměly být uvedeny ve veřejnou 
známost, takže o tom nebyla informována ani druhá komora britského parlamentu, jakož ani anglický 
lid a světová veřejnost, a tudíž nebyla nikdy zveřejněna informace, že německý národ chtěl s pomocí 
Američanů tajně uzavřít mír, a to ještě dříve, než měly být USA v Evropě aktivní. Faktem také bylo, 
že Churchill, který žil ve svém válečném štvaní, měl zmatené sny, jako například ten, v němž byl během 
německé invaze zajat a mučen, což v něm vyvolalo hrozný strach a podnítilo k tomu, aby hledal 
ve Španělsku a Švédsku válečné spojence. Avšak poté, co na základě skutečné situace spojené 
s Hitlerovým válčením nabyl jistoty, že žádná invaze nenastane, začal vést stále provokativnější, zlejší, 
ba fanatičtější řeči štvoucí do války, aby anglickou dolní sněmovnu a populaci přesvědčil o tom, že Hitler 
je úhlavním nepřítelem Anglie. Tímto způsobem provozoval Churchill svoji proválečnou štvavou 
propagandu, ačkoliv sám velmi dobře věděl, stejně jako Joseph Kennedy, že Hitler nezastával vůči Anglii 
žádné nepřátelské postoje, a ani mu nepřišlo na mysl, aby Anglii napadl. Churchill se však následně 
dozvěděl o tom, že Adolf Hitler chtěl pronést řeč při příležitosti výročí »puče v Bierhallenu«, resp. 
neúspěšného »Hitlerova puče«, který proběhl 8. listopadu 1923 v Mnichově a při němž šlo o to – pod 
vedením strany NSDAP, tedy právě pod vedením Adolfa Hitlera, Ericha Ludendorffa a dalších 
zúčastněných – svrhnout pomocí ozbrojeného puče berlínskou vládu, aby se sami pučisté chopili moci 
v podobě nacionální diktatury. Tento pokus se však zcela nevydařil, jelikož pravicově radikální síly se 
následně od Hitlera, jeho idejí a převratových plánů celkově distancovaly, poté co se s ním v předchozí 
době spojily. Proto se nezdařil ani Hitlerův pokus získat na svou stranu pravicově konzervativní kruhy 
v bavorské vládě a správě, které se tedy do pokusu o puč nezapojily, stejně jako ani reichswehr, a tudíž 
Hitlerův zamýšlený převrat ztroskotal a také »pochod k Feldherrnhalle« byl násilím zastaven bavorskou 
zemskou policií, což si vyžádalo 20 mrtvých. Hitler byl následně vsazen do žaláře, avšak po svém procesu 
byl již 20. prosince 1924 opět propuštěn, nicméně jeho pokus o puč měl pro něj i pro Bavorsko 
z dlouhodobého pohledu významné následky. Co se však Churchilla týkalo, tak ten i nadále bouřil proti 
Německu, a nařídil nové útoky proti »Hitlerově říši«: Tentokrát, při příležitosti výročí »puče 
v Bierhallenu«, nařídil bombový útok na Mnichov, při němž zaútočilo více než 50 britských bombardérů, 
z nichž nacistická protiletecká obrana 11 sestřelila. To celé byl však nevydařený úder, neboť v Mnichově 
nebyly způsobeny – stejně jako ani při dřívějším bombardování Berlína – žádné vážné škody. Churchillův 
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nápad zabít Hitlera při jeho proslovu bombovým útokem představoval jen iluzi, jež neměla naději 
na úspěch, neboť v době bombardování nebyl Adolf Hitler vůbec v Mnichově. To Churchilla velmi 
rozhněvalo, a proto již brzy po tomto nesmyslném útoku na Mnichov nařídil útok další, přičemž se 
chybně domníval, že si tím opět upevní svoji pošramocenou prestiž. Přikázal tedy nové bombardování 
Berlína, přičemž ve svých bludech věřil, že tím může dosáhnout něčeho fenomenálního, když bude 
bombardovat Berlín v době, kdy do něj dorazí ruský ministr zahraničních věcí Molotov, aby s Hitlerem 
vedl rozhovory. Churchill tedy přikázal masivní bombardování Berlína, aby – jak připitoměle uvedl 
ve známost – »pozdravil Molotovova«, a tak vyslal přes 50 bombardérů, jež měly velké části Berlína 
obrátit v trosky, jež ovšem svými bombami – stejně jako tomu bylo i při prvních a dřívějších 
bombardováních – dokázaly způsobit jen nepatrné škody, a navíc jich bylo asi 20 sestřeleno nacistickou 
protileteckou obranou. A navíc tomu bylo i v tomto případě tak, že většina posádek bombardérů nebyla 
schopna najít určené cíle. Žel byla však zasažena jedna škola a nemocnice, což bylo pak příčinou toho, 
že Hitler začal zuřit proti Anglii a podnítil sérii odvetných akcí. Co se však týče toho nesmyslného 
mírového symbolu, který je chybně znázorňován v podobě runy smrti, tak o něm jsme hovořili již dříve 
a konstatovali jsme, že tímto symbolem není podporován mír, nýbrž nepokoje, pohromy, neštěstí, teror, 
války, povstání, smrt a zhouba. Tento fakt se od doby vzniku tohoto symbolu stále znovu a znovu 
potvrzoval a bude se potvrzovat i nadále, neboť tento symbol smrti pozemšťané nesmyslně, nechápavě 
a falešně pokládají za symbol míru, a tudíž jej v tomto smyslu nepřístojně používají, jelikož si 
neuvědomují jeho negativní, ba přímo nebezpečné kmitové účinky a mylně a zmateně doufají v účinek 
pozitivní, který však vpravdě nikdy nenastane, jelikož je v každému případě a vždy negativní a zhoubný, 
a takovým tedy i zůstane. Runu smrti, kterou nesčetní nezasvěcení, ale i esotericky věřící pozemšťané 
absurdně, zmýleně a nerozvážně používají a uctívají jako údajný symbol míru, využívají jako své logo 
i odpůrci válek a jaderných zbraní; masivně ji uplatňovalo také hnutí hippies, které představovalo 
kontrakulturu, jež vznikla v 60. letech 20. století ve Spojených státech a jež radikálně zpochybňovala 
hodnoty patriarchální a kapitalistické občanské společnosti, a to jak v oblasti umění, tak v oblasti 
individuálního, sociálního a politického života. Také v dnešní době je runový symbol smrti oblíben jako 
falešný symbol míru, resp. jako symbol peace, ale také jako symbol v hudbě a módní branži, přičemž 
i v těchto oblastech vzbuzuje velké nepokoje, a to zvláště od poloviny 80. let, neboť od té doby se 
většinou ještě harmonická hudba nejrůznějších směrů začala stávat zcela disharmonickou, 
a až do dnešní doby se dokonce vyvíjela v hudbu zcela nemelodickou, nelibozvučnou, nečistou, 
disonantní, neryzí, a tedy zcela kakofonicky zvrácenou. A tuto hudbu produkují – jak jsi jednou podotýkal 
– jak takzvané »zpěvačky« a »zpěváci«, kteří křičí, vyjí, skučí a vřískají, tak i tvůrci nástrojového rachotu, 
burácení, rámusu a ohlušujícího spektáklu, smím-li opět použít tvoje výrazivo. Skutečně se nejedná 
o symbol míru. Tento absurdní, falešný a iracionální mírový symbol představující runu smrti vznikl 
na základě dvou písmen, N a D, ze semaforové abecedy, přičemž tuto symbolovou nesmyslnost navrhl 
roku 1958 britský umělec Gerald Holtom pro odpůrce jaderné války a jejich první velký mírový pochod 
v Londýně. Tento umělec jednal z pověření britské Kampaně za nukleární odzbrojení (Campaign for 
Nuclear Disarmament, krátce CND), a sice pro účely celosvětově prvního Velikonočního pochodu míru 
v Londýně, jenž vedl až k centru pro vývoj jaderných zbraní v Aldermastonu. To, co ovšem Holtom 
vytvořil, byl z hlediska míru velmi negativní symbol, který se používá do dnešního dne, což po celém 
světě způsobuje četné pohromy, jelikož tento symbol vyvolává ve vědomí pozemšťanů negativní kmity. 
Holtom svůj bláhový a nelogický návrh vysvětloval tím, že tento symbol sestává ze dvou písmen, N a D, 
semaforové abecedy a vyjadřuje pojem »Nuclear Disarmament«, resp. »nukleární odzbrojení«. Fakt, že 
tento umělec využil pro tvorbu svého falešného mírového symbolu, jenž představuje runu smrti, právě 
znakový jazyk z války, byl více než jen podivný a matoucí, neboť runa, resp. symbol smrti byl ještě 
o několik let dříve často používán a znamenal smrt a zkázu. Také ve třetí, resp. nacistické říši používali 
vším árijským posedlí nacisté starogermánskou runu Yr, tedy dnešní falešný symbol smrti, v obráceném 
směru jako jeden ze svých hlavních symbolů, neboť SS, resp. »Ochranný oddíl« (»Schutzstaffel«) využíval 
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tento symbol v souvislosti se smrtí, a tudíž byla runa smrti uplatňována v nekrolozích, při uvádění data 
úmrtí a nápisech na náhrobcích. Nepoužívali tedy běžný genealogický znak, to jest náboženský kříž. 
Avšak tento symbol vlastně pochází ještě z dřívějších dob, totiž z doby nově vznikajícího křesťanství, 
a sice z období prvního století, kdy vyjadřoval pronásledování křesťanů v Římě. Tehdy pronásledoval 
křesťany v Římě císař Nero a nechával je brutálně popravovat, přičemž apoštol Petr byl údajně ukřižován 
hlavou dolů, jak údajně dokazují zfalšované apoštolské spisy. Tato lež ovšem sloužila tomu, aby byl Petr 
prohlášen za svatého a aby mohl údajně převrácený »Kristův« kříž figurovat jako symbol Božího rouhání 
tehdejšího panovníka a jako symbol jeho pronásledování křesťanů. V křesťanských kruzích byl pak tento 
domněle převrácený, resp. otočený »kříž« označován jako »Neronův kříž«. Ve skutečnosti však tento 
»kříž« neměl tvar křesťanského kříže, neboť jej tvořila přirozená, silná větev stromu s ypsilonovým 
rozvětvením, jak vypadaly mnohé římské »kříže« sloužící k ukřižování. Také Petr byl ukřižován 
na takovéto ypsilonové větvi stromu, která byla vzpřímena do kolmé pozice, jako tomu bylo v případě 
všech takovýchto stromových větví nebo ručně vytesaných křížů, na nichž byli pozemšťané ukřižováni. 
A znamení pro ukřižování Pavla bylo utvořeno do podoby germánské runy smrti, a tudíž nevypadalo 
jinak než dnešní šíleně nerozumný a falešný symbol míru. Více k tomu není co vysvětlit. 

Billy   Děkuji za tvé vývody. Runa smrti se coby falešný symbol míru označuje v esoterice též jako havraní, 
druidova nebo čarodějova noha, avšak reálně vzato znamená i dnes, jako znamenala od nepaměti, smrt, 
neštěstí, zkázu, válku a disharmonii. Francouzský esoterik, dr. Gérard Encausse nebo podobně se 
jmenující, označuje v knize »Věda okultismu« (»Traité de Science Occulte«) runu smrti jako 
nejoblíbenější symbol okultistů všech dob. Považuji ovšem za velmi pozoruhodný fakt, že se mohl tento 
dvojznačný, falešný mírový symbol prosadit po celém světě a že mohl dosud napáchat tolik neštěstí, 
neboť pozemšťané jsou tak hloupí, že nedokážou rozeznat ani pochopit zlo, které z tohoto 
katastrofického symbolu vychází. 

Quetzal   Žel je tomu skutečně tak, jak říkáš, neboť většina pozemšťanů prochází svým životem 
v chorobné zarytosti, přičemž jejich umíněnost je tak sveřepá a strnulá, že se již nedokážou odvrátit ani 
od svého náboženského fanatizmu, resp. od své víry, ani od mínění, které si jednou utvořili. Vinou své 
zatvrzelosti odolávají veškerému poučování, takže jim nemůže být dána žádná dobrá rada, z čehož také 
plyne, že se z jejich zarytosti v negativním smyslu vyvíjí již stěží odbouratelná zabedněnost, zavilost, 
dominance, zarputilost, křečovitá sveřepost, jakož i fanatizmus a tvrdošíjnost, což nakonec eventuálně 
vede k jejich osamělosti a izolaci. 

Billy   Zarytost a tvrdohlavost má však také pozitivní význam, a sice ve smyslu hluboké vytrvalosti, resp. 
houževnatosti, kterou lze v dobrém a pozitivním smyslu definovat a chápat i jako nepovolnost, resp. 
tvrdošíjnost, nepoddajnost, zarputilost a odolnost. V tomto smyslu lze tedy zarytost, resp. zarputilost 
pozitivně přijmout a pochopit, a vyjadřuje tedy i sílu, neústupnost, poctivost, pevnost, mírumilovnost, 
přímočarost, dobrotivost, tvrdošíjnost, ochotu pomoci, učení se, lásku, houževnatost a cílevědomost. 
S dobrou zarytostí a zarputilostí souvisejí také všechny altruistické hodnoty, jako je vstřícnost, 
ušlechtilost, přátelskost, všeobecná prospěšnost, dobrosrdečnost, dobromyslnost, srdečnost, 
přívětivost, lidumilnost, jakož i soucitnost, shovívavost, mírnost, nesobeckost, nezištnost, neegoismus, 
vlídnost, blahovolnost a dobročinnost, ale nakonec také trvalé milosrdenství. V tomto ohledu jsem se 
od Sfath naučil, že pojem »zarytost« (»Verbohrtheit«) je původně odvozen od vrtání, resp. od toho, že se 
do něčeho vyvrtává díra, přičemž lidé, kteří projevovali zarytost, byli označováni pojmy »Verbohrtheit« 
a »Verbohrtsein« již v 10. století, na základě čehož může mít zarytost i pozitivní význam v tom smyslu, 
že člověk skutečně rozhodně trvá na svém názoru nebo nějaké věci a je schopen je provádět a obhajovat. 

Quetzal   Což přirozeně také souhlasí. 

Billy   A souhlasí i to, že byl Wendelle Stevens ze zlovolných pohnutek jako nevinný uvězněn, jelikož se 
údajně dopouštěl sexuálních deliktů na dětech, což byla ovšem lež a klam, avšak dodnes ještě nebyl 
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rehabilitován. Vy Plejaren, tedy ty, Ptaah, a také tvoje dcera Semjase, a i ty, Quetzal, jste tehdy s krajní 
pečlivostí celkově prověřili obvinění vznesená proti Wendellovi Stevensovi v tom ohledu, že údajně 
sexuálně zneužíval nezletilé. Vše jste do detailu prověřili a prošetřili způsobem, jaký byl bezmála 
až přehnaný, avšak nemohli jste zjistit nic, co by svědčilo o tom, že se Wendelle dopouštěl chybného 
chování, z jakého byl nereálně obviňován. Avšak pravdu jste v tomto ohledu nevypátrali pouze vy, neboť 
nařčeními proti Wendellovi se zabývali také pozemšťané, kteří shledali, že tato nařčení nemohou 
souhlasit, jak vyplývá i z mnoha textů, které jsou ještě i dnes dostupné na internetu, viz například tyto 
dvě poznámky: 

P.S. I've been watching Wendelle C Stevens for many years. Colonel Wendelle Stevens was put into jail 
in approximately 1984 sometime, in Tucson, for sharing too much information on UFOs. The court 
charge was child molestation? But many people online say he never did anything like that. Just those 
that didn't want him to talk about his UFO sightings wanted him to stop talking? I think he spent 5 or 6 
years in jail? 

I keep an open mind to everything. But if Mr Stevens was jailed incorrectly. Then that would be a darn 
shame aye. I know National Security is important. But why do they sometimes use child sex to ridicule 
or slander people? 

Nově však zlovolní nepřátelé opět intrikářsky zveřejňují nějaké informace proti Wendellovi i mé osobě, 
přičemž zvláště Wendelle byl kvůli tehdejším lživým obviněním zažalován, odsouzen a uvězněn. Dokonce 
i v dobrých nebo zpola dobrých líčeních o jeho osobě a působení se objevují věci, které svědčí o kritice 
proti němu, byť v jiném smyslu, tedy právě hlavně ohledně UFO a mé osoby atd., jak vyplývá 
z následujícího internetového článku: 

 

Badatel UFO, podpl. Wendelle C. Stevens zemřel 

Wendelle C. Stevens (1923–2010) | Copyright/Zdroj: ufophotoarchives.org 

Tucson/USA – Někdejší podpl. US Air Force, Wendelle C. Stevens, je mnohými považován za průkopníka 
a svými kritiky za jednoho z nejkontroverznějších přívrženců ufologického výzkumu. Stevens včera, 
ve věku 87 let, zemřel na následky zástavy dechu. 

Stevens nepochybně patřil k celosvětově nejznámějším a služebně nejstarším badatelům UFO. Narodil 
se roku 1923 v obci Round Prairie v americkém spolkovém státě Minnesota a roku 1941 vstoupil 
do americké armády. Později Stevens navíc sloužil jako letecký attaché US Air Force v Jižní Americe, roku 
1963 vystoupil z armády a pracoval do roku 1972 pro společnost »Hamilton Aircraft«. 

Během své služební doby pracoval Stevens podle svých vlastních pozdějších výpovědí na vysoce utajeném 
vojenském projektu, při němž byly v arktické oblasti zkoumány neobvyklé fenomény, mezi nimi 
i neidentifikované létající objekty; tento výzkum byl prováděn pomocí výzvědných letadel vybavených 
různými měřicími přístroji. Poté co se Stevensovi v pozdější době již nepodařilo dostat se k výsledkům 
a dokumentům tohoto projektu, pustil se do svých vlastních výzkumů neidentifikovaných létajících 
objektů (UFO), v nichž pokračoval po dobu 54 let. Následně se stal prvním ředitelem ufologické 
badatelské organizace »Aerial Phenomena Research Organization« (APRO), jíž předsedal. 

Stevens se ocitl v hledáčku kritiků obzvláště proto, že pozitivně hodnotil události spojené se švýcarským 
ufokontaktérem Eduardem »Billy« Meierem a že podporoval jeho tvrzení, třebaže dokonce i někteří 
ze Stevensových souputníků považují Meiera za prokazatelného šejdíře, avšak jiní pokládají alespoň část 
Meierových důkazních fotografických a filmových záznamů za autentickou. 
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Wendelle C. Stevens sklidit kritiku ze svých vlastních řad i za to, jak hodnotil událost spojenou s údajným 
zřícením UFO, která se odehrála v červenci 1948 poblíž texaského města Laredo. Ve své knize o případu 
»UFO-Crash at Aztec« popisoval, že se tehdy zřítil americký experimentální letoun a že tělo, které bylo 
údajně na tomto místě nalezeno, patřilo velké opici makak rhesus. V jednom interview z roku 2009 
Stevens ohledně této věci vysvětloval, že je sice pevně přesvědčen o tom, že četná zřícení UFO představují 
zřícení mimozemských kosmických lodí, ale že se v případě objektu z města Laredo jednalo o tajný 
projekt, který byl spuštěn z raketového testovacího pozemku White Sands v americkém spolkovém státě 
Nové Mexiko. 

Stevens začal být známý i kvůli své sbírce fotografií UFO, která je z celosvětového hlediska považována 
za jeden z nejrozsáhlejších obrazových archivů k tomuto tématu. Výsledky svých průzkumů uveřejnil 
Stevens ve více než 22 knihách, jež byly přeloženy do celé řady jazyků. Roku 1987 obdržel na fóru »First 
World UFO Forum« v Brazílii vyznamenání za své celoživotní ufologické dílo. Sám Stevens byl 
spoluzakladatelem a ředitelem kongresu »International UFO Congress«. 

 

Ptaah   Pozemšťané jsou žel natolik zapleteni do všech těch lží a pomluv v souvislosti s takzvanými UFO 
i v souvislosti s našimi kontakty, jakož i do falešných a různých lživých obvinění proti Wendellovi 
Stevensovi, že lži a pomluvy pokládají za pravdu a že faktickou, reálnou skutečnost a její pravdu již nejsou 
schopni rozpoznat. A co se týče tehdejších průzkumů falešných obvinění proti němu, tak platí fakt, 
že jsme na základě svých nanejvýš zevrubných poznatků dospěli k závěru, že všechna tato obvinění 
vycházela z očerňování, jež bylo koordinováno ze strany státu, aby byl v mnoha ohledech umlčen. To 
celé bylo činěno na straně jedné kvůli jeho vědomostem o vysoce utajovaných vojenských průzkumech 
a poznatcích ohledně neidentifikovaných létajících objektů, jelikož panovaly obavy, že by mohl tyto 
poznatky odhalit a rozšiřovat pravdu, avšak to on neměl nikdy v plánu dělat, aby si zachoval svoji čest 
a dostál své povinnosti o těchto věcech pomlčet. Na straně druhé nesmělo být ani připuštěno, aby 
i nadále veřejně působil v tom smyslu, že by mohl poskytnout nezvratné důkazy o pravosti kontaktů mezi 
tebou a námi, čehož by byl kvůli ... býval schopen, což bylo také důvodem toho, že podnikl všech snahy 
o to, aby on sám spolu s Leem a Brit Eldersovými a týmem »Savadove Young Films« mohl provést práce 
na filmu »Contact«. Wendelle Stevens se však držel svého slibu a mlčel až do svého skonu o tom, že ..., 
přičemž také nepopiratelné důkazy o naší existenci a našich kontaktech s tebou bezpečně uchovával, 
stejně jako ..., které měly být předloženy vládě USA, kdyby naše pokusy o kontakt s ní byly úspěšné, což 
ovšem z tobě známých důvodů nebyly. Wendelle Stevens tedy uschovával veškeré podstatné podklady, 
které byly opatřeny naší bezpečnostní aparaturou, s jejíž pomocí jsme veškeré tyto materiály zničili, když 
jsme museli rozpoznat, že navázání kontaktu s vládou USA pro nás nebylo možné. Z důvodů pro nás 
neznámých však některé informace prosákly, načež tajné služby USA, americká armáda a vláda sledovaly 
jisté indicie, následkem čehož byl sužován Wendelle Stevens a nakonec také falešně obviněn 
ze sexuálního zneužívání nezletilých a následně zajat a uvězněn. 

Billy   Zmiňuješ věci, které vlastně nesmějí být vyřčeny. 

Ptaah   Tak tomu je, avšak hovořím s tebou a ty víš, že tyto vyřčené věcí nesmíš vyvolávat ani sepisovat. 

Billy   Ach tak, pak musím tedy jednoduše vypustit vše, co se týče ..., takže mám prostě, jak se domnívám, 
v daných pasážích udělat trojtečky. 

Ptaah   Takový je smysl mých slov. 

Billy   Jasná věc. Teď bych chtěl však přece jen ještě jednou uvést do debaty to vše, co se dříve odehrálo, 
a sice věci a události, které neznají ani různí členové základní skupiny, anebo jen částečně, a tak si 
myslím, že bych je měl pro jednou uvést, přičemž je mohu jednoduše reprodukovat z internetu, pokud 
dovolíte. 
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Ptaah   Proti tomu nelze nic namítat. 

Quetzal   I já jsem s tím srozuměn. 

Billy   Mám vám to celé předčíst? 

Quetzal   Ano. 

Ptaah   To samozřejmě můžeš. 

Billy   Dobrá, pak tu mám jeden článek, jenž byl uveřejněn v časopise MAGAZIN 2000plus (č. 5, 
květen/červen 1999): 

V prosinci 1998 vysílala americká televizní stanice FOX příspěvek s titulem »Největší podvody světa«, 
v němž byl na základě silně pochybných argumentů (viz naši zprávu o filmu s názvem »Zeltfilm«) vylíčen 
jako podvod jak autentický film »Alien Autopsiefilm«, tak i případ švýcarského kontaktéra »Billyho« 
Eduarda A. Meiera. 

Maussan: »Při této parádní ukázce nejprimitivnější mazalské novinařiny si tvůrci ani nedali práci s tím, 
aby si poslechli i protistranu, neboť vše založili pouze na tvrzeních jednoho fanatického odpůrce UFO, 
Američana Kala K. Korffa. Korff se ve svých knihách chlubil tím, že pracoval pro laboratoř »Lawrence 
Livermore«, jedné z největších zbraňových dílen pro americký program »Hvězdné války«. Korffovy 
»rešerše« o Meierově případu sestávaly však pouze z dvoudenní návštěvy Švýcarska, při níž vedl 
interview s potomky jednoho Meierova odpůrce a náboženského fanatika (který spatřoval v Meierovi 
čaroděje a satana), jakož i Meierovou bývalou ženou, avšak nehovořil ani s jediným z Meierových očitých 
svědků, jichž je více než 40, a ani s jedním z objektivních UFO badatelů, kteří tento případ prověřovali. 
Právě tento nedostatek byl v Laughlinu napraven. Na základě motta »Znovuotevření případu Billyho 
Meiera« bylo podrobně analyzováno pozadí tohoto spektakulárního a vysoce zajímavého kontaktního 
případu.« 

O začátek se postaral podpl. W. C. Stevens, člen amerických vzdušných sil ve výslužbě, který roku 1978 
inicioval první mezinárodní průzkum tohoto případu a strávil mnoho měsíců ve Švýcarsku, aby co 
nejdůkladněji prověřil každé Meierovo tvrzení. Stevens při tom vyprávěl, jak jeho samotného i jeho 
čtyřčlenný výzkumný tým (do Švýcarska s ním přicestovali soukromí detektivové Brit a Lee Eldersovi 
a Tom Welch) opakovaně prosili o informace členové tajných služeb, kteří je pozorovali a doprovázeli. 
Po Stevensovi přišel Michael Hesemann, který vedl pro MAGAZIN 2000plus rozhovory s desítkami 
Meierových očitých svědků, přičemž tyto rozhovory (nahrané na video) nyní živě prezentoval publiku. 
Hesemann zdůrazňoval, že »případ Meier« sestává ze čtyř fází: Kontakty v dětství s Plejare »Sfath« 
(1942–1953), kontakty s »Asket« (údajná mimozemšťanka s Vesmíru DAL; 1953–1964; v době, kdy 
»Billy« cestoval na Blízkém východě a dospěl až do Indie), kontakty se »Semjase« (1975–1984) a kontakty 
s »Ptaah« (od roku 1984 dodnes), přičemž tyto kontakty pojmenoval podle nejdůležitějších 
mimozemských osob, s nimiž Švýcar v dané fázi udržoval styky. 

 

Meierův případ pod lupou 

k tématům: Antagonisté 
Autor: Hesemann M. / Německo 

 

Paprsková loď v Indii 

Wendelle Stevens a jeho tým dosud prověřoval ale pouze třetí fázi (kontakty se »Semjase«), ačkoliv 
ujišťoval, stejně jako Hesemann, že pro druhou a čtvrtou fázi existují další důležití očití svědci a důkazy. 
Jako svědka čtvrté fáze prezentoval Hesemann Billyho syna, Methusalema Meiera (25 let), který 
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odzbrojivě klidným, věcným způsobem vyvracel tvrzení své matky a referoval o svých vlastních 
zkušenostech se svým otcem. Vrcholem druhé fáze byl Billyho pobyt u buddhistické mise Ašóka 
v Mehrauli u indického Nového Dillí, kde u dnes 111letého mnicha Dharmavary (který dnes žije 
v kalifornském městě Sacramento, kde vede jeden klášter) studoval buddhovu nauku a vedle toho 
pracoval jako zvěrolékař. Hesemannovi se podařilo vypátrat dva svědky z této fáze a představil je 
v Laughlinu poprvé veřejnosti. 

Hlavní svědkyní byla Phobol Chengová, Dharmavarova vnučka, která stejně jako on sám pocházela 
z Kambodže. Dharmavara je ve své zemi vysoce váženým mužem. Dříve než se zřekl všeho světského 
a oblékl si mnišské roucho, byl nejvyšším soudcem země a blízkým důvěrníkem krále. Otec Phobol 
Chengové byl vysoce postavený diplomat a v 60. letech působil při diplomatické misi v Indii, zatímco ona 
a její bratr vyrůstali v klášteře svého dědečka.  

Tam jim byl nápadný jeden mladý Švýcar, nejen tím, že jej stále doprovázely dvě opičky (nazýval je 
Emperor a Emperess Hanuman, podle legendárního opičího krále z mýtu »Rámájana«), ale i tím, že měl 
pronikavé oči. 

Phobol Chengová 

Zahradník vyprávěl, že tento Švýcar »je spřátelen s bohyní«, brzy nato jej viděla i Phobol, jak se s jednou 
malou, útlou, dlouhovlasou, v overalu oděnou ženou s oválným obličejem a neobyčejně dlouhými ušními 
lalůčky často po celé hodiny procházel po klášterní zahradě. 

Desítky svědků jej pozorovaly s touto »bohyní« z hvězd, avšak nikdo se neodvážil je oslovit – v Indii lidé 
respektují nadpřirozené věci. Současně titíž lidé i další svědci pozorovali diskovitou kosmickou loď této 
návštěvnice a mimoto za noci i podivně se pohybující světla, úkazy, které Billy tehdy fotografoval. 

Sashi Rajová 

Druhou svědkyní, Phobolinou učitelkou hindštiny, byla Sashi Rajová, která pozorování potvrdila. Ona 
sama se stala svědkyní toho, když se nad ášramem objevil velký černý disk; a když viděla jednu 
z Meierových fotografií, tak potvrdila, že se shoduje s jejím pozorováním. Navíc se i ona dozvěděla 
o početných očitých svědcích těchto pozorování. 

Sashi Rajová: »Phobol Billyho Meiera v mezidobí dvakrát navštívila ve Švýcarsku a popsala toto shledání 
těmito slovy: ›Připadalo mi, jako bych přišla domů.‹ Po celou noc ti dva sdíleli své vzpomínky. Jelikož 
sama pracovala jako diplomatka u OSN (patřila k delegaci OSN své země) a několikrát hovořila 
o shromáždění této organizace, tak dlouho váhala s tím, aby vystoupila na veřejnost. Teprve nedávné 
pomluvy mířené proti Meierovi ji přesvědčily o tom, že je načase hájit pravdu. Nyní se, ve spolupráci 
s Hesemannem, snaží vypátrat další svědky z této doby.« 

 

Quetzal   To je zajímavý článek, který mi dosud nebyl známý. 

Ptaah   To, co jsi předčítal, pro mě sice není nic nového, avšak přesto mi to dobře osvěžuje paměť. 

Billy   Pak se tedy poslech toho, co jsem předčítal, vyplatil vám oběma. Avšak nyní mám něco, co se 
vztahuje na vaše energetické přenosy: Je mi známo, že energii přenášíte na principu elektromagnetické 
rezonance, který používáš ty, Ptaah, ve svém kosmickém velikánu, a který používáte i ve svých 
paprskových lodích a všech svých ostatních létajících strojích různého typu, jakož i všemi způsoby 
na planetě Erra a ve vztahu ke všem nezbytnostem – tento přenos ve své šíři prakticky nepodléhá 
žádným mezím a zakládá se na technologii, která nějakým způsobem funguje ve sféře attometrů 
(attometr /značka am/ je jedna triliontina metru; pozn. překl.). Pod tím vším si ale nedokážu nic 
představit a ničemu z toho nerozumím. Nebylo by možné, abyste mi v tomto ohledu vysvětlili nějaké 
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věci, které by vedly k pokroku i naší pozemské techniky? Jasné je mi z toho všeho pouze to, že ve všech 
svých energetických výdobytcích nepoužíváte vůbec žádné kabelové spoje atd., které dnes ještě nutně 
a prakticky nevyhnutelně využívají všechny pozemské technologie. Florena a Enjana mi k tomu nedávno 
vysvětlily, že pomocí elektromagnetické rezonance – kterou nazýváte úplně jinak a která má i jinou 
povahu než prostý bezdrátový energetický přenos – můžete dokonce přenášet energii ze Země do své 
časoprostorové struktury, resp. do své dimenze, takže můžete své přenosy provádět prakticky přes 
neomezené dálavy. 

Ptaah   Aby ti tato technologie mohla být detailně vysvětlena a ozřejmena, musel bys absolvovat 
dlouholeté odborné školení, neboť celá tato záležitost je i pro tebe futuristická, navzdory všem tvým 
vědomostem, které přece nezahrnují okolnosti bezdrátového energetického přenosu. Kromě toho jsou 
vědomosti o elektromagnetické technologii natolik vyspělé, že by její souvislosti, možnosti využití 
a dalekosáhlé podoby pozemšťané ještě vůbec nedokázali pochopit. Mohli by se však velmi rychle učit. 
Kdyby ovšem v dnešní době nebo v blízké budoucnosti byli schopni porozumět tomuto vědění a dokázali 
jej využívat, tak by z toho vyplynula katastrofa, jelikož by se jim otevřely veškeré hranice univerzálních 
dálav. To se ale nesmí nikdy stát, neboť smýšlení, které převládá ve většině pozemského lidstva a které 
je neblaze a zcela zvráceně barbarské, takovéto vědomosti nepřipouští, stejně jako je nepřipouští ani 
z tohoto smýšlení plynoucí zlovolné a pejorativní skutky a způsoby chování vůči všemu životu a veškeré 
Tvořivě podmíněné existenci vůbec. Nezměrné, obsáhle destruktivní, nebezpečné, zákeřné, neblahé, 
jakož i lstivé, ničemné a odporné zvrhlosti, které se vzmáhají v pozemském lidstvu a jež se zakládají 
na ideologicky ražených falešných a bludných naukách hlásajících nábožensko-sektářskou víru, jsou 
zaměřeny naprosto jen na ničení, zmar a zkázu. Z tohoto faktu plyne, že nesmíme poskytovat jasné ani 
otevřené informace a výklady ve vztahu ke tvé otázce, jelikož nám takováto otevřená vysvětlení 
nedovolují naše direktivy a jelikož by jejich zveřejnění bylo spojeno s detailními vědomostmi, jež nesmějí 
být oficiálně uváděny, a to proto, že by příliš popohnaly technický pokrok pozemšťanů a hnaly by 
pozemské lidstvo ke katastrofě, jež by nemohla být zastavena. 

Billy   Tak je tomu přece i se všemi machinacemi, které byly podníceny nesmírnými zástupy stále více 
bujícího přelidnění a které se neomezeně dále vzmáhají a vyvolávají stále horší destrukce a devastace, 
přičemž je v dnešní ani budoucí době již nepůjde zastavit, jelikož celkově zašly již příliš daleko. K tomu 
jsem napsal následující: 

Pozemské lidstvo je pomatené a zblázněné a většina z jeho zástupů jedná fakticky zvrhle a zločinně vůči 
planetě, přírodě, zvířectvu, rostlinstvu a samotnému životu. Tím, co jsem právě řekl, neodsuzuji 
zmíněnou většinu pozemských lidí jako takovou, nýbrž pouze její činy, jednání a konání, jakož i to, že 
postrádá rozum a zjevně také inteligenci, že nedostatečně uplatňuje zdravý úsudek, že není 
mírumilovná, svobodomyslná a spravedlivá a že její myšlení, jednání, usilování a konání je nepřátelské 
k životu a neodpovědné. I tehdy, když hromuji proti Americe, jejím neodpovědným politikům, vládním 
činitelům, vojskům, tajným službám, prezidentům, válečným štváčům a jejich zpropadeným zastáncům 
z lidu atd., kterým chybí mozek, tak proti těmto lidem nepociťuji nenávist, ale pouze pranýřuji jejich 
smýšlení, které je nepřátelské k míru, svobodě, spravedlnosti a počestnosti, jakož i jejich zvrácené 
kriminální a zločinné jednání a konání. Při tom musím hovořit také o zbabělosti těch Američanů, kteří 
mají strach z Ruska, a kteří tudíž stále štvou ostatní proti němu, přičemž většinu těchto ustrašených 
kreatur lze nalézt na americké politické scéně, mezi vojenskými a vládními činiteli a jejich zastánci z lidu. 
Ti všichni vedou války, nechávají mučit, vraždit, zabíjet a masakrovat své bližní a ničit a pustošit města 
a celé země, aby pak žebrali o milodary u pozemšťanů po celém světě, kteří se pak mylně pokládají 
za dobré lidi, ačkoliv nehnuli ani prstem pro to, aby předešli těmto válečným akcím, ba co více: 
Eventuálně se za ně i přimlouvali. Dobráci tedy pomáhají válkou a nouzí zasaženým lidem milodary 
v miliónové a miliardové výši a vše, co bylo zničeno, je znovu zbudováno, nicméně jednoho krásného 
dne začne válčení, mučení, zabíjení, vraždění a masakrování lidí, znásilňování žen a pustošení země 

http://cz.figu.org/


35 
 

 

Copyright 2018/2019 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

a lidských výdobytků opět nanovo, načež se u dobrých lidí znovu žebrá o milodary, které mají sloužit 
válkou stiženým lidem a nové výstavbě všeho zničeného – a tyto věci se dějí v nekonečném sledu již 
od nepaměti. A při tom všem se do této ohavné hry od nepaměti uvádí nábožensko-sektářská víra, v níž 
lidé vzývají imaginárního všelaskavého a všemilovného Boha a velebí jeho údajnou všeobsáhlou lásku 
k člověku, avšak tento Všemocný s pekelnou nemilosrdností, masivní zuřivostí a pomstychtivostí 
následně trestá chybující lidi, a to až po samé zabití, kteří si – vědomě či nevědomě – dovolili provinit se 
proti jeho zákonům a přikázáním. Tuto skutečnost ovšem věřící nerozeznávají a nechápou, a tudíž ji 
jednoduše neuváženě akceptují, jelikož jsou natolik zajati v nábožensko-sektářské víře, která jim byla 
vsugerována, že nedokážou postihovat žádné vlastní myšlenky, ale jen ty, jaké jim byly hypnoticky 
vnuceny na úrovni jejich sektářské víry. Z toho důvodu nedokážou ani projevit vlastní vůli k tomu, aby 
na věci pohlíželi rozumně a soudně, aby na úrovni rozumu a zdravého úsudku rozpoznávali pravdu a činili 
logická rozhodnutí za tím účelem, aby se osvobodili od své bludné bohovíry. Na základě této skutečnosti 
lze naprosto jasně definovat to, že bludná bohovíra, jež byla lidem sugestivně vnucena, zamlžuje jejich 
rozum a zdravý úsudek a zneschopňuje je rozeznat faktickou pravdu, která se zakládá na tom, že jsou to 
pouze oni sami – a nikoliv imaginární Bůh –, kteří musejí úplně o všem svébytně rozhodovat a také 
patřičně jednat a působit na základě svého vlastního rozumu a úsudku. Jelikož jsou lidé, kteří jsou zaujatí 
vírou v Boha, touto vírou ohlupováni, tak se stávají nesamostatnými věřícími bláhovci, a proto lze 
konstatovat, že každá náboženská víra představuje pomatený fanatický blud otrocky závislých věřících 
bláznů. A pokud uvádím všechny tyto faktické skutečnosti, vznáším proti nim kritiku, a tedy je pranýřuji 
– ať už se jedná o všechny ty provinilce, které jsem zmínil v souvislosti s USA, nebo o bohověrce posedlé 
náboženskými bludy –, tak se tím nesnažím povyšovat sebe samého nad dotyčné osoby, neboť já nikdy 
nechci stát nad nimi a ani nad žádnými jinými lidmi, a proto se ani nikdy nepokouším být někým jiným 
než tím, kým jsem. A právě z tohoto úhlu pohledu chci ještě něco uvést k tématům násilí, oproštění se 
od násilí, mír a svoboda, neboť ve světě se stále více a více vzmáhá všechno zlé, zášť, teror a války, 
přičemž hulvát Trump – naprosto neschopný prezident Spojených států, které na prvém místě trpí 
bludnou, chorobnou touhou být světovým hegemonem a ničí mír, svobodu a celý svět – uvádí celý svět 
do chaosu, stejně jako tak činil i americký prezident Harry S. Truman, který se dopustil největšího zločinu 
na lidstvu v celých dějinách tím, že přikázal použít atomové bomby. Avšak do chaosu uvrhoval svět také 
– v USA vzdělaný terorista a zločinec – Usáma bin Ládin, stejně jako američtí prezidenti George Herbert 
Walker Bush a jeho syn, George Walker Bush, vedle různých jiných amerických prezidentů, tajných služeb 
a vojenských hodnostářů atd. 

Současně s tím, jak ve světě nezadržitelně rostou všechny zlořády, nepokoje, nesvoboda, zášť, teror, 
nespravedlnost, nevraživost a deficity v mezilidských vztazích a jak se zvyšuje počet povstání, usmrcení, 
vražd, válek, kriminálních a zločinných skutků všeho druhu, jakož i rodinných rozvratů a přírodních 
katastrof a jak se stále více ničí planeta a její zvířectvo a rostlinstvo – což úhrnem zaviňuje přelidnění –, 
roste také intenzita vyhubování a likvidace četných živých organizmů a také míra stále hůře se 
zvrhávajícího, rozličného násilí. 

Události dnešní doby často zrcadlí sledy průběhů dřívějších událostí, vývojů, procesů a okolností, jež 
od nepaměti zhoubně otřásaly světem a přinášely pozemským lidem škody, pohromy, katastrofy, těžké 
rány osudu, tragédie a neblahou sudbu. Již od nepaměti byla Země vinou lidstva – které vzbuzovalo zlé 
maléry, nehorázné komplikace, katastrofy a neštěstí – uvrhována do nouze, bídy a často bezmála 
do definitivní zkázy, přičemž i dnes ještě hrozí, a budou hrozit i zítra i do daleké budoucnosti, tytéž nebo 
podobné zhoubné události a dění, jež visí nad Zemi a celým jejím lidstvem jako Damoklův meč. 

Ohledně toho všeho ale platí fakt, že všechny tyto lidstevní porážky, dramata, fiaska, války, rány osudu, 
katastrofy a nepořádky atd. zaviňovali vždy a v každém případě nějací pozemšťané, jednotliví lidé této 
planety, jimž se sice podařilo chopit se moci nad národy, avšak předurčili si svůj pád ještě dříve, než se 
dostali na vrchol své moci. Příkladem budiž císaři, králové, prezidenti, diktátoři a všemožní další držitelé 
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moci, kteří doháněli národy svých vlastních i ostatních zemí do bídy, nouze, zhouby a ke smrti, jak tak 
činili Adolf Hitler a Benito Mussolini, abych uvedl pro srovnání jen tyto dvě osoby z moderní doby, avšak 
takovéto smutné postavy, které vykonávaly zhoubné, vražedné a bořivé činy, působily po celém světě 
a v běhu všech minulých staletí a tisíciletí.  

Držitelé státní moci, politici, prezident a vládní činitelé USA se dnes podobají dávným vládcům, kteří 
despoticky, autokraticky, vražedně a zločinně panovali ve všech starých dobách, v dřívějších staletích 
a tisíciletích, přičemž Spojené státy se od doby svého založení až do dnešního dne vyvíjely v gigantické 
mocenské centrum, které je obklopeno propastně bezmocnými, vytěsněnými a pokořenými národy, jež 
se ve své většině ustrašeně chvějí před mocí USA, stejně jako se američtí mocipáni, jejich vazalové 
a zastánci zbaběle bojí Ruska. 

Celosvětový terorizmus – jenž v zásadě vzešel vinou Ameriky, která po celém světě uskutečňovala své 
světovládné intriky, ozbrojené útoky a válečné akce a která se odporně, zákeřně a zločinně vměšovala 
do záležitostí cizích států po celém světě – představuje vesměs symptom světa, který zcela ztratil svoji 
soudržnost. Z toho však také dále plyne a roste nenávist proti USA, která se objevuje v populacích mnoha 
zemí, přičemž ve světě společnosti se vyskytují názorové rozepře mezi těmi, kteří podporují a kteří 
odmítají USA, z čehož pramení jevy, jako jsou nespokojenosti a nepokoje; kladné a záporné názory 
na USA tedy ve všech pozemských zemích zavdávají příčinu k rozbrojům a rozepřím. 

Nenávist tvoří vždy a v každém případě pohnutku vedoucí ke sporům, násilí a nakonec, když se vše 
zvrhne, i k nekontrolovatelné vražedné a ničivé zběsilosti, jež vede zpravidla k tomu, že lze od sebe stále 
méně rozlišovat pachatele a oběti. A tak lidé jednají proto, že se nenaučili kontrolovat své emoce 
a ostatní hnutí, ať už tak neučinili jako děti, jako prostí dělníci nebo úředníci, jako nositelé doktorských 
titulů, anebo jako politici, mocenští a státní šéfové, či kazatelé, »duchovní« a náboženští bonzové. Tentýž 
problém se tedy objevuje i mezi lidmi v politických a vládních mocenských centrech, kde patří na denní 
pořádek – stejně jako všude jinde – vylučování z kolektivu a ponižování druhých, přičemž všechny tyto 
věci probíhají v takzvaných velkomocenských státech poněkud jinak než v neprivilegovaných zemích. 
Proto je tomu také tak, že hulvátský prezident USA, Trump, vede na základě své hloupé připitomělosti, 
svého dětinského nerozumu, své neinteligentnosti a propastné nesoudnosti konfrontaci, při níž z pozice 
prezidenta protagonisticky využívá nehodnoty teroru a »války proti zlu«, přičemž se chová jako americký 
vůdce a podobně jako kdysi Adolf Hitler a dříve i George W. Bush. V tomto smyslu si americký břídilský 
prezident a hulvát Trump počíná jako věrný obraz a temný dvojník jiných nadutých státních 
představitelů, kteří se nakonec kvůli své vlastní primitivitě, hlouposti, pošetilosti a nezadržitelnému 
otupení sami katapultovali ze svého úřadu – anebo byli zavražděni. 

Nuže, americká zahraniční politika pustoší vše po celém světě a vytváří svojí diplomacií dělových člunů 
a svým arzenálem jaderných zbraní ve světě stále znovu a znovu nepokoje a nesvobodu. Spojené státy 
provozují politiku neomezené hegemonické nadvlády, při níž barbarskými akcemi tajných služeb 
a vojenskými intervencemi zlovolně znevažují veškeré neamerické lidské životy. Současně také podporují 
despotické a diktátorské režimy a bezskrupulně podporují jejich hospodářské snahy, přičemž 
nemilosrdně a jako hejno kobylek – zčásti zákeřně a zčásti se zhoubnou brutalitou – požírají ekonomiky 
chudých zemí, plundrují je a činí je špinavým způsobem závislými na své zemi. Tímto způsobem 
vykonávají USA záludnou, kořistivou moc, a to i tady v Evropě, kde ovlivňují myšlenky lidí a obracejí je 
pomocí lhaní a klamání na svoji stranu. 

Když prezidentský neotesanec Trump jako spasitelský vůdce svými pomatenými výnosy atd. porušuje 
zákony mezinárodního společenství – přičemž si myslí, že tím může upevnit svoji vlastní moc a zastřít 
své zapojení do nekalých machinací – a když se mu jeho snahy i skutečně daří, pak není spodivem, že ve 
světě již nelze od sebe rozlišovat oběti a pachatele. Coby prezident se cítí být bohem a podněcuje svojí 
ignorantní nezávazností – kterou si sám vykládá jako »sílu« – zoufalství, čímž rovněž iniciuje i násilí. 

http://cz.figu.org/


37 
 

 

Copyright 2018/2019 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

A právě toto násilí se rozmáhá a stále více přibývá i zvrácených výstřelků, což četné lidi stále více 
a nejvyšší měrou zneklidňuje, načež nevědí, co všechno se ještě bude dít. Čím dál více se množí hrůzné 
události, přičemž jsou v televizi každým dnem prezentovány úděsné příklady stupňujících se eskalací 
zrůdných činů, kterých stále přibývá a jejichž příčinou bývají navíc často cynické a kruté postupy 
národních vlád. Zoufalství, které po celém světě vyvolávají vládní činitelé, politici, tajné služby a vojska 
svými intrikami, tím spíše posiluje veškerý teror, místo aby byl tento potírán. Z toho vyplývá, že se 
očividně činí všechno pro to, aby bylo pozemské lidstvo vyhubeno a aby byla celá planeta zničena, pro 
což tvoří nejlepší podmínky a předpoklady stále a nekontrolovaně rostoucí přelidnění a z něj pramenící 
ničivé a bořivé machinace. Z toho důvodu je tomu skutečně tak, že se drtivá většina všech politiků, 
vládních činitelů, držitelů moci a veškerá skvadra černokabátníků – počínaje prostými laickými kněžími 
a konče flanďáky a nejvyššími náboženskými bonzy – sveřepě zdráhají informovat občanky, občany 
a bludnou vírou posedlé věřící všech zemí o tom, že příroda, její zvířectvo, rostlinstvo, planeta, všechen 
život a celá existence jsou ničeny a likvidovány z důvodu přelidnění a s ním spojených katastrofálních, 
zvrácených machinací. 

Většina státních vůdců a mocných představitelů a jejich vazalové atd. jsou falešní bohové, kteří svým 
národům stále slibují sílu a moc, kterou jim ovšem nemohou dát, takže všechny slabší občany hanebně 
degradují na nepřátele, jelikož jsou na svých státních postech sami pravými nepřáteli svých národů, 
přičemž se obávají toho, že by národy mohly rozpoznat pravdu a svrhnout je z jejich vysokých státních 
úřadů. Avšak většina státních mocenských činitelů všeho druhu ze svých pozic nepadá, neboť svým 
národům i nadále sugeruje svoji údajnou božskost, čímž celý svět – jako tomu bylo od nepaměti – uvádí 
v omyl, do bídy a nouze, k teroru, válkám a do zkázy. A tito falešní bohové sugerují občanům svých 
národů smrtící pudy, na jejichž základě pak bezmála plesavě, svolně, halucinačně a vydrážděně maří své 
životy při povstáních a ve válkách, když jim to jejich falešní bohové poručí a když pak s veselou myslí 
táhnout do bitev, aby vraždili, zabíjeli, znásilňovali a ničili a aby prostoduše a v bezpodmínečné víře 
ve své falešné bohy obětovali své vlastní životy. Falešní státní bohové své národy coby faktické oběti 
sugestivně nutí k tomu, aby vbíhaly do smrtících situací, přičemž je prakticky nemožné rozlišovat, jakým 
způsobem a zda tyto oběti nakonec zůstanou oběťmi nebo se stanou zvrhlými pachateli. V zásadě totiž 
v tomto smyslu vzniká vývoj, který zkresluje jasné a správné vnímání do té míry, že pak toto tíhne 
k destruktivitě, kvůli čemuž nemohou být nikdy vytvořeny předpoklady pro mír, svobodu, přátelství, 
spravedlivost a zdravou lidskost. Toto jsou skutečnosti, které mi leží v žaludku a opakovaně mě 
zaměstnávají, kvůli čemuž o nich nikdy nemlčím, ale hovořím o nich a nenechávám si své myšlenky pouze 
pro sebe. 

Quetzal   To byla dobrá slova. 

Billy   Děkuji. Nějak se teď cítím poněkud lépe, když jsem opět mohl říci něco, co mě opakovaně 
zaměstnává. 

Ptaah   Což dokážu dobře pochopit. Nyní bychom se však měli věnovat věcem a důležitostem, kvůli nimž 
jsme se dnes sešli, neboť čas již pokročil; a to, co je třeba řešit, nepůjde prohovořit a vyřídit tak rychle. 

Billy   O. k., pak můžeš ty, Quetzal, se mnou nejprve jít ven, abychom mohli probrat ty práce, jež bude 
nezbytné vykonat v okolí domu, zatímco ty, Ptaah, milý příteli, můžeš mezitím tyto ... 
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