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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

Sedmistý desátý kontakt 

úterý, 11. září 2018, 21.14 hod. 

 

Billy   Tak ty tady už čekáš, milý příteli, zdravím tě a vítám, Ptaah. 

Ptaah   Buď i ty pozdravem, Eduarde, milý příteli, a děkuji za tvé uvítání. Žel jsem nebyl schopen přijít 
sem dříve, neboť jsem byl mezitím u své dcery, Semjase, jelikož bylo nutno vykonat důležité věci. Protože 
jsi mě však nedávno informoval o tom případu, který se odehrál ve tvé pracovně s ..., a tázal ses mě 
i na jeho vědomní stav, tak sem dnes neprodleně přicházím, abych si od tebe znovu a podrobněji 
poslechl, co se skutečně událo. Již jsem ti vysvětlil, že bys měl zachovávat obezřetnost, neboť jeho stav 
nepřipouští plnou příčetnost, jelikož si požíváním alkoholu poškodil různé mozkové struktury, o čemž 
bych ti dnes rád vyložil něco více. ... má poškozenou prefrontální kůru velkého mozku, tedy oblast, která 
na molekulární úrovni vlivem alkoholu výrazně a trvale změnila svoji strukturu. Tyto jeho mozkové 
struktury ovlivňují jeho pozornost, jeho motivace a emoce, které je schopen kontrolovat pouze částečně, 
nebo toho není schopen vůbec. Tato alkoholem podmíněná »přestavba« jeho dotyčných nervových 
buněk měla tedy osudné následky a vyvolala škodlivou změnu neuronálních struktur, takže narušení 
prefrontálních nervových buněk vedlo k tomu, že v nich již nemůže být dostatečně regulován důležitý 
neurotransmiter glutamát (kyselina glutamová; pozn. překl.), který je všestranně nezbytný 
k bezvadnému rozvádění mozkových vzruchů a který tak zaručuje přenos signálů od jedné nervové 
buňky ke druhé. Jelikož ... nadměrně požíval alkohol, zničil si zejména glutamátové receptory jednoho 
určitého druhu, avšak ty nechci zmiňovat speciální definicí, jelikož by můj výklad vedl příliš daleko, 
a vyžadoval by různá další vysvětlení. Musely by být také podrobně vyloženy detailnější molekulární 
souvislosti o tom, které mechanismy blokují ty receptory, a vyloženy by musely být též epigenetické 
vypínací procesy, jež inaktivují určité geny v důsledku jistých »stop« na mozku. Alkoholové závislosti, 
která poškodila jeho mozek, může ... opakovaně podléhat i tehdy, když proti ní bojoval, avšak tato 
závislost představuje pouze sekundární problém, neboť základní struktura problému spočívá v tom, 
že nevědomě trpí depresemi a jinými psychickými poruchami. Žije v nevědomé bludné představě, že mu 
konzumace alkoholu pomáhá tlumit jeho rozjitřené myšlenky a z nich plynoucí pocity a že může pomocí 
pochybného požívání alkoholu dostat pod kontrolu své psychické problémy, avšak tyto jeho úvahy jsou 
toliko zcela iluzorní. Z toho všeho také plyne fakt, že ... navíc trpí komorbiditou, resp. průvodním 
onemocněním, které představuje diagnostický chorobný příznak, resp. syndrom, jenž spočívá v poruše, 
která se na základě mé dodatečné diagnózy projevuje jako bludná, falešná a tvrdošíjná – a také naprosto 
účelová – příchylnost, resp. náklonnost k nějaké určité osobě. Nicméně i ty sám jsi ohledně osobnosti ... 
dospěl ke správnému posudku o tom, že on je ... 

Billy   ... někým, resp. člověkem, který vykazuje emočně nestabilní osobnost, jež trpí kvůli snížené 
schopnosti pozornosti a soustředění nedostatkem dynamičnosti ve věci kvalitního rozvoje vlastní 
osobnosti, a tím pádem také silnějším sklonem k únavě, jakož i ztrátou odstupu v oblasti cenných 
mezilidských vztahů, přičemž se také pokládá za někoho většího, než kým je ve skutečnosti, a je silně 
vznětlivý. Jeho emočně nestabilní osobnost – tak to každopádně vidím – narušuje také jeho vztah 
ke spolubližním, což mu v každém případě také brání v tom, aby utvářel poctivý a dobrý partnerský 
vztah. U ... jsem také rozeznal, že nedostatečně kontroluje své impulzy, přičemž také podléhá náhlým, 
dlouhým a intenzivním stavům napětí, jež na něj působí jako elektrické údery, když na něj doléhá něco 
nepříjemného nebo nějaká protivná událost, jež v něm vyvolává jakousi bolest, strach nebo vyhýbavou 
reakci, takže dotyčné emoce není schopen rozlišovat ani ovládat. Střídavé emoce v něm za jistých 
okolností vzbuzují plačtivost nebo přecitlivělost, avšak současně může začít být také agresivní. Disociální, 
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resp. antisociální porucha osobnosti ... se podle mého mínění zakládá na psychickém onemocnění 
a poruše chování, která může být v jistém rámci podmíněna i psychopatií a která se jednoznačně 
neslučuje s existujícím sociálním systémem norem a hodnot. To by mohlo vysvětlovat i jeho agresivní 
popudlivost a od norem se odchylující, jakož i chybné chování, jímž ignoruje sociální pravidla a na jehož 
základě je pouze podmínečně schopen začlenit se do společnosti. Zjistil jsem u něj jaksi i jistý citový 
chlad a nelítostnost, a tedy i neschopnost empatie a určitou introvertnost, což jsou všechno faktory, 
jimiž se ve svém životě izoluje a má potíže s tím, aby ukazoval své myšlenky a pocity, v důsledku čehož 
se jeví být chladný a lhostejný. Své vlastní skutečné silné a slabé stránky nedokáže správě vyhodnotit, 
a jelikož projevuje v mnoha ohledech jistou nedůvěru, tak se domnívám, že tento faktor někdy 
rozkolísává jeho náladu, která osciluje mezi pocitem grandiozity, bezvýznamnosti a nápadné 
nadřazenosti. Podle mě to může také svědčit o jisté paranoidní poruše osobnosti, která v něm podle 
mého mínění vyvolává zkreslené vjemy, kvůli čemuž i přehnaně reaguje, když je kárán, jelikož v tom 
nesprávně spatřuje odmítání, a tudíž nechápe vlastní smysl daného pokárání. Proto to může být tak, 
že nedokáže pochopit, že mu není způsobována újma, ale že je mu vlastně pomáháno v tom, aby se 
osvobodil od toho všeho, co mu působí obtíže. Z toho důvodu si sám vnucuje ztrátu dynamičnosti 
a cejchuje se jako podivín, přičemž se u něj zákonitě objevují také poruchy myšlení, pocitů a reálného 
vnímání skutečnosti a její pravdy, stejně jako problémy s pozorností a koncentrací a vnitřní afektivní 
nestabilita. To vede podle mého mínění paradoxně k tomu – paradoxně proto, že se považuje za někoho 
většího, než kým je ve skutečnosti –, že rozvíjí sebeponižující myšlenky a jim odpovídající pocity, a to 
obzvláště tehdy, když podléhá nedostatečné motivaci a stimulaci, kvůli čemuž má také těžkosti s tím, 
aby soustředil svoji pozornost, aby si vybíral podstatné vnitřní a vnější vzruchy a zamezoval svému 
rozptýlení, což jej zákonitě vede k impulzivitě a ke stavům napětí. ... je člověk, který na sobě nijak 
nepracuje, při každé možné příležitosti se bouří a začíná být agresivní. Faktem právě je: Člověk, který 
na sobě samém nijak nepracuje, nemívá úspěch a vnímá se stále jako oběť. To jsou základní posudková 
fakta, k nimž jsem na základě svých pozorování dospěl. 

Ptaah   Fakt, že tě můj otec, Sfath, velmi dobře vyškolil v oblasti psychologie, je mi znám, avšak 
hodnocení, které jsi vylíčil, nemohlo být lepší, a navíc by mohlo v pozemských psycholozích vzbuzovat 
závist. A skutečnost, že svůj protějšek vždy velmi důsledně pozoruješ a správně posuzuješ, jak ses to 
naučil od mého otce, se nedá zatajit ani tehdy, když o svých posudkových poznatcích mlčíš a nedáváš 
na sobě znát své vhledy, vjemy a znalost lidí. Nicméně odchýlil ses od toho, na co jsem se tě tázal ohledně 
té události, která se odehrála 1. září ve tvé pracovně. 

Billy   Ano, samozřejmě, máš pravdu. Florena a Enjana mě informovaly o tom, že jsi byl nepřítomen. 
K tomu, co jsi zmínil o mé znalosti lidí, bych ovšem rád řekl, že se tím nechci vychloubat, a na stranu 
druhou není nutné, aby moji spolubližní věděli, co v nich obecně rozpoznávám. Tvůj otec, Sfath, mě učil 
tomu, že lidé chtějí a mají zachovávat svá tajemství o tom, co se týče jejich vlastní vnitřní osobnosti, 
avšak když toho nejsou schopni, tedy právě tehdy, když jejich osobnostní tajemství někdo vyzkoumá 
a odhalí, tak se cítí být obnažení a zostuzení, následkem čehož podléhají nejistotě a strachům. To ovšem 
není dobré a vede to k tomu, že v nich vznikají tísnivé, deprimující, demoralizující, skličující, skleslé 
a rezignační psychické poruchy, které závažným způsobem demolují jejich myšlenkové a pocitové 
sebevědomí a které se nakonec zvrhávají ve zlé a zhoubné deprese. Ehm, to, co se odehrálo ohledně mé 
nehody, jsem ti přece sdělil již před několik dny, avšak mohu to znovu zopakovat. Stalo se to 1. září 
za časného večera, tedy ještě před Generálním shromážděním. Několik dní předtím mi zavolal ... a tázal 
se mě, zda bych měl čas si s ním pohovořit, což jsem přirozeně potvrdil. Nechal jsem jej tedy v 19.15 
zavolat do své kanceláře a zeptal jsem se jej na jeho žádost. Nejednalo se však o záležitost, o níž jsem 
mohl sám poskytnout nějaké informace, neboť se jednalo o věc, kterou musel ... prohovořit s předsedou, 
a já jsem nevěděl nic o tom, co bylo přesně probíráno. Proto jsem mu vysvětlil, že by se měl pro přesnější 
informace znovu obrátit na předsedu, což také přislíbil učinit. Pak přišlo znenadání to, co jsem říkal 
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Florena a Enjana, přičemž jsem obě poprosil o to, aby ti to sdělily, tedy to, co ... bez předchozího 
či pozdějšího výkladu spatra vyslovil hned po svém příslibu, že se znovu obrátí na předsedu. Na jeho 
výrok si ještě přesně a doslovně pamatuji, neboť řekl následující: »Omlouvám se. V posledních měsících 
jsem tě chtěl opakovaně podříznout nožem.« A právě v okamžiku, kdy to vyslovil, vstal ... z pohovky, 
a sice právě v momentě, kdy přišel Piero, neboť jsem pro něj nechal otevřené dveře u Evy v kanceláři, 
aby sem mohl přijít. Jeho příchod využil ... k tomu, aby bez dalšího slova a bez vysvětlení odešel. Od té 
doby jsem ho už neviděl, ale včera jsem se doslechl od Andrease, že se na pozítří opět přihlásil k tomu, 
že sem přijde a bude pracovat. 

Ptaah   Pak bys měl zachovávat obezřetnost, avšak to nejen ohledně ..., nýbrž i v jiných ohledech, které 
jsem ti vysvětlil v souvislosti s opětovnou kontroverzí a hrozícími útoky. K tomu ti ale musím vysvětlit 
ještě následující, avšak nemá to být oficiálně uváděno, až budeš náš rozhovor vyvolávat a sepisovat. (...) 
(Krátká rešerše přes vyhledávač Google ohledně jména Wilhelm Reich toto téma zřetelně zrcadlí. Viz 
Wikipedii.) (...) Co máš však nyní učinit, to bude vyžadovat osvětu u všech členů FIGU a rozsáhlého 
čtenářstva FIGU po celém světě, neboť se domnívám, že ti všichni musejí být informováni o těchto lžích 
a kampani očerňující tvou osobu, spolek FIGU a jeho členy, přátele a čtenáře. Dále musím kromě této 
nové lživé a pomlouvačné kampaně – která vychází z prolhané a nactiutrhačné iniciativy tvé bývalé ženy, 
jakož žel i tvého mladšího syna, přičemž tvá bývalá žena spolupracuje s ..., který proti tobě zlovolně, 
nepřejícně a pomstychtivě působí a rovněž využívá lži a nepravdy – uvést do debaty ještě následující 
okolnost, která souvisí s dřívější celosvětovou kontroverzí: To vše, co se tehdy dělo a co muselo být 
zaranžováno, mělo své určité důvody, a navíc nesmělo být vše otevřeně zmiňováno, ale muselo to být 
prezentováno mlhavě, takže mnohé muselo být vylíčeno a vysloveno pouze náznakově, zastřeně, 
zkresleně a nepoznatelně, přičemž pravá pojmenování a pravé stavy věcí atd. nesměly být vyjádřeny 
obšírným způsobem. A fakt, že různé věci směly být vyřčeny, vysvětleny a vysloveny pouze tak, aby 
z toho vznikla chtěná nedorozumění, se zakládal na tom, že kvůli již probíhající celosvětové kontroverzi, 
která mířila proti tvé osobě a našim kontaktům a při níž byly značnou měrou pronášeny lži a pomluvy 
proti pravdě, psány mazalské informace a páchány intriky, se nesmělo hovořit o těch nepozemšťanech, 
o nichž ono temné uskupení a tajné služby – zvláště ty v USA – , jejichž činnost byla vzájemně 
koordinována, nerozeznávaly pravdu. Toto bylo nutné, abys byl chráněn, přičemž bylo zejména potřeba 
nechat oslabit již tehdy páchané zákeřné intriky a vražedné útoky, jakož i všechny ty zlovolné lži, pohany, 
urážky na cti a dobré pověsti, nepravdy a veškeré to nactiutrhačství, s jehož pomocí jsi měl být umlčen. 
V tomto ohledu je nutno zmínit také záludné akce jistých tajných služeb proti tvé osobě, přičemž jsi byl 
mimo jiné i ve Švýcarsku zaznamenán ve složkách spolkových úřadů, avšak musím uvést také machinace 
takzvaných »černých mužů«, kteří byli v tehdejší době zapojeni do ufologické hysterie a kteří měli také 
v hledáčku tvoji dceru, která nebyla unesena pouze z toho důvodu, že od těchto temných postav naštěstí 
utekla pryč a domů, když se vracela ze školy, jak víš. V tomto ohledu jsme vypátrali, že mělo toto temné 
uskupení v úmyslu tvoji dceru unést, aby tě uvedlo do té míry pod tlak, že by ses musel zcela držet 
zpátky, a sice ohledně našich kontaktů, tvých fotografií a zpráv z rozhovorů atd. Mělo být naprosto 
zabráněno tomu, abys mohl i nadále vystupovat na veřejnost, jakož i tomu, abys zmiňoval tuto temnou 
organizaci v souvislosti s vlastní osobou a našimi kontakty. Avšak když jsi neochvějně pokračoval ve své 
činnosti, aniž bys na základě našeho nařízení hovořil o tom, že jsou na Zemi přítomni nepozemšťané – 
jelikož jsme obecně mluvili pouze o gízských inteligentech –, tak ona temná organizace dospěla k názoru, 
že ty a my, Plejaren (když jsme ještě kvůli prolhaným a podvodným napodobovatelům kontaktů všeho 
druhu šalebně používali chybné označení »Plejáďané«), nemáme s těmi nepozemšťany nic společného. 
Kvůli nim byli ti temní muži aktivní a pronášeli výhrůžky, přičemž všude možně sužovali lidi pozorující 
UFO, takže svými pohrůžkami podněcovali strach, bázeň, obavy a tíseň a zneklidňovali ostatní. I přesto 
však byla spuštěna celosvětová kontroverze, která očerňovala tvoji osobu a která ještě nalézala živnou 
půdu a byla podporována kvůli pošetilosti, sobeckosti a hlouposti tvé bývalé ženy, což vedlo 
i ke zlovolnému zfalšování tvých fotografií. Také v současné době se stalo, že byla proti tobě spuštěna 
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nová intrika a kontroverze, přičemž se i v tomto případě staví do popředí tvá bývalá žena, která si již 
notnou dobu kvůli své hlouposti opět počíná pošetile, pomstychtivě a nerozvážně. A to činí tak, že se – 
jako tak činila od nepaměti – naparuje lžemi a pomluvami proti tvé osobě a paktuje se s tím 
zmateným ..., jenž si ze své nenávisti a touhy po pomstě sám vymýšlí a šíří o tobě nestydaté lži a pomluvy. 
V tomto smyslu běží proti tobě již notnou dobu nová intrika a kontroverze, a to i na internetu, jak jsem 
zjistil. A tak i tvůj mladší syn poklesl vlivem machinací, lží a pomluv své matky opovrženíhodným 
způsobem tak hluboko, že se nechal svést k tomu, aby i on bez okolků znevažoval pravdu, lhal 
a pomlouval a aby ve své ignoraci veškeré morálky, upřímnosti a počestnosti zadupával do země všechny 
pravdivé hodnoty. Z toho důvodu je tomu i v jeho případě tak, že je zapleten do lží a pomluv své matky 
proti tvé osobě – samozřejmě ve spolku s ..., který k tobě chová absurdní zášť – a že tě v rámci té nové 
intriky a kontroverze, jakož i lživé a očerňující kampaně rovněž hanobí. A ohledně toho všeho bychom 
měli uvážit (...) 

Billy   (...), když na to myslíš, (...), ne, na to myslet nebudu, neboť tento muž si svou primitivní 
nenávistnou hloupostí a omezeností sám škodí, a to i proto, že jej v Německu skupina 36 lidí chce veřejně 
postavit na pranýř a zveřejnit jeho jméno, pracoviště a adresu, kde bydlí, atd. Tomu jsem ovšem mohl 
dosud zabránit, neboť ... je psychopaticky nemocný z nenávisti a v zásadě patří do léčebného ústavu pro 
lidi narušené ve vědomí, přičemž pochybuji o tom, že by mu v takovém zařízení dokázali pomoci, jelikož 
je patrně beznadějný případ a kvůli své hlouposti nerozeznává, že ze sebe samého učinil idiota. K němu, 
tedy ..., bych chtěl jen uvést, že je to sprostý malý udavač z Dietikonu s velkou hubou a pomstychtivými 
manýrami, který pracuje v Curychu ve ... jako ..., kde se na něj – jak jsem se mezitím dozvěděl od dvou 
osob, které se u mě nedávno objevily a které pracují na tomtéž místě jako on – dívají jako na pokrytce, 
nadutého rozumbradu a hloupého pitomce; podle nich je to člověk, který není tím, kým předstírá být 
a kým by rád byl. Ze své strany si to umím představit a chápat, neboť jeho intriky, které proti mně 
záštiplně vede, jednoznačně dokazují, že jeho rozum, soudnost a inteligentnost vykazují velké deficity, 
přičemž je také neschopen úsudku, a navíc je skutečně hloupý. Svoji nenávist a pomstychtivost ve vztahu 
ke mně rozdmýchal zčásti jen proto, že obdivuje Charlese Darwina a že není schopen překousnout, 
že Darwin podvodně opiloval opičí kosti, aby dokázal svoji tezi, že člověk pochází z opice. Na stranu 
druhou je frustrovaný ohledně svého koníčku, jelikož jako zaujatý stoupenec Wilhelma Reicha nenarazil 
u nás na pochopení, co se týče Reichovy orgonské energie, přičemž jsi ty, Ptaah, přesně vysvětlil, 
že orgon v zásadě vykazuje jinou povahu a uplatnění, než chybně tvrdil a vyučoval Reich. ... je bludy 
postižený Reichův zastánce (Reich byl Freudův žák, jenž byl posedlý posudky sexuálního druhu, a který 
tedy své analýzy, prognózy a diagnózy atd. vytvářel na základě sexuálních hledisek), který se se svými 
freudovsko-reichovskými sexistickými posudky před tebou, Ptaah, ztrapnil, načež své původně přátelské 
chování vůči tobě, mně a FIGU změnil v zášť a pomstychtivost – od té doby kuje špinavé a primitivní 
intriky na internetu a ve vztahu k úřadům. Tento muž, tedy ..., je posedlý svou nenávistí a pomstylačností, 
neboť jak by jinak mohl propadnout pomstychtivosti a kout proti mně zcela nelogicky intriky plné lží, 
diskriminací a urážek, a to na veřejnosti i na úřadech; pokouší se mě ponížit a odrovnat špinavým 
poškozováním dobré pověsti, a to s pomocí lží a pomluv, které šíří moje bývalá žena a můj mladší syn, 
avšak i on sám si vymýšlí lživé a pomlouvačné příběhy. Takový člověk přece není skutečně normální, 
neboť má narušené vědomí a patří do cvokárny. 

Ptaah   Jak rozeznávám z tónu tvé řeči (...) 

Billy   Přirozeně, (...), ale více bych o tom nechtěl hovořit. 

Ptaah   Nyní bych tě rád informoval o tom, co vyplynulo z analýzy a výzkumu toho přístroje, který jsi mi 
předal před 6 měsíci, abychom jej probádali a zanalyzovali jeho kvality po stránce pohlcování kmitů. 
Několik odborníků tento přístroj během 198 dní, ve dne v noci, vystavovali všem myslitelným kmitům 
a četným jiným vlivům a provedli exaktní výzkumy a velmi přesné kontroly po stránce absorpce kmitů 
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a jejich neutralizace, přičemž vyhotovili exaktní záznamy. Celkově vzato však žádné vnější vlivy všeho 
druhu ani žádné myslitelné vnější kmity, jež na tento přístroj působily, nevedly k vůbec žádným 
výsledkům, pokud šlo o to, aby je tento přístroj absorboval nebo neutralizoval. Z toho důvodu nemohl 
být rozeznán ani žádný absorbující a neutralizující účinek na další aparatury, jež byly koncipovány tak, 
aby citlivě reagovaly na různé vlivy a rozličné kmity jako lidská forma života. Vzniklý efekt vypadal tak, 
že všechny vlivy a kmity všeho druhu plně zasahovaly, ba i poškozovaly tento přístroj, který jsi mi předal 
k otestování, aniž by jím však byly jakkoliv pohlcovány nebo neutralizovány. 

Billy   Pak je tedy celá věc jen prázdný dým, jen klam a víra, pokud člověk vnímá nebo zažívá nějaký 
»účinek«. Tento přístroj tedy nemá žádný pohltivý ani neutralizační účinek na kmity nebo záření, což 
jsem právě zjistil i já sám, neboť jeden z nich mi leží již celá léta na pracovním stole, zatímco jiný mám 
na polici v obýváku, avšak za celou tu dobu jsem nezjistil žádný účinek. 

Ptaah   Náš výzkumný a analytický výsledek odpovídá přesně tomu, co říkáš. 

Billy   Pak je i toto jasné, ale chtěl bych opět ještě něco říci k ...: On není jen plný nenávisti 
a pomstychtivosti, ale také vskutku nemocný ve své hlavě a není pánem svých smyslů, což ovšem kvůli 
své hlouposti a svému zaostalému inteligentství nedokáže vnímat, a není tedy schopen si uvědomit tuto 
svoji škodu na vědomí. Tím bych chtěl toto téma uzavřít a rád bych od tebe slyšel, co ještě můžeš povědět 
o té záležitosti s gízskými inteligenty, kteří byli ve skutečnosti těmi nepozemšťany, o nichž se již 
od nepaměti opakovaně hovoří. Mám tedy v tomto ohledu ještě dotaz ohledně Fátimy, neboť tehdy, 
12. nebo 13. října 1917, mohli ve středním Portugalsku desetitisíce dychtivých diváků pozorovat 
a společně sledovat strhující »sluneční úkaz«. Již v polovině 50. let mi Asket povídala, že to celé 
zaranžovali nepozemšťané, a tehdy se mnou také cestovala zpět do minulosti, a sice do přesné doby této 
události, díky čemuž jsem měl příležitost toto divadlo sám pozorovat a zjistit, že tento údajný »sluneční 
úkaz« byl celému zástupu diváků vyčarován před očima pomocí létajícího tělesa nepozemšťanů. 
Nicméně my jsme, tedy Asket, tvá dcera Semjase a já, podsunuli veřejnosti chybnou informaci – a sice 
při 34. kontaktním rozhovoru, jenž proběhl 14. září 1975 –, když jsme vyslovili něco, co bylo pouhou 
polopravdou a co znělo takto: 

»201. A ty také velmi dobře víš, že dalším příkladem bylo zjevení ve Fátimě, jež nebylo ničím jiným než 
zlou hrou gízských inteligentů, kteří jednu ze svých lodí nechali zářit oslnivým světlem, načež se objevila 
jedna z jejich ženských životních forem jako Boží matka; dopustili se ovšem té chyby, že tato žena zůstala 
ve svém kosmickém obleku, což zaregistrovali kritičtí pozorovatelé.« 

Bylo tedy řečeno, že událost ve Fátimě zaranžovali gízští inteligenti, což se ovšem neshodovalo 
s faktickou skutečností, neboť to byla v podstatě pouze úhybná pravda, jejíž smysl mi byl sice vysvětlen, 
avšak byl zamlčen veřejnosti. Toto vysvětlení se týkalo toho, že celou pravdu bude dovoleno říci až tehdy, 
když bude v určité době v novém tisíciletí možné odhalit všechny souvislosti nebo část z nich, aniž by 
z toho již vyplývaly jakékoliv problémy. Toto odhalení by mohlo být učiněno dnes, když o tom nyní smíme 
hovořit, jak jsi nedávno poznamenal s vysvětlením, že by to mělo být možné v měsíci září. Proto se 
domnívám, že by mělo být ohledně přítomnosti nepozemšťanů na Zemi vyloženo, že tito mimozemšťané 
skutečně prováděli únosy atd. a že se konaly i jiné události. Kdybys k tomu sám řekl nějaká objasňující 
slova, tak by v tomto směru zavládla jasnost. 

Ptaah   To mohu učinit, avšak nelze k tomu vysvětlit mnoho, neboť z různých důvodů – které souvisely 
s těmi nepozemšťany, »černými muži« a tajnými službami USA a jiných zemí – jsme se museli chovat tak, 
že jsme se prezentovali jako neinformovaní, aby se naše kontakty jevily těm nepozemšťanům, »černým 
mužům« a všem různým tajným službám jako nereálné. To se mohlo stát pouze tak, že jsme se vymezili 
vůči tomu, abychom za původce fátimského úkazu označili ty nepozemšťany, neboť kdybychom to 
neudělali, tak by ti temní mužové a tajné služby pokračovali ve svých zákeřných snahách mířených proti 
tvé osobě. Za jistých okolností by se nedalo vyhnout ani vražedným útokům ze strany těch nehumánních 
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nepozemšťanů, jakož eventuálně i ze strany jistých agentů tajných služeb a »černých mužů«, kteří se 
uhnízdili v restauraci Brückenwaage v obci Dussnang a vzájemně kooperovali. Kdyby probíhaly útoky 
na tvůj život i z těchto stran, tak by byly naprosto smrtící a zcela by se lišily od všech těch, které 
neprofesionálně páchali pomatenci, příslušníci sekt, oklamanci a jiní antagonisté. Hrozbám těchto 
tajných agentů a temných postav muselo být zabráněno, což bylo možné pouze záměrnou šalbou, a to 
i ve věci události ve Fátimě, kterou jsme klamavě označili jako intriku gízských inteligentů, a nikoliv těch 
nepozemšťanů, když na toto téma padla řeč v našich rozhovorech. Gízští inteligenti byli skutečně rovněž 
nepozemšťané, které jsme fakticky i deportovali, avšak ti nepozemšťané tyto inteligenty, stejně jako ani 
nás samé, neznali. Také gízští inteligenti disponovali podobnými přístroji na úplné odclonění, jaké máme 
my, a tudíž ani je nemohli ti nepozemšťané lokalizovat, ani jinak registrovat. Z toho důvodu ti 
nepozemšťané ani nevěděli o jejich přítomnosti na Zemi a jednoduše pro ně neexistovali. Z toho důvodu 
jsme museli, jakkoliv se to celé může jevit matoucím, uvést do popředí gízské inteligenty, přičemž jsme 
plánovali a doufali, že to ti nepozemšťané, tajné služby a »černí muži« vyhodnotí jako tvůj fantazijní 
výrok, stejně jako že obdobně vyhodnotí i naše kontakty a rozhovory. Tím byla kontroverze o to více 
podnícena, což ovšem napomáhalo uskutečnění našich plánů, jelikož tím zájem nepozemšťanů, tajných 
služeb a »černých mužů« rychle polevil a nechávali tě na pokoji, což se od té doby ku tvému prospěchu 
nezměnilo. Samozřejmě že za celou tou věcí stály i četné jiné a různé důležité faktory, takže logiku všech 
procesů a jednání může člověk rozpoznat až tehdy, když si propojí a pochopí veškerá fakta a procesy atd. 
Nemám však dovoleno o tom hovořit, a tudíž to, co jsem vysvětlil, musí postačovat. 

Billy   Dobře, děkuji, však to by mělo vlastně dostačovat. Ale když dnes tato fakta z tehdejší doby vyjdou 
otevřeně do světa, nehrozí zde nebezpečí nebo možnost, že se celé to divadlo spojené s jistými akcemi 
tajných služeb spustí nanovo? 

Ptaah   To bude patrně v tom či onom případě možné, avšak takovéto akce by byly nesmyslné, jako byly 
nesmyslné i dříve, jelikož se nebudeme chovat jinak, než jsme se chovali tehdy, a tudíž se ani přímo ani 
nepřímo nebudeme vměšovat do žádných politických, vojenských, hospodářských, náboženských, 
úředně vládních, sociálních, soukromých či jakýchkoliv jiných záležitostí na Zemi. Jediné, co děláme, je 
to, že ti při našich rozhovorech poskytujeme informace, přičemž však nesmíme odhalovat žádná aktuální 
tajemství ve věci politiky, armád a tajných služeb, jelikož nám to nepovolují naše direktivy. V těchto 
ohledech smíme uvádět pouze fakta, která v současné době již nejsou relevantní a která ani nezasahují 
do budoucnosti pozemské politiky, vojsk a tajných služeb. Na stranu druhou však smíme uvádět ambice, 
falešné intriky, snahy a způsoby chování držitelů moci a států, které propadly hegemonickým choutkám, 
stejně jako s terorismem, kriminální a zločinnou činností spojená fakta, která míří proti pořádku, 
legislativním a lidským právům, jakož i svobodě a míru atd. 

Billy   Tak tomu bylo již vždy a je to naprosto jasné, své direktivy jste dodržovali i po všechny časy, v nichž 
jste byli přítomni tady na Zemi a nikdy jste je neporušili, jak vím. Nyní mám ještě nějaké otázky, k nimž 
jsem došel na základě dotazů, jež kladli členové základní a pasivní skupiny při rozhovorech – jisté aspekty 
těchto dotazů jsem žel nesměl zodpovědět, avšak ty jsi posledně uváděl, jak jsem již zmiňoval, že se 
o těchto věcech nyní již smí hovořit, a proto se tě chci na to dotázat. 

Ptaah   Jaké otázky mohu a smím zodpovědět, k tomu samozřejmě zaujmu stanovisko. 

Billy   Nejprve bych rád dostal vysvětlení, jak se věci mají s chemtrails, které nepředstavují nic jiného než 
konspirační teorii, jak vím, neboť kondenzační pruhy vznikající za letadly jsem pozoroval již v raných 
40. letech a dotázal jsem se Sfath, o co se jedná. Nyní se mě však na to lidé opakovaně telefonicky tážou, 
a proto bych rád slyšel nějaké vysvětlení od tebe, které sice jednou padlo již dříve, avšak může být jistě 
uvedeno ještě jednou. 

Ptaah   Jak říkáš, jedná se na jednu stranu o nesmyslnou spikleneckou teorii a na stranu druhou skutečně 
o kondenzační pruhy, jež vznikají z letadlových zplodin, a sice v podobě úzkých, dlouhých a bílých pruhů 
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viditelných na nebi, jež vznikají za letadly a utvářejí se za dostatečně studeného a vlhkého vzduchu 
kondenzací vodní páry v letadlových zplodinách. Když to vysvětlím poněkud přesněji, tak kondenzační 
pruhy, resp. »homomutatus«, vznikají ve formě dlouhých a tenkých umělých oblaků, jež se objevují 
za letadly činností vodní páry a jiných zplodin, jakož i podtlakem. Vznikají trvale v letových výškách asi 
8 kilometrů a vyšších, když se zplodiny z motorů obsahující vodní páru a saze srazí s poměrně studeným 
vzduchem. Následkem toho mohou v jinak bezoblačných výškách vzcházet v atmosféře umělá oblaka, 
resp. kondenzační pruhy a přetrvávat delší dobu. (Wikipedie: Kondenzační pruhy patří do skupiny cirrů 
a představují důležitou třídu antropogenních oblaků. Za vlhkého vzduchu se mohou vyskytovat i v nižších 
výškách. Tam mohou sestávat rovněž z kapalných částic, a nikoliv z ledových krystalů.) 

Billy   Děkuji. Nejprve bych ale rád zmínil ještě následující mně známé vědomosti: Začít bych chtěl starým 
tématem, o němž se stále znovu diskutuje a v jehož souvislosti se nejpodstatnější dotazy týkají vás, 
Plejaren, a vašich dřívějších výpovědí o pozemšťanech z budoucnosti a nepozemšťanech, přičemž první 
otázku bych rád položil následovně: Celý tento první dotaz, resp. zjištění, které nastíním, bylo sice již 
vícekrát diskutováno, avšak nikoliv otevřeně, a tudíž nebylo ani pochopeno, a proto se opakovaně 
objevují nové dotazy, jež mohu z jedné části zodpovídat, avšak z části druhé na ně odpověď poskytovat 
nesmím. Mám tedy následující: Vy, Plejaren, jste v našem Vesmíru DERN, resp. v časoprostorové 
struktuře DERN angažováni naprosto jen na Zemi ve vztahu k pozemskému lidstvu a jinak nikde v celé 
časoprostorové struktuře DERN, a sice ani v naší soustavě SOL. A když se od nepaměti hovořilo o tom, 
že jste byli nebo jste aktivní např. na druhé straně Mléčné dráhy nebo v souhvězdí Plejád, Orionu a Lyry 
atd., tak se tím pokaždé a v každém případě mínilo naprosto jen to, že to jsou takříkajíc údaje 
o hvězdných lokalitách, z jejichž druhé strany sídlíte, a sice v určité velké vzdálenosti v řádu světelných 
let ve své časoprostorové struktuře ANKAR. To znamená, že v naší časoprostorové struktuře DERN, resp. 
v našem Vesmíru DERN máte u zmiňovaných hvězd, resp. mnoho světelných let mimo ně v Kosmu, 
v provozu dimenzní brány, díky nimž můžete cestovat ze své dimenze ANKAR do naší dimenze DERN 
a zpět. Ty uváděné hvězdy atd. v naší časoprostorové struktuře, jako právě Plejády, Lyra a hvězdy 
na druhé straně naší Mléčné dráhy, tedy pouze udávají určitý směr, kde daleko mimo tyto útvary máte 
dimenzní brány, jež využíváte ke střídání dimenzí. Nejste tedy usídleni na zmiňovaných hvězdách, resp. 
na všelijakých údajných tamních planetách, jako právě na Plejádách, o nichž jsme na počátku svých 
kontaktů nejprve vědomě chybně hovořili jako o vašich domovských hvězdách, abychom mohli později 
odhalit lháře, podvodníky a šarlatány, kteří by tvrdili, že pěstují s vámi, Plejaren, kontakty, které by si 
tedy v rozporu s pravdou vylhávali. A že přesně to budou činit, to jste věděli předem na základě pohledu 
do budoucnosti, a proto jsme učinili ten šalebný manévr, že jsme jako vaši domovskou lokalitu uváděli 
chybně »Plejády« a že jsme váš skutečný domov na planetě Erra v souhvězdí Plejaren v časoprostorové 
struktuře ANKAR uvedli až tehdy, když tím mohly být odhaleny různé prolhané, údajné kontaktní osoby, 
které se v průběhu let objevovaly a právě tvrdily, že jsou s vámi v kontaktu. Kvůli tomu se samozřejmě 
objevovali i zlovolní protivníci všeho druhu, z čehož pak vzešla i celosvětová kontroverze ohledně našich 
skutečných kontaktů, přičemž však probíhaly i zhoubné útoky na moji osobu, které do dnešního dne 
zahrnují 23 pokusů o vraždu, při nichž byl několikrát ohrožen i život Silvana a nakonec, před 2 lety, i život 
Daniela L., kteří nebyli zastřeleni jen šťastnou náhodou, jelikož byli při útocích v mé blízkosti. Do hry se 
zapojovaly i různé tajné služby a vojáci, kteří na FIGU a samozřejmě i na moji osobu zle dotírali, 
a dokonce špehovali naše Středisko a jeho okolí. To, že jsem na počátku našich kontaktů v roce 1975 
podle vašich pokynů musel vaši domovskou lokalitu označit jako souhvězdí Plejád, byla skutečně správná 
cesta, neboť jen tak bylo možné usvědčit ze lži údajné, podvodné kontaktéry obojího pohlaví, kteří 
hovořili o kontaktech s Plejádami nebo Plejáďany. Stále ještě ovšem existují nemnozí pomatenci a blázni, 
kteří tvrdí, že jsou s tebou, Ptaah, v kontaktu prostřednictvím channelingu atd., jako ta zmatená Penny 
McLeanová atd., jakož ale i chorobně hloupý dr. Frey (Kanaďan), jenž tvrdí, že je zasnouben s tvojí 
dcerou, Semjase. Je také nutno uvést toho zmateného chlápka z Belgie, jehož jméno si momentálně 
nevybavuji a který mě zažaloval v Curychu u kantonální policie, jelikož jsem mu údajně ukradl a unesl 
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jeho mimozemskou nevěstu Asket. Tento muž také řádil před restaurací ve Schmidrüti a osočoval mě 
jako únosce své nevěsty. Asket to sice považovala za zábavné, ale bylo i přesto nepříjemné, že kantonální 
policie pak přijela do Střediska, aby se zákonitě sepsal protokol. Ale když dovolíš, tak bych krátce ještě 
pohovořil o Plejádách, neboť později, až vyjde do světa 17. blok kontaktních rozhovorů, v němž bude 
uveden náš současný hovor, budou moci zainteresovaní lidé, kteří o Plejádách nic nevědí, načerpat 
informace z mého vysvětlení. Je tedy nutno uvést, že Plejády – které se nazývají i Kuřátka, Sedm sester 
či Sedmihvězdí – jsou viditelné na obloze v souhvězdí Býka a představují patrně nejznámější hvězdokupu, 
kterou lze ze Země pozorovat. Nápadnou světlemodrou světelnou skvrnu, v níž lze pouhým okem 
rozeznat asi 5 až 6 hvězd, tvoří ve skutečnosti celá kupa mnoha set hvězd, které lze ovšem spatřit pouze 
s pomocí teleskopu. Tato nebeská tělesa, resp. plejádské hvězdy jsou vzdálené asi 385 světelných let 
od Země, což znamená, že jejich světlo potřebuje 385 let k tomu, aby dospělo k Zemi. Pozemšťané tedy 
vidí tyto hvězdy nyní tak, jak vypadaly před 385 lety. Plejádské hvězdy vznikly společně z nesmírně 
gigantického oblaku plynů, přičemž jsou podle vašich plejarische výpočtů staré 65–70 miliónů let, takže 
jsou v porovnání se Zemí ještě docela mladé, jelikož Země je se svými 5,5 miliardy let mnohem starší, 
nicméně pozemští vědci hovoří v rozporu s vašimi plejarische údaji o tom, že je stará pouze 4,5 miliardy 
let. Když na Zemi žili dinosauři, tak tedy ještě neexistovaly plejádské hvězdy, které jsem sám pozoroval, 
když mě tvůj otec Sfath a později i Asket a tvá dcera, Semjase, vzali do tamních oblastí. Různé tyto hvězdy 
jsou ještě i dnes obklopeny působivou modrou aurou, plyny, jež jsou zbarveny do modra působením 
hvězdného svitu a jež vlastně představují pramlhoviny, z nichž tyto hvězdy vzešly. To jsou ta první 
dotazová fakta, která jsem mohl vlastně sám zodpovědět, avšak možná k tomu budeš chtít ještě něco 
dodat? 

Ptaah   Tvé vývody jsou správné, a nevyžadují tedy opravu ani další konverzaci. Chtěl bych ale říci něco, 
co souvisí s pohyblivostí tvého pravého ramenního a pažního kloubu, jakož i s tvojí paží, rukou a prsty. 
Když dnes pozoruji tvé pohyby, které provádíš zjevně bez námahy, a vezmu přitom v potaz tvé těžké 
zranění, tak se mi tvá bezchybná a plynulá pohyblivost jeví být jaksi neskutečná. To proto, že tvé závažné 
tělesné poškození – jež bylo spojeno s traumatem, jak jsem s jistotou mezitím rozpoznal, když jsem 
objasňoval přesné okolnosti a vytvořil exaktní diagnózu – bývalo vyžadovalo operační zákrok, při němž 
by bývala musela být implantována ramenní protéza, resp. umělý ramenní kloub, přičemž tento zákrok 
by byl problematický a představoval by pro tebe značné riziko kvůli tvé umělé srdeční chlopni. K tomu 
bych rád vyložil následující, abys chápal, co bývalo muselo být učiněno: Umělá ramenní protéza sestává 
z kulového kloubu tvořeného kloubní jamkou v oblasti lopatky a kloubní koulí v oblasti nadloktí, přičemž 
kloubní chrupavka pokrývá jak tuto jamku, tak i tu kouli, což umožňuje optimální tření kloubních ploch. 
Kloubní jamka v oblasti ramene má pouze plochý tvar a pokrývá toliko malou část kloubní koule, což 
ramennímu kloubu teprve umožňuje jeho velkou pohyblivost. To, aby takováto operace byla úspěšná 
a aby mohl tento kloub následně i dobře fungovat, předpokládá nutně neporušený plášť měkkých tkání. 
Musí být zásadně nezraněná jak kloubní kapsa s vazy v ní obsaženými, tak i šlachy a svalovina kolem 
nich. Co se týče svaloviny, tak ta sestává z rotátorové manžety – která mimo jiné ztělesňuje vnitřní vrstvu, 
která propůjčuje a musí zaručovat kloubu aktivní stabilitu – a dále z vnější vrstvy, silného deltového 
svalu. Oba tyto faktory člověku umožňují, aby mohl aktivně zdvihat svoji paži a hýbat s ní, přičemž 
v bezprostředním okolí kloubu probíhají také cévy a nervy, které paži zásobují. V tvém případě byla 
bývala nutná kloubní náhrada, neboť poškození kloubních ploch bylo vlastně ireparabilní, v důsledku 
čehož byla funkce paže prakticky omezena a související bolesti již nešlo léčit. Za normálních okolností 
bylo bývalo nutné přistoupit na operaci, aby se minimalizoval individuální bolestivý tlak a míra omezení 
životní kvality, a aby se redukovala bolest a obnovila dobrá funkce ramene pro každodenní život. Ty jsi 
však tento zákrok odmítl a snažíš se o samoúzdravu, kterou očividně dostáváš pod svoji kontrolu 
a dosahuješ četných úspěchů, což v současnosti ještě nejsem schopen pochopit, neboť tvé těžké zranění 
skutečně vyžadovalo operační zákrok, jak jsem nyní po delších šetřeních a po vytvoření přesné diagnózy 
zjistil. Po všech svých šetřeních, jež byla velmi časově náročná, musím ovšem podotknout, že jsi ten 
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operační zákrok odmítl správně, neboť riziko, že bys operaci nepřežil, bylo příliš velké, jak jsi to celé sám 
vyhodnotil. Operační proces, který bys býval musel absolvovat v polosedu, by fakticky ohrožoval tvůj 
život do té míry, že bys jej býval nepřečkal. Tak by tomu bylo proto, že by tvé srdce nebylo schopno 
pumpovat nezbytné množství krve do mozku, a sice kvůli tvé umělé aortální srdeční chlopni, která ti byla 
nouzově implantována 12. června 2015 na univerzitní klinice v Curychu. Ohledně toho, co jsi mi v tomto 
směru vysvětlil 29. července na základě údajů asistujícího chirurga, jsem usiloval o přesné vyjasnění, 
které jsem však žel mohl provést až v posledních dnech, takže mohu své poznatky uvést až dnes. Co však 
dnes a od té doby, co jsem zde, pozoruji a vidím – tedy ohledně tvé schopnosti pohybovat nadpažím, 
ramenem, paží, klouby, rukou a prsty –, to je více než jen podivuhodné a lze z toho vyvodit, že tvá 
pohyblivost je omezena pouze nepatrně, díky čemuž budeš mít v průběhu času zřejmě jen malé 
pohybové problémy, pokud vůbec. Jak vidím i dnes, usiluješ navzdory očividně enormním bolestem 
o svoji hybnost, avšak nechceš na sobě nic nechat znát. Musím konstatovat, že to celé představuje úkaz 
a záležitost, které se musím teprve snažit vyzkoumat, neboť z lékařského pohledu je to celé mnohem 
více než jen podivuhodné, a to i přesto, že jsem zvyklý již na leccos, co jsi dokázal během svého života 
ve vztahu k různým událostem a ve vztahu k ovládání vlastního těla. 

Billy   Ty si taky všimneš všeho, můj příteli, tedy právě toho, že trpím těmi bolístkami. Samozřejmě že tyto 
bolesti mám a že budou zřejmě přetrvávat ještě dlouhé měsíce, ale já mám už jen tuto pravou paži a to 
nutně znamená, že nemohu brát na bolesti žádný ohled, jelikož musím tu paži opět uvést do plné funkce. 
Bez práce ani rybu z rybníka neulovíš. 

Ptaah   To dokážu pochopit, nicméně ... 

Billy   Aha, tak i ty. Už i Eva s tím na mě stále dotírá a myslí si, že nemám přehánět. To jsi chtěl přece 
právě říci, že? 

Ptaah   Ano, přibližně toto. 

Billy   Právě, ale v tomto ohledu si myslím něco jiného, totiž to, že bědování a bolestínství je vlastní 
lidem, kteří nevyvíjejí žádnou vlastní iniciativu k záchově svého života, a tudíž si jen stěžují na své 
bolístky, běhají k lékaři a nechávají se pumpovat léky, místo aby se vzpamatovali a chopili se z vlastní síly 
své pravlastní iniciativy, aby se postarali o své zdravotní blaho. Takoví lidé věří, že medicína už vše zařídí, 
že jim poslouží k záchově vlastního života a že jim dá vše, co potřebují pro své blaho a k tomu, aby 
odvrátili svého bolesti a vyhnuli se jim. Při tom jim ani nepřijde na mysl, že musejí sami činit všechno 
pro to, aby sebe samé, své vědomí, svůj myšlenkový a pocitový svět, jakož i svou psychiku a tělo udržovali 
fit a v dobré kondici, jelikož kvůli své pohodlnosti zanedbávají vše, co jim působí nějakou námahu. 
Na stranu druhou totiž nechávají svoji vlastní osobu z holé hlouposti jednoduše pustnout a dále také 
zcela ignorují evoluci svého vědomí a raději se ženou za zábavami, místo aby vývojově vzdělávali své 
vědomí. Tím ale také automaticky a zákonitě zanedbávají i svoji tělesnou pohyblivost, a tedy i funkce 
a zdraví svého těla, jelikož se zcela odnaučili a zapomněli prasamostatně myslet, a tudíž nedělají nic 
z toho, co by bylo nezbytné k tomu, aby si celkově zachovali svůj vlastní dobrý zdravotní stav. To je ovšem 
trestuhodně hloupé, neboť člověk, který si přeje zachovat zdraví svého vlastního vědomí, svých 
myšlenek, pocitů, psychiky, těla a všech jeho končetin, se neobejde bez toho, aby po celý svůj život sám 
podnikal vše nezbytné ohledně veškerých životních důležitostí. A k tomu má každý normální, 
nepostižený člověk vždy příležitost, v každém případě alespoň tehdy, když disponuje vlastními 
možnostmi po stránce času, místa a způsobu. A když člověk tuto příležitost nevyužívá a přivodí si tím 
nějakou zdravotní újmu, tak je to jeho vlastní neodpustitelná vina, a to i tehdy, když běduje, vnímá se 
jako oběť zlých útrap a myslí si, že jej musejí jeho spolubližní ještě litovat za jeho osobní hloupost, lenost 
a nicnedělání pro záchovu vlastního zdraví, která by byla jeho vlastní povinností. Žel je tomu tak, 
že většina pozemšťanů se buď utápí v sebelítosti, anebo není schopna se vzchopit, a vyvinout vlastní sílu 
k tomu, aby zaťala zuby a uplatnila na základě vlastních snah a ku svému prospěchu své vlastní energie 
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a síly k tomu, aby docílila dobrého zdraví, vědomního pokroku a osobních úspěchů. Přirozeně dokážu 
zcela pochopit, že bolesti mohou člověka bezmála přivést k šílenství, a tudíž proti nim může, musí nebo 
má být něco podniknuto, tedy právě tehdy, jsou-li bolesti extrémní a k nevydržení. Umím akceptovat 
i léčivé operace, pokud jsou nezbytné, neboť jsem takovou operaci musel podstoupit i já sám, a sice 
ve věci aortální srdeční chlopně. Mohu plně přijímat i schvalovat také četné jiné operační zákroky, jako 
kvůli správné pohyblivosti rukou, prstů, paží, nohou, kloubů a zad i v jiných nezbytných ohledech, ale 
když má člověk pouze mírné, snesitelné bolesti a chce se pomocí operací zbavit svého bolestínství, tak 
pro to nemám pochopení, jakož ani pro to, když člověk kvůli snesitelným bolestem polyká hromady 
analgetik. 

Ptaah   V tvém případě dnes vidím, jako jsem to viděl i ve všech minulých měsících, že tvé bolesti nejsou 
mírné, a proto se chci dotázat, jaké utišující prostředky používáš, abys své bolesti tlumil? 

Billy   Samozřejmě nepožívám žádná analgetika, neboť jednak si na nich nechci vypěstovat závislost 
a jednak se takovými věcmi nechci ani otrávit či omamovat, jelikož chci a musím zůstat při jasných 
smyslech, rozumu a zdravém úsudku, ať už je úroveň bolesti jakkoliv vysoká nebo nízká. Mimoto se mají 
věci po zhruba třech a půl měsíce tak, že bolesti pomalu polevují, zmírňují se a začínají být snesitelnější. 
Dokud mohu ty bolesti ještě snášet, tak každopádně nepožívám žádné utišující prostředky, a kdybych ty 
bolesti již snést nemohl, tak bych stále ještě mohl uvažovat o tom, zda bych si měl nebo neměl v případě 
nouze ta analgetika vzít. Pro případ nouze by připadaly v úvahu i opiáty a opioidy, což jsou omamné 
látky, které velmi silně tlumí bolesti, avšak těch se v zásadě zříkám, jako jsem tak učinil již po své nehodě 
v Turecku, když mi byla amputována levá paže. Jak víš, tak jsem se 9. dne po mé těžké nehodě kvůli 
neúnosným lékařským poměrům sám propustil z nemocnice v İskenderunu, načež jsem v nemocnici 
syrského města Halep, resp. Aleppo žádal kvůli těm bolestem o utišující prostředky, a tam mi bylo 
podáno morfium a také jsem dostal na další cestu patřičné léky, které jsem však již po prvním použití 
zahodil, jelikož jsem kvůli nim začínal mít halucinace. 

Ptaah   To je mi všechno známo a i v tomto ohledu si myslím, že celá ta událost a všechny okolnosti byly 
takového rázu, že jsi je vlastně nemohl přežít. Ty jsi ale všechno přestál a bez zvláštního fitness tréninku 
ses do dnešního dne dožil skoro 82 let, což je věk, kterého ses fakticky dožil na Zemi, avšak dalších více 
než 18 let jsi strávil v minulých a budoucích dobách, takže jsi starší a je ti de facto více než 100 let – a to 
svědčí o neobyčejném výkonovém potenciálu, jejž mohu označit jen za oslnivě uchvacující 
a spektakulární. Svoji výdrž, energii, sílu, kondici a výkonnost sis zachoval pouze díky svým přirozeným 
tělesným pohybům a to je něčím mnohem více než neobyčejným. Tak tomu bylo právě i v době, kdy jsi 
prodělal svoji nehodu, která byla i tehdy velmi těžká, přičemž Asket byla na 3 měsíce nepřítomná, tudíž 
jsi od ní nemohl očekávat žádnou pomoc a byl jsi zcela odkázán jen na sebe samého. Poté co objasnila 
veškeré události tvé skutečně velmi závažné nehody a všechny další souvislosti, tak mi o tom jednou 
vyprávěla, takže jsem o všem informován, a plyne z toho, že jsi jako obvykle, navzdory její chybějící 
pomoci, vše zvládl sám. To, co jsi přestál, když ses 9. dne po své nehodě a amputaci tvé levé paže sám 
propustil z nemocnice v İskenderunu a když jsi trpěl etiologicky nespecifickým, organickým mozkovým 
syndromem a podléhal životu nebezpečnému stavu, to bylo opravdu vlastně mnohem více, než jsi mohl 
unést. To se týkalo zejména i všech tvých spektakulárních a zčásti velmi znepokojivých, dobrodružných 
a neohrožených událostí a rizik, která jsi podstupoval nikoli z vlastní vůle a která nechci označit jen jako 
případy, zážitky a dění, nýbrž jako faktické šílenosti. Je pro mě nevysvětlitelným fenoménem, jak jsi poté 
ještě zvládl – navzdory svému zlému tělesnému stavu a narušenému vědomí, přičemž jsi byl podle údajů 
a výkladů Asket skutečně v ohrožení života – zdolat cestu po souši z İskenderunu v jižním Turecku do asi 
2150 kilometrů vzdáleného Kuvajtu, kde sis teprve začal uvědomovat sebe samého; a právě tak 
nevysvětlitelná je pro mě nyní tvoje fenomenální pohyblivost pravé paže, tvého nadpaží, ramene, ruky 
a prstů. 
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Billy   Tehdy tomu bylo jednoduše tak, jak tomu bylo, a i dnes je tomu tak, jak tomu je, a já v tom 
nespatřuji nic mimořádného, a proto o tom ani nemusíme hovořit, a to i z toho důvodu, že je mi to 
nepříjemné. Ale co jsi myslel tím zvláštním etiologickým mozkovým syndromem, o němž jsi hovořil? Co 
to znamená? Nechápu totiž, co jsi tím měl na mysli. 

Ptaah   Abych ti to celé vysvětlivě vylíčil, musím tak učinit jednoduchým způsobem: Etiologicky 
nespecifický organický mozkový syndrom je to, co označuješ jako delirium, v němž ses nalézal po dobu 
jednoho měsíce. Jedná se o akutní, závažný, principiálně reverzibilní, organicky podmíněný 
psychosyndrom provázený masivní poruchou vědomí. Delirium představuje vedle té poruchy vědomí 
další poruchu, která narušuje také pozornost, vnímání i myšlení, jakož i kognici, resp. celek všech 
procesů, které souvisejí s vnímáním a poznáváním. Tato porucha postihuje také paměť, psychomotoriku 
a emocionalitu, přičemž se během dne objevují zřetelné fluktuace příznaků. Tato tvá akutní psychická 
porucha byla způsobena organickou příčinou tvé nehody, přičemž byla také silně redukována tvá 
schopnost abstraktního myšlení, silně se snížila tvá koncentrace a byla omezena tvá krátkodobá paměť. 
Navíc jsi byl také dezorientován, a tudíž ses již nedokázal správně orientovat, takže sis již ani nedokázal 
vzpomenout, kde a na jakých místech jsi byl, co a kdy se dělo, a proto jsi již ani nemohl vědět, kým jsi 
vlastně sám byl a nedokázal jsi již vyhodnocovat ani sám určovat žádné situace. Počátek této tvé akutní 
poruchy tě přepadl náhle, aniž by sis to uvědomil a aniž bys měl příležitost se tomu bránit. Příznaky, 
které tě postihovaly, však někdy v průběhu dne kolísaly, takže jsi v nějakých mezidobích jevil symptomy 
lucidum intervallum, v jejichž průběhu jsi byl vzdor své vědomní poruše schopen plně disponovat svými 
vědomními silami a mohl sis uvědomovat vše, co se otvíralo tvým vjemům. 

Billy   Děkuji za tvé vývody. Pokud je má domněnka správná, tak »lucidum intervallum« znamená zhruba 
»světlé okamžiky«, že? 

Ptaah   To je správně. K tomu, co jsi však zmiňoval o analgetikách, bych chtěl ještě dodat, že tvůj názor 
dokážu pochopit, neboť příliš mnoho dobrého může vskutku vést k závažným zdravotním nevýhodám. 
Utišujícími prostředky se může člověk poměrně rychle předávkovat, načež trpí nevolností, zvracením, 
bolestmi břicha, výrony potu a těžkými jaterními poruchami, přičemž při trvalém užívání vznikají škody 
na ledvinách, což je zvláště nebezpečné pro alkoholiky a lidi s nemocnými játry. Utišující léky všeho 
druhu vedou však za jistých okolností také k všemožným neduhům, jako např. k alergickým kožním 
reakcím, edémům (otokům), žaludečnímu a střevnímu krvácení, bolestem břicha a hlavy, závratím 
či alergickým šokovým reakcím, jakož i k žaludečním a střevním vředům nebo k poruchám tvorby krve. 
To ovšem neplatí jen pro jinak zdravé osoby, ale zejména i pro těhotné ženy. 

Billy   Děkuji ti i za tyto vývody, milý příteli, ale celkově by mělo být nyní o mé osobě konečně řečeno 
dost, neboť všechny tyto záležitosti a příběhy byly přece během všech minulých let již zmiňovány 
dostatečně často a podle mého mínění jsou beztak nevýznamné. Na stranu druhou nejsou tyto vývody 
ani tak podstatné, ale brání mi pouze v tom, abych kladl další otázky. A nakonec mi není po chuti, a to 
musím pro jednou podotknout, když se kolem mé osoby dělá pozdvižení nebo když se zmiňuje to, co 
jsem »vyvedl«. Tedy prosím ... 

Ptaah   Tohoto názoru nejsem, neboť všechno to, co se odehrálo ve tvém životě – k čemuž patří i tvé 
nehody a bravurní výkony atd. –, by mělo být na Zemi zachováno v annálech1 pro pozdější doby jako 
písemná informace, podobně jako tyto věci celkově zaznamenáváme i my. Při tom nejde o větší image 
tvé osoby, nýbrž pouze o trvalé zachování pravdivé, nefalšované, správně tradované informace. 

Billy   Na tom ale už pracuje Bernadette, neboť píše na základě mých údajů moji biografii. 

 
1 Kloníme se ke starší variantě slova s dvěma n; pozn. překl. 
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Ptaah   To je jistě správně, avšak nezbytné životopisné informace zmíněného druhu by neměly být 
zmiňovány a uváděny pouze z tvých úst a z úst Bernadette, nýbrž i z jiné strany, jako právě z té mé. 

Billy   A o to ses nyní přece postaral, a tudíž chci znovu tlačit na to, abych mohl položit své otázky, pokud 
dovolíš. 

Ptaah   Samozřejmě. 

Billy   Dobrá, děkuji, můj další dotaz zní tedy takto: Již častěji jsme hovořili o nepozemšťanech 
a pozemšťanech z budoucnosti, a sice i v souvislosti s jejich údajnými kontakty s pozemšťany, k čemuž 
jste vysvětlovali, že takováto kontaktní spojení mezi mimozemšťany a pozemšťany neexistují, a zakládají 
se tedy na lhaní, podvádění, fantazírování a šarlatánství. Tak to bylo i ve věrném slova i významu smyslu 
písemně zaznamenáno v našich oficiálních zprávách z rozhovorů, přičemž jsem ovšem při vyvolávání 
a sepisování těchto zpráv musel vypustit a vyloučit vše, co jste mi sdělili a vysvětlili pod podmínkou 
zachování mlčenlivosti s tím, že o tom bude dovoleno otevřeně hovořit až ve druhém nebo po druhém 
desetiletí nového tisíciletí. K tomu mám dotaz, zda o těchto věcech smím mluvit již nyní nebo až po roce 
2020 a zda smím uvést do debaty ty záležitosti, o nichž mám stále ještě povinnost mlčet, neboť 
opakovaně jsou mi kladeny otázky, které se týkají těch nepozemšťanů a pozemšťanů z budoucnosti, 
jelikož se očividně jedná o věci, jež pozemšťanům nedopřávají klidu. 

Ptaah   Všeobecná situace spojená se zamlčováním těchto faktů, jež ti byly dříve sdělovány, se od té 
doby uklidnila a do té míry změnila, že může být v dnešní době otevřeně, alespoň v jistých částech, 
hovořeno o těch údajích, posudcích, datech, podrobnostech a skutečnostech, jež ti byly tehdy 
zmiňovány.  

Billy   Dobrá, pak je to jasné, a tak si myslím, že můžeš v tomto ohledu vysvětlit to nezbytné, co 
překračuje rámec toho pravidla a té výhrady ... 

Ptaah   Právě to učinit nechci, neboť by bylo pouze správné, kdybys o tom potřebné výklady poskytl ty 
sám, jelikož se domnívám, že tím mohu prověřit a vyhodnotit tvoji dnešní paměť, což bude nezbytné, 
protože v nejbližší době se vyskytnou věci, jež budeš muset zvládnout a jež budou vyžadovat tvé 
paměťové schopnosti ohledně jistých záležitostí. Ale i když teď máš otevřeně hovořit o našich dřívějších 
výkladech, tak musejí i přesto zůstat některé detaily nevysloveny, jak jsem již podotkl, a tudíž musíš 
zachovávat obezřetnost. 

Billy   Aha, když myslíš. Co se však týče té záležitosti, o níž ses zmínil, tak na ni se chci zeptat později, 
neboť se patrně nebude jednat o oficiální věc, jinak bys přece nechtěl testovat moji paměť, že? Jak to 
ale je, jak bych měl vše zformulovat? Tím myslím, že musím přece hovořit i o vás, když budu tematizovat 
to nezbytné. Mám při tom mluvit »o vás« nebo »o Plejaren«? 

Ptaah   Správně, jedná se o neoficiální věc. Chápu, že musíš hovořit o nás, Plejaren, a tak bude patrně 
správné, když zvolíš pojmenování, které se ti bude zamlouvat. 

Billy   Dobrá, pak budu mluvit o »vás Plejaren«, a tudíž budu používat pojmenování jako »vy« a »vás« 
a tak. O. k., pak se chci pokusit dát dohromady všechno to, co mi bylo tehdy řečeno o nepozemšťanech 
a pozemšťanech z budoucnosti, přičemž doufám, že věci učiním zadost. To ovšem také znamená, že budu 
muset pravděpodobně dvakrát či třikrát zopakovat některé věci, které byly již zmíněny a vyřčeny před 
několika minutami. Svůj nový výklad musím jistě zahájit tím, že jste vysvětlovali, že všechny zprávy 
o únosech pozemšťanů ze strany mimozemšťanů, jakož i kontakty s mimozemšťany nepředstavují nic 
jiného než lži, podvody a šarlatánství, a sice zpravidla a s výhradou, přičemž jsem ovšem tyto výrazy 
»zpravidla« a »s výhradou« musel zamlčet, a tudíž jsem tento fakt nesměl uvádět na základě klauzule 
o mlčenlivosti. Vy jste vykládali, že pravda musela být zamlčena a nahrazena nedorozuměním proto, 
že ... 
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Ptaah   Tady tě musím přerušit, neboť toto opodstatnění musí zůstat i nadále zamlčeno. 

Billy   Dobrá, jak nařizuješ. – Pak bych rád tu věc s výrazy »zpravidla« a »s výhradou« vysvětlil jinak, 
přičemž to vezmu trochu zeširoka, a navíc budu muset jednu pasáž dvakrát nebo třikrát zopakovat. Pak 
tedy uvedu následující: Vy jste vysvětlovali, že zprávy o pozemšťanech, kteří byli uneseni mimozemšťany, 
jakož i kontakty s mimozemšťany (zde byla udělána ta vsuvka obsahující výrazy »zpravidla« 
a »s výhradou«), představují lži, podvody, vychloubačství a holé šarlatánství. Vaše údaje byly tedy 
fakticky pouze relativní a bylo je nutno chápat zpravidla jen s výhradou, což znamená, že vaše výpovědi 
a výklady bylo nutno v tomto smyslu pojímat a chápat právě jen v určitých mezích a z určitých hledisek. 
Tyto výpovědi a výklady byly tedy správné a bylo nutno jim rozumět jen z určitého úhlu pohledu, a tudíž 
byla jejich platnost a hodnota omezená, přičemž na stranu druhou z výrazů »zpravidla« a »s výhradou« 
plynulo, že zůstávala možnost a skutečnost existence nepozemšťanů a pozemšťanů z budoucnosti, jakož 
i únosů pozemšťanů z jejich strany, otevřená, stejně jako možnost kontaktů. Vaše vývody, údaje 
a vysvětlení pro veřejnost byly tedy formulovány tímto způsobem a já jsem je musel takto písemně 
zaznamenávat a šířit do světa, tedy právě bez vámi uvedených dodatků »zpravidla« a »s výhradou«, čímž 
byl vzbuzen dojem nedorozumění a zdálo se, jako byste všechny únosy pozemšťanů ze strany 
mimozemšťanů a veškeré kontakty s nimi zcela negovali. Tak tomu ovšem ve skutečnosti nebylo, neboť 
jste přece hovořili o pojmech jako »relativní«, »zpravidla« a »s výhradou«, což jsem ovšem musel 
z jistých důvodů zamlčet a musím o těchto důvodech podle tvého pokynu mlčet i nyní. O tehdy 
vládnoucích okolnostech a o tom všem, co by bylo nutno očekávat a co by se v podobě nanejvýš 
neradostných, ba dokonce zhoubných událostí odehrálo v souvislosti s americkým letectvem, 
americkými tajnými službami, americkou vládou, »muži v černém« a americkou stínovou vládou, 
kdybyste volně a otevřeně zmiňovali faktické skutečnosti, jste mě podrobně informovali, a tudíž mi byla 
také uložena povinnost mlčet. Když ke mně pak přišel Wendelle Stevens, tak byl tajně do všeho zasvěcen, 
když on (...), přičemž směl a musel vytvořit nezvratné, a tedy naprosto nepochybné důkazy o přítomnosti 
a existenci vás, Plejaren, tady na Zemi. Ty jednoznačné, zcela jasné a význačné filmy, fotografie 
a rozhovory, které pořídil v ..., jakož i ..., měl tak dlouho držet pod zámkem, dokud by americká vláda 
neprojevila ochotu o vyjednávání se mnou ve věci rad atd. z vaší plejarische strany, načež by jí předložil 
důkazní materiály. Veškerý důkazní materiál byl pak uzavřen v malé schránce, kterou musel Wendelle 
v USA uschovávat v bezpečnostním sejfu a která byla také opatřena destrukčním mechanismem, který 
měl dotyčné důkazy zničit, kdyby pokus o kontakt s vládou USA ztroskotal. A ke zničení důkazů pak 
i došlo, poté co mi Lee Elders písemně a ... předal, který byl padělaný, jak se následně prokázalo, což 
vedlo k nezdaru celé věci. Nějakým způsobem však něco o těchto důkazních materiálech, které měl 
ve vlastnictví Wendelle Stevens, prosáklo, a proto byly již záhy vyvíjeny špinavé snahy od něj tyto 
materiály získat, avšak Wendelle se choval v souladu se svým slibem, že vše bude uchovávat pod 
zámkem, dokud mu nebude dovoleno předat ty materiály americké vládě. Jelikož se zdráhal ty materiály 
vydat, spáchaly proti němu nakonec tajné služby intriku a pomluvily jej z toho, že se provinil pedofilními 
skutky, proti čemuž se žel nemohl všemi prostředky bránit, jelikož proti němu svědčily fingované 
»důkazy« a falešné svědecké výpovědi – které vznikly na základě vyhrožování –, jakož i obvinění, přičemž 
vyšetřovací úřady a soudci postupovali tak, že se nebyl schopen prosadit s pravdou. Vše cílilo k tomu, 
aby zmizel ze scény kvůli své osvětové činností ve věci UFO a zejména kvůli faktu, že znal reálnou pravdu 
o mých kontaktech a disponoval o tom naprosto nevyvratitelnými důkazy, které mu měly být uzmuty 
vydíráním. Byly tedy vytvořeny listiny, podklady, falešné »důkazy« a svědecké výpovědi a Wendelle byl 
zákeřně postaven před rozhodnutí, že buď se podrobí a vydá ty nevyvratitelné důkazy dotyčným 
pochopům, anebo bude obžalován z pedofilie, postaven před soud a odsouzen. A to se pak také stalo, 
jelikož zůstal neoblomný, mlčel a dle své slibu nevydal ten důkazní materiál, který byl pak nakonec zničen 
pomocí bezpečnostního, resp. destrukčního zařízení zabudovaného do schránky. Wendelle Stevens byl 
člověkem, který držel své slovo, a tudíž ani nikdy nehovořil s Leem Eldersem ani s ostatními o svých 
vědomostech a těch naprosto nevyvratitelných důkazech, které ve spolupráci a s pomocí ... a ..., jakož 
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i se mnou, vytvořil v podobě zvukových, videových a fotografických záznamů a v podobě jednoho ... a ..., 
které se nevyskytují na Zemi, přičemž mohl dokázat pravost těchto důkazů. Kdyby Lee Elders o tom všem 
věděl, tak by se odehrálo mnoho jiných věcí, a navíc i negativních, přičemž by ani nevznikl film Contact, 
který beztak k osvětě mnoho nepřispěl. Jelikož tedy Wendelle právě mlčel, držel své slovo a celou věc 
zachovával v tajnosti, aby ty důkazy nepadly do rukou americké vlády a amerických tajných služeb, tak 
byl následně na základě falešných obvinění, lží, falešných svědectví a pomluv jako nevinný odsouzen 
a uzavřen na delší dobu do vězení. Co se však týče přítomnosti těch nepozemšťanů na Zemi, tak k tomu 
a o tom jistě nebude potřebné vysvětlovat více, neboť mé nynější otevřené oznámení, a tedy právě 
otevřené ohlášení bude určitě postačovat a ozřejmovat fakt, že obraty »zpravidla« a »s výhradou« 
chyběly v tehdejších kontaktních zprávách pouze proto, aby se zastřely určité fakty a skutečnosti a aby 
se tím předešlo katastrofálním, neblahým a vážným neštěstím. Obraty »zpravidla« a »s výhradou« byly 
sice řečeny, avšak já jsem je v kontaktních rozhovorech vypustil, nesepsal, a tedy nezveřejnil, čímž vzniklo 
nedorozumění, které plnilo skrytý účel a zabránilo osudové tragédii, která by bývala nastala vlivem ... 

Ptaah   Stop, Eduarde, neměl bys ... 

Billy   Už zase, dobře, můj příteli, díky tomu, že jsi mě znovu přerušil, jsem si to sám uvědomil a musím 
být opatrnější. Ale děkuji ti za tvoji pozornost, díky níž budu, doufejme, bdělejší, pokud jde o to, co smí 
být řečeno, a co nikoliv. Dále chci ale zmínit, že ty obraty, které jsem v rozhovorových zprávách nesměl 
uvést, tedy »zpravidla« a »s výhradou«, jsem jednoduše vypustil, avšak není možné to vykládat jako lež 
či podobně. V podstatě to, že jsem tyto obraty neuvedl, vedlo pouze k nedorozumění mezi všemi 
odpůrci, kteří se mě v rámci celosvětové kontroverze mířené proti mé osobě pokoušeli umlčet 
osočováním, ba dokonce vražednými útoky, jak jsem již vysvětloval. Tím, že jsem o těchto obratech 
musel mlčet, jsem učinil to, co jste mi uložili, přičemž jsem se sám domníval a domnívám se i dnes, 
že dobrý účel »světí« prostředky. Abych vysvětlil vaše výpovědi a výklady vztahující se na ty obraty, které 
jsem následně zamlčel, tak celou věc vyložím tak, že velká část tvrzení o únosech a kontaktech se právě 
skutečně zakládala na lžích, podvodech a švindlech atd., zatímco malá část zpráv, jež vešla ve známost 
ohledně únosů ze strany mimozemšťanů, se zakládala na skutečnosti a pravých okolnostech, což jste 
vyjádřili těmi výrazy »zpravidla« a »s výhradou«, o čemž jsem ovšem musel mlčet. Z důvodů, které 
na základě tvé námitky nesmím uvádět ani nyní, musely být únosy ze strany mimozemšťanů a ty 
nemnohé nevýznamné kontakty negovány a jejich faktičnost vyloučena a zpochybněna pomocí 
nedorozumění. Tím jsem se dostal se svým výkladem k podstatnému bodu, který mohu nyní otevřít, 
takže mohu říci vše, co je povolené a co lze vysvětlit, a mohu o tom hovořit, jelikož smím právě prolomit 
své mlčení a odhalit zamlčované skutečnosti. Proto mohu říci, že nepozemšťané, které pozemšťané 
obecně a jednoduše nazývají mimozemšťany, resp. »vetřelci«, skutečně přišli na Zemi již před dlouhou 
dobou, a sice již v prehistorických dobách, přičemž zde zůstali a působili rozličnými způsoby, stejně jako 
tak činili i jejich vzdálení potomci, kteří po všechna staletí a tisíciletí až do dnešní doby působí na Zemi, 
létají v jejím prostoru, vylétávají ze Země a opět na ni přilétávají, a pozemšťané po celém světě je mohou 
opakovaně pozorovat, přičemž podstatnou roli zde hraje zvláště americký světadíl. Jejich dávní předci 
působili na Zemi velmi různorodým způsobem, a sice i v různých zemích v Asii, severní Africe a částečně 
také v Evropě, avšak v dávné době působili zejména v severoafrické zemi, která se v pozdějších epochách 
nazývala »Kemet« a nakonec v ještě pozdější době Egypt, což je pojmenování, jež se zachovalo do dnešní 
doby. Tvůj otec, Sfath, mě pomocí časového skoku vzal do minulosti tamní země, kde tehdy vládli 
nepozemšťané, jež nazýval »dlouhohlavými« a jež jsem i sám viděl, přičemž mě učil, že byli na Zemi již 
po tisíciletí. Tito nepozemšťané měli, na rozdíl od oblých lebek pozemských lidí, lebky, které byly 
protáhlé dozadu a tlustého vzrůstu, čímž se nepřehlédnutelně lišili od pozemských lidí, stejně jako další 
nepozemšťané, kteří působili po celém světě, jako např. obři vysocí cca až 3 metry, bytosti zpola nízkého 
vzrůstu s velkými hlavami poněkud rostlými do tvaru v a s nadměrně velkýma očima. Různé tyto dlouhé 
lebky v Novém Věku nalezli též archeologové atd., přičemž se lidé dodnes dohadují o tom, jaké tajemství 
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je spjato s těmito lebkami, které nepatřily pozemským lidem, nýbrž nepozemšťanům. Sfath mi také 
vysvětlil, že pojmenování »Kemet«, jak byla tato země později nazývána, znamená jednoduše »čerň« 
nebo »černý«, a že se tím vlastně mínilo úrodné černé bahno Nilu, které každoročně zaplavovalo zemi, 
když řeka vystupovala z břehů, zatímco sluncem spálená rudá země, resp. poušť, která ovládala krajinu, 
byla naopak nazývána »Dešret«. Ta země byla však tehdy mnohem větší než dnes, neboť zasahovala 
výrazně dále do Středozemního moře, než zasahuje dnes, avšak následně se stalo, že se při silném 
zemětřesení potopila do Středozemního moře velká část pevniny, což se – pokud se správně pamatuji – 
odehrálo roku 3453 před Jmmanuelem, kdy ve Středozemním moři vyletěl do povětří sopečný ostrov, 
následkem čehož se hnala obrovská tsunami přes moře do Egypta, kde vyvolala 7 biblických ran, které 
však vypadaly úplně jinak, než mylně tvrdí židovská Tóra a Bible. K tomu je nutno dodat, že existují 
2 biblické verze, a sice tyto: 

Podle 2. knihy Mojžíšovy, kap. 7–11, vypadalo 10 egyptských ran následovně: 

1. Krev (proměna všech vod ve krev) 
2. Žáby 
3. Štěnice/Komáři 
4. Mouchy 
5. Mor (dobytčí mor) 
6. Vředy/Neštovice 
7. Krupobití 
8. Kobylky 
9. Tma 
10. Pobití prvorozených 
 
Podle žalmu 105, veršů 26–36, vypadalo 7 ran údajně takto: 
 
1. Tma 
2. Voda změněná v krev 
3. Žáby 
4. Havěť a komáři 
5. Krupobití a blesky ničí vinné keře a fíkovníky 
6. Kobylky a brouci 
7. Smrt prvorozených 
 

Nuže, hovořil jsem o zmizelých městech atd. a různá města, které jsem mohl se Sfath navštívit v dávné 
minulosti, mizela i na mořských pobřežích – např. na jihu Japonska, u dnešního ostrova Jonaguni, bylo 
asi před 4 tisíci lety město s velkou civilizací, jejímž symbolem byl velký opracovaný megalit, který 
vytvořili nepozemšťané a který se následně při jednom velkém podmořském zemětřesení potopil 
do moře. Také na západním pobřeží Indie, v západoindickém spolkovém státě Gudžarát se stalo totéž: 
Tam bylo asi před 9000 lety jedno velmi bohaté město plné života, které se – pokud si správně vybavuji 
– nazývalo Dváraka, Dváramki nebo Dváramáti a které jsem se Sfath rovněž navštívil, přičemž toto město 
se vlivem třech těžkých podmořských zemětřesení postupně potápělo do moře. Poprvé se taková 
událost odehrála asi před 8500 lety a sesunula se při ní část země a města do moře; druhá událost téhož 
druhu nastala asi před 7500 lety a další pak před cca 5500 lety. Navíc byl asi před 21 000 lety – kdy mě 
Sfath vzal do Indie a celé Asie, abych mohl vidět a učit se vše, co bylo pro mě cenné vědět – přítomen 
v oblasti dnešního Indického oceánu šestý kontinent. Z vysoké atmosféry vypadal jako obrovský triangl, 
který podle výkladu Sfath počínal asi 50 kilometrů před jižním pobřežím Indie a sahal až do oblasti 
vzdálené asi 140 kilometrů od jižní Afriky, zatímco na východě končil v oblasti vzdálené asi 80 kilometrů 
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od západního pobřeží Austrálie, pokud si ještě správně vybavuji jeho údaje – bylo to už před dlouhou 
dobou. Následně – o několik tisíc let později, kdy jsme tam opět letěli – tento kontinent však zmizel, 
jelikož se pozvolna potápěl do moře. Viděl jsem také různé ostrovy, které byly na různých místech 
vyzdviženy z moří, načež však opět mizely, přičemž se sesouvaly i jiné a starší ostrovy, stejně jako města, 
vesnice a podobně, když se nalézaly v blízkosti moře. Takovéto události se však neděly pouze v minulosti, 
neboť se budou odehrávat i v budoucnosti, jak jsem mohl vidět a zažít se Sfath při cestách 
do budoucnosti: Např. u města Auckland na Novém Zélandu bude v dohledné době vše zničeno a vše 
zmizí, jelikož tam různé vulkány a obrovské magmatické pole v podloží působí jako sud střelného prachu, 
který jednou vše vyhodí do povětří. V minulosti jsem byl se Sfath na cestách, od nejvyššího severu 
až po nejspodnější jih, také na nejrůznějších místech na trinárním, resp. trojném kontinentu, jenž 
sestává ze tří částí, a je tedy trinární, resp. trojitý: Tvoří jej Severní Amerika, resp. Kanada a Aljaška, 
a Střední Amerika, a zahrnuje tedy USA, resp. Spojené státy americké, dále na jihu ve Střední Americe 
Mexiko, Guatemalu, Belize, a když to dám ještě celkově dohromady, tak i Salvádor, Honduras, Kostariku, 
Nikaraguu a Panamu. Na třetí části kontinentu, v Jižní Americe, jsou dvě obrovské země Brazílie 
a Argentina, jakož i různé menší státy, které ovšem zřejmě nedám všechny dohromady, avšak právě mě 
napadá Peru, Chile, Guyana, Venezuela, Ekvádor, Montevideo, Bolívie a Kolumbie, přičemž 
na nejjižnějším cípu kontinentu se jistě nalézá také Patagonie a Ohňová země (Wikipedie: Další státy jsou 
Paraguay, Uruguay a Surinam). A tam jsem se seznamoval i s různými indigenními (původními) 
kulturami. V pravěkých dobách jsem byl v Americe, když byl tento světadíl ještě mnohem větší, než je 
dnes. Před asi 25 000 lety byla např. Florida třikrát větší, než je dnes, neboť její obrovské části se od té 
doby potápěly do moře, což se bude dít i nadále, neboť ze současně existující země se v dohledné době 
potopí jedna další třetina. A když už hovořím o americkém kontinentu, tak je případné ještě zmínit, 
že tehdy – když jsem byl v tamních oblastech mimo jiné asi před 14 000, 10 000 a 12 000 lety v minulosti 
– vládl na vysokém severu ještě ledový chlad, který však pozvolna ustupoval. V tehdejší době také ještě 
nevzniklo Beringovo moře, neboť tehdy byly ještě americký a asijský kontinent celkově spojeny souší, 
dříve než se celá krajina potopila do moře. V tehdejší době existovalo tedy mezi oběma světadíly přímé 
spojení, které využívala četná zvířata, která putovala z jednoho světadílu do druhého, jako např. mamuti 
– k tomu mi vysvětlil Sfath, že se mamuti rozšířili do Evropy a Ameriky ze země »Rosijana«, čímž myslel 
oblast dnešního Ruska. Je také nutno zmínit velbloudy, kteří původně nepocházeli z Arábie, a tedy ani 
z Afriky, jelikož se již ve velmi dávné době vyvinuli v horkých oblastech trinárního kontinentu, odkud 
migrovali, a to nakonec až přes pevninu na severu trinárního kontinentu – dnes nazývaného Severní 
Amerikou –, přičemž dospěli podle výkladů Sfath do dávné země »Rosijana«, odkud se rozšířili 
do rozlehlých oblastí, jež se dnes nazývají Asií, Arábií a Orientem. Trinární kontinent byl tehdy plný života 
a vegetovala na něm vyšší i nižší zvířata, ptáci a další rozličné živé organizmy, jež existovaly na pouštích 
a stepích, v pralesích, pohořích a obrovských zelených plochách země. V mnohem pozdější době, resp. 
v průběhu minulých 6000 let, jsem pak s pomocí Sfath získal možnost bavit se i s lidmi z domorodých 
společenství a seznámit se s některými aspekty jejich kultur a způsobů života. A když už o tom nyní 
hovořím, tak se domnívám, že věci, které Sfath vykládal o těchto »domorodcích«, musejí být vysvětleny 
pozemským lidem, neboť ti dnes tento pojem většinou chápou chybně. Tento pojem nesmí být chápán 
tak, jak jej chybně a mylně chápou pozemšťané, kteří jej vnímají ve smyslu »primitivnosti«, resp. 
»primitivních lidí«. Podle Sfath a obecného chápání Plejaren neznamená pojmenování »domorodost«, 
resp. »domorodec«, v žádném případě to, že je takový člověk primitivní nebo primitivistický atd., ale jen 
a pouze to, že je »narozen do tohoto společenství, tohoto okolí nebo této končiny, země či tohoto 
prostředí« atd. Tím se má vyjadřovat a také vyjadřuje, jak je nutno pojmy »domorodý člověk« nebo 
»domorodé společenství či společenstvo« chápat. Z toho důvodu je zcela chybné, ba přímo absurdní, 
označovat domorodé národy nějaké země za primitivní »domorodce«, »přírodní národy«, 
»praobyvatele« a podobně, pokud se tím míní, resp. chybně chápe, že jsou primitivní nebo jednoduše 
primitivističtí. Takováto chybná pojetí jsou skutečně urážlivá a nikterak neukazují skutečnost a pravdu 
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o »domorodých lidech«, »domorodých společenstvích«, resp. »domorodých národech«. Pokud však lidé 
přesto chápou tuto věc chybně, tak si vytvářejí zcela chybné konotativní, resp. asociativní, emoční, 
stylistické a chybně hodnotící doprovodné představy, jež jsou zcela odcizené skutečnosti a pravdě 
a s nimiž se druží primitivní a zaostalé způsoby myšlení, cítění a života, jakož i hluboce nedostatečná 
inteligentnost. Tím jsem se ale odchýlil od toho, o čem jsem vlastně začal hovořit, tedy od starého Egypta 
atd. V tomto případě jsem nastiňoval, že mizely části země, vesnice a města atd., a to se dělo i na mnoha 
jiných místech po celém světě a bude se to dít i v budoucnu, což zasáhne zejména Anglii, kde budou 
ze směru Severního moře zaplaveny velké plochy země, jakož i domy, louky, pole a vesnice. Avšak totéž 
bude postihovat i všechny země, které sousedí se Severním mořem, zejména v důsledku klimatické 
změny, kvůli níž tají polární oblasti a rostou hladiny moří, které se do dnešní doby navýšily o bezmála 25 
centimetrů. Četné vesnice, města a plochy země se tedy od nepaměti potápěly do moře nebo mizely 
v půdě, přičemž je lze někdy i dnes nalézt ve vodstvech nebo na zemském povrchu v podobě ruin. 
Ohledně země Egypt v její rané době, a tedy v době, která probíhala dávno před dobou antickou a dobou 
faraónů, musím ještě zmínit následující: Tehdy tato země vypadala zcela jinak než dnes, neboť si 
vybavuji, že Nil měl na západní straně svého toku jedno další velké rameno, jež protékalo velmi rozlehlým 
a dlouhým údolím, přičemž i sama tato řeka protékala, na rozdíl ode dneška, výrazně západnějším 
směrem. Ve velkém údolí se také nalézalo jedno velké město, v němž jsem viděl i »dlouhohlavé«. 
Z pohledu od Nilu a jeho přítoku bylo vidět až do dalekých západních končin nesčetné pyramidy různých 
velikostí, přičemž se celé okolí hemžilo životem a nalézaly se v něm také vesnice, města a četné obrovské 
palmové lesy, úrodné zahrady a pole, a tudíž tehdy vše vypadalo úplně jinak než v dnešní době. 
V dálavách země a na rozlehlých zelených plochách vegetovala tehdy také zvířata jako antilopy, žirafy, 
sloni, lvi, krokodýli a všemožná další vyšší i nižší zvířata, dříve než se z krajiny utvořily pouštní oblasti 
a dotyčné formy života migrovaly pryč nebo vyhynuly. V chodu všech tisíciletí tehdy zmizely i všechny 
vesnice, města, pyramidy, úrodné zahrady, pole a lesy palem, jež v tehdejší době zasahovaly až hluboko 
do západních krajin a ke Středozemnímu moři. Největší a převážná část tehdy existujících věcí byla 
v průběhu minulých tisíciletí pohřbena pod metrovými nánosy pouštního písku, který do těchto oblastí 
pronikal ze západu. Z tehdy kvetoucí země se od těch dob až do dnešního času stávala z velkých částí 
poušť, a tudíž je dnes možné pozorovat, obývat a využívat už jen malou část kdysi úrodných oblastí, 
přičemž všechny ty staré palmové lesy, vesnice a města atd. zmizely a jejich ruiny se nalézají a jsou 
pohřbeny hluboko pod zemí. Avšak země »Kemet« byla v tehdejší době, asi před 30 000 lety – když mě 
tam Sfath poprvé vzal –, fakticky vzkvétající oblastí, a nikoliv obří pouští. Dnes představuje Egypt část 
Sahary a je údajně tvořen asi z 95 procent pouští, přičemž Sahara ztělesňuje největší suchou poušť 
na Zemi zahrnující asi 9 miliónů čtverečních kilometrů. K tomu bych chtěl také říci, že v takzvaných 
civilizovaných státech Země převládá mezi lidmi obecně chybný názor, že Sahara a jiné pouště světa 
sestávají pouze z písku. To je ovšem od základu lichý předpoklad, neboť všechny pouště, které znám 
a které jsem částečně projezdil nebo prochodil, jsou tvořeny z největší části kameny, skálami a drobným 
či jiným štěrkem, přičemž faktické písčité pouště zahrnují asi jen 22 procent veškerých pouštních ploch 
na Zemi. Ale zpět k zemi »Kemet«, o níž musím povědět, že tam skutečně bujela mohutná, rozsáhlá 
a vzkvétající vegetace, když mě Sfath vzal do tamní minulosti staré asi 30 000 let a pak znovu do období 
starého asi 15 000 let. Před všemi těmito tisíciletími tam rovněž vegetoval čilý život rozličných podob, 
rodů a druhů, který oživoval krajinu, avšak dnes určují její ráz, a tedy i život lidí, už jen skrovné a vysušené 
oblasti. Sfath mi vysvětloval, že vysoká vlhkost vzduchu a bohaté dešťové srážky, které tehdy převládaly, 
učinily zemi tak úrodnou, že v ní skutečně vládl nadbytek. Teprve v běhu posledních 15 000 let se tamní 
klima změnilo do té míry, že za krátkou dobu vymřely obrovské části veškeré vegetace a četné rody 
a druhy vyšších i nižších zvířat, hmyzu, ptactva a vodních živočichů atd. Celá ta změna představovala 
vskutku nesmírně dramatickou přírodní událost, při níž dlouho trvající periody sucha zcela proměňovaly 
krajinu a připravily lidi o jejich živobytí, jelikož již nemohli obdělávat své zahrady a pole, a tudíž už ani 
neměli žádnou potravu, která by jim umožňovala přežít. Velmi mnoho z nich zemřelo hladem 
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a na nákazy, které propukaly a hubily jeden život za druhým, zatímco jiní lidé a pánové země odtáhli 
do ještě úrodných pobřežních krajin u Nilu a do údolí tehdejšího velkého nilského ramene, kde se 
věnovali zemědělství a chovu dobytka, a tudíž se tam usídlili a zbudovali pod vládou »dlouhohlavých« 
své město a vesnice, jako se to dělo již dříve a jako to pokračovalo až do Jmmanuelovy doby. Inu, 
v jednom jiném velkém městě, které se lišilo od toho města ve velkém údolí u nilského přítoku, jsem 
pozoroval další »dlouhohlavé« i lidi s »normální lebkou«, kteří byli vlastními vládci země »Kemet« 
a o nichž mi Sfath vysvětlil, že jejich dávní předci přišli na Zemi již před tisíciletími, a sice již před více než 
75 000 lety, kdy také vystavěli první velké pyramidy, které byly pak v průběhu času opakovaně 
odbourávány i budovány, což jsem mohl při jedné další cestě se Sfath do minulosti sám pozorovat. 
Naposledy se to dělo asi před 5000 lety, dříve i před 6000 lety a také před více než 12 500 lety. Obdobně 
vypadala situace i u národů v Jižní Americe a Asii, kde rovněž působili »dlouhohlaví«, tedy právě 
nepozemšťané a jiní mimozemšťané, kteří byli po tělesné stránce jinak »cizorodí«, měli »normální 
lebku«, nebo byli malí, »velkohlaví«, »velkoocí« nebo obřího vzrůstu, jako například v Jižní Americe, 
přičemž tyto bytosti vykonávaly zcela rozdílné vlivy na kulturu pozemských národů na všech 
kontinentech. Proto vznikala po celém světě i různá stavební díla, vesnice, města, kultovní předměty, 
pyramidy, jakož i uskupení velkých menhirů, jako např. v anglickém Stonehenge, v blízkosti neolitické 
památky Avebury v hrabství Wiltshire, asi 13 kilometrů severně od města Salisbury; dále existují pole 
Stonehenge, resp. megalitů v oblasti Zorakarer (Mocné kameny), poblíž mohutných horských pásem 
Kavkazu, přičemž při přepravě a stavění těchto mnohatunových megalitů byly použity techniky 
nepozemšťanů. Pozemšťané tehdy nebyli schopni tyto práce sami vykonat, a to zcela navzdory 
domněnkám takzvaných »bystrých« badatelů a vědců nové doby, kteří si vymýšlejí všechny možné 
fantastické věci o budování a zpracovávání těchto monolitů atd., aby opodstatnili údajný fakt, že někdejší 
pozemšťané tyto věci zvládli sami svojí mužskou silou. Totéž platí například i pro ty hlavy 
na Velikonočním ostrově, které byly na svá místa přepraveny a postaveny s pomocí nepozemšťanů, jako 
se to dělo i na jiných místech, zatímco se vážně tvrdí, že tyto obrovské mnohatunové monolity 
nepřepravovali nepozemšťané, nýbrž sami pozemšťané tak, že je valili po kmenech stromů, přičemž je 
údajně i sami vztyčovali pomocí jiných dřev a silou početných mužů atd. Sfath mě často brával 
na takováto místa a umožnil mi pozorovat, jak vše probíhalo ve skutečnosti, což bylo nesmírně působivé 
a právě úplně jiné, než tvrdí naši badatelští a vědečtí »mudrcové«. Avšak nyní jsem se opět odchýlil 
od toho, o čem jsem hovořil, tedy od Egypta, neboť v tomto ohledu jsem ještě nedospěl ke konci. Zmíním 
tedy ještě následující: Pod taktovkou »dlouhohlavých« byly i v dávném Egyptě budovány vesnice, města 
a pyramidy, což se dělo i v některých nemnohých oblastech Evropy, kde byly tehdy obří lesy, nicméně 
tyto severní končiny Země nebyly pro »dlouhohlavé«, jiné nepozemšťany, jakož ani pro malé 
»velkohlavé« a »velkooké«, a ani pro bytosti s »normální hlavou«, dostatečně pohostinné, jelikož byli 
ze své vlasti zvyklí preferovat teplejší krajiny, a byli tudíž odkázáni na úrodné krajinné oblasti teplejších 
končin, jakož i na četné lidi, jejichž pracovní síly potřebovali a jež mohli ovládat a vládnout jim. To 
pozorovali i velmi dávní Plejaren, kteří již déle než 26 miliónů let opakovaně vlétávají do pozemského 
prostoru a opět z něj vylétávají, stejně jako to stále děláte i vy, přičemž jste však nikdy s těmi 
»dlouhohlavými« nevstoupili do kontaktu, stejně jako ani s těmi »velkohlavými« a »velkookými« 
a bytostmi s »normální hlavou« či jinými nepozemšťany. A toho se držíte ještě i dnes, jelikož tyto 
nepozemšťany již vaši dávní předci hodnotili takříkajíc jako »primitivní«, přičemž stejně je, jak se 
domnívám, hodnotíte i vy, neboť ... 

Ptaah   Musím tě přerušit i na tomto místě, neboť my tyto nepozemšťany již od nejdávnějších dob 
nehodnotíme jako primitivní, neboť primitivní nejsou, jak dokazuje jejich již tisíciletí existující vyspělá 
technika. Pojem primitivní by znamenal, což i ty sám velmi dobře víš, že ... 

Billy   Ano, já vím, pojem primitivní je chybný, neboť vy tyto nepozemšťany označujete jinak, a proto 
jsem tento pojem vyslovil i tak, aby se jevil být pochybným, čehož sis ale patrně nevšiml. To může 
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souviset s tím, že jsem opět vedl sáhodlouhý monolog a podléhal slovnímu zápalu, jelikož mně stále 
tanou na mysli věci, fakty a hodnoty, které pak musím, když se objeví, také vysvětlit, aby všechno to, 
o čem vůbec hovořím, bylo pochopeno. 

Ptaah   Způsobu, jakým jsi ten pojem vyslovil, jsem si sice povšiml, avšak zjevně jsem jej chybně pochopil. 
K tomu, co jsi zmiňoval o těch »dlouhohlavých«, by ještě bylo nutné zmínit, že pozemšťané častěji vyvíjeli 
snahy o napodobení těchto protáhlých lebek, a sice tím způsobem, že již krátce po porodu svým 
novorozencům a rostoucím dětem ovinovali po celá léta jejich dosud měkké a rostoucí lebky, v nichž 
byly ještě otevřené fontanely, čímž docilovali protáhlého tvaru lebky. Tím dosahovali poměrně stejného 
efektu protažení lebky, jaký se objevoval u »dlouhohlavých«, nicméně byly přítomny jisté rozdíly, 
na jejichž základě bylo možné rozpoznat, že lebka byla protažena uměle. S tím, co jsi zmínil ohledně 
svého sáhodlouhého monologu a svých vývodů a vysvětlení, mohu pouze souhlasit, neboť nastiňované 
věci musejí být vždy obšírně vyloženy, neboť jen díky tomu je mohou třetí osoby postihnout tak, aby je 
vskutku detailně a správně pochopily. Kromě toho projevuješ stále znovu poznatky a vývody, jež jsou 
velmi zajímavé a poučné a jež zajímají i mě, jelikož jsem nikdy nemohl jinak, než důsledně a z hlediska 
všech faktorů studovat všechny ty četné látky, jimž ses učil spolu s mým otcem. 

Billy   Dobře, však to není žádný problém. Většina lidí patrně nebude vědět, co je fontanela, jelikož tato 
věc vlastně nepatří ke školním vědomostem, a tak si myslím, že bys to mohl možná vysvětlit pro pozdější 
čtenáře našich rozhovorových zpráv. 

Ptaah   Tyto tvé myšlenky jsou patrně správné, avšak věc můžeš vysvětlit i ty sám. 

Billy   Ty bys to uměl jistě lépe než já, ale mohu se o to pokusit: Začnu svůj výklad tím, že fontanela 
představuje na hlavě novorozence a rostoucího dítěte tvárnou zónu, která je velmi důležitá zvláště při 
porodu. Správně řečeno se jedná vždy o několik fontanel, neboť novorozenci nemají plně uzavřený vršek 
hlavy, jelikož jejich lebka vykazuje ještě několik měkkých míst, v nichž lebeční kosti ještě nejsou srostlé. 
Z toho důvodu je přirozeně možné, že se lebeční desky mohou vůči sobě posouvat, díky čemuž může 
miminko při tlačivém průchodu úzkým porodním kanálem jednodušeji a bez újmy přijít na svět. Fakt této 
lebeční tvárnosti je možné konstatovat bezprostředně po porodu na hlavě, resp. lebce miminka, neboť 
hlavička čerstvě narozeného miminka vypadá poněkud »deformovaně«. 

Ptaah   Tvůj výklad bych tak krátkými slovy nedokázal vyjádřit lépe, a navíc tvé vysvětlení dokazuje, 
že své znalosti nemáš pouze z doslechu. 

Billy   Pomohla mi v tom trocha zážitků a zkušeností, ale o tom nyní jistě nemusíme hovořit. K tomu, co 
jsi předtím poznamenal v souvislosti s pojmem »primitivní«, bych však ještě rád něco dodal, neboť 
význam pojmu »primitivní« samozřejmě znám, i když jej v obecné každodenní mluvě používám k tomu, 
abych vyjádřil nedobré, nečisté, pořádku odporující, nesociální, kriminální, zločinné, zrůdné a podobné 
stavy, jelikož v tomto smyslu pozemšťané tento pojem běžně používají a chápou, co je jím míněno, tedy 
právě něco zrůdného, zvrhlého, zlého, falešného, negativního, špatného, neoprávněného a pořádku 
odporujícího atd. Je mi naprosto jasné, že tento pojem vyjadřuje něco jako původní stav, tedy právě 
něco prvotního, necivilizovaného, velmi jednoduchého, prostého a banálního, jakož i »primitivní lidi 
a národy«, k nimž patří takzvaní »divoši«, lovci lebek a lidožrouti, kteří jsou původní, elementární 
a naivní. U nás, pozemšťánků, se pojem »primitivní« používá právě v rozličných směrech, jakož i pro 
vyjádření něčeho nuzného, bídného, žalostného, silně nedostatečného a provizorního, jakož i pro 
vyjádření nízkého vědomí, hlouposti, omezenosti, zaostalé kulturní úrovně, a tedy i nevzdělanosti atd. 
Přirozeně také vím, že ty nepozemšťany pojmenováváte jinými způsoby, avšak tyto způsoby mi nejsou 
známé, a tudíž používám pojem, který je u pozemšťanů nejobvyklejší, tedy právě pojem »primitivní«. 

Ptaah   My ty nepozemšťany, o nichž se bavíme, označujeme jako »nevyzrálé«, »setrvávající 
v prapůvodním stavu«, jakož i »pocitově chudé«, »kruté«, »protilidské« a »nepřístupné«, přičemž je 
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hodnotíme jako »bezcitné«, »nemilosrdné« a podle našeho posudku jako nekompromisní bytosti 
a »netvory«, jelikož smýšlejí nehumánně a projevují nehumánní způsoby chování, a tudíž je ovládají 
opačná hnutí, než jsou hnutí lidská, soucitná, empatická, mírumilovná a svobodná atd. Z tohoto důvodu 
se od starých dob těmto nepozemšťanům přísně vyhýbáme a od nepaměti se před nimi odcloňujeme, 
aby nás nemohli pozorovat a analyzovat svými kmity a technologiemi, a tudíž nás nemohou ani 
lokalizovat, ani jinak vnímat, zatímco my sami můžeme naopak kmitově pronikat do jejich letových 
objektů a velmi přesně je pozorovat a studovat. Proto jsme také velmi přesně informováni o tom, 
že smýšlejí nehumánně a že nejsou schopni pozitivně naplňovat přírodní a Tvořivé zákony a přikázání, 
resp. doporučení. Nezbytnou technologii, kterou jsme již velmi dávno využili k tomu, abychom se plně 
odclonili před všemi nepozemšťany na Zemi – kteří jsou opravdu »nevyzrálí« a setrvávající 
»v prapůvodním stavu« a jejichž technologie již notnou dobu stagnuje –, převzali naši dávní předci již 
před více než 30 milióny pozemských let od Sonaer z oblasti Tvoření DAL. Tito nepozemšťané tedy ani 
v dnešní době nejsou dostatečně vyvinutí a pokročilí na to, aby nás mohli lokalizovat nebo jinak vnímat, 
čehož by nebyli schopni ani tehdy, kdybychom stáli v nejkratší vzdálenosti přímo vedle nich. Jejich 
technologie je nepochybně velmi vyspělá, avšak té naší nedokáže ani přesto vůbec konkurovat. Je tomu 
tedy také tak, že i když od počátku našich kontaktů otevřeně hovoříme o všech těchto skutečnostech, 
když konstatujeme svoji přítomnost zde na Zemi a když se také někdy zviditelňujeme, aby mohli 
pozemšťané pozorovat naše létající objekty, tak tito nepozemšťané nejsou a ani nebudou schopni 
registrovat naši přítomnost. To proto, že nejsou schopni probádat naši technologii odclonění a že nás 
ani za nejpříhodnějších okolností nedokážou lokalizovat ani jinak vnímat, neboť vzdor svým vyspělým 
technickým možnostem beznadějně zaostávají za našimi vývoji, jež jsou často v každém směru a ohledu 
vyšší. 

Billy   A jak potom za vámi zaostávají i naši pozemští dohlížitelé v tajných službách, armádách a jiných 
uskupeních se svými primitivními, předpotopními technologiemi a radarovými aparaturami i dosud 
utajovanými a všemi ostatními monitorovacími přístroji. Ale je zajímavé, co říkáš o monitorovacích 
technologiích těch nepozemšťanů, ale jakpak je to tehdy, když mohou vaše paprskové lodě pozorovat 
pozemšťánci? Neexistuje zde nebezpečí nebo možnost, že se o tom dozví i tito mimozemšťané? 

Ptaah   V tomto ohledu neexistují žádné problémy, neboť naše technologie funguje tak, že takováto 
pozorování mohou probíhat pouze tehdy, když ti nepozemšťané nebo pozemšťané z budoucnosti nemají 
vůbec žádnou možnost lokalizovat ani jinak registrovat na technické úrovni naše létající stroje, přičemž 
tuto možnost nemá ani to utajované pozemské uskupení disponující progresivními létajícími stroji v Jižní 
Americe. Naše bezpečnostní technologie je konfigurována tak, že automatický zabezpečovací systém 
vše odcloňuje a činí neproniknutelným vůči veškeré lokalizaci všemi možnými kmity, jakož i světelnými 
vlnami a energiemi atd., které se zaměřují na naše létající stroje, jiné naše výdobytky nebo na nás jako 
na osoby. Tak to funguje i tehdy, když po otevření clony umožňujeme vizuální pozorování, neboť ani 
tehdy není možná žádná lokalizace, a to ani ze strany těch nepozemšťanů, ani pomocí pozemské 
technologie. A tak je tomu i tehdy, když dotyčná strana s naprostou jistotou ví, že jsme přítomni 
na určitém místě. Všechny naše létající stroje, jakož i všechny naše osoby a výdobytky jsou po stránce 
bezpečnosti a možnosti lokalizace v každém ohledu tak dokonale vyvinuty, že jsou vždy a v každé situaci 
celkově zcela odcloněny před protikmity, a tudíž nemohou být nikterak lokalizovány ani jinak 
registrovány. A tak je tomu proto, že náš bezpečnostní systém během yoktovteřiny neutralizuje veškeré 
lokalizační kmity všeho druhu, a tudíž nás coby osoby, naše létající stroje, výdobytky a kmity atd. 
naprosto není možné lokalizovat. 

Billy   To vím, neboť mi to vysvětlovala již tvá dcera, Semjase. Není přece dokonce ani možné lokalizovat 
vaše životní kmity, i když člověk stojí těsně vedle vás, jelikož jsou tyto kmity neutralizovány přímo na těle, 
a tudíž nevyzařují do okolí, jako je tomu i v případě vašich paprskových lodí atd. Disponujete tedy 
technologií, která neutralizuje lokalizační kmity, paprsky a světla všeho druhu, jakož i všemožné speciální 
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lokalizační energie atd., takže pro vás náš pozemský radar a jiné lokalizační metody nepředstavují nic 
jiného než jen primitivní pokusné prostředky z dětské školky. Ale fakt, že jsi právě zmínil to pozemské 
uskupení v Jižní Americe atd., mě poněkud irituje, neboť dosud přece nebylo povoleno o něm otevřeně 
hovořit. 

Ptaah   To, co jsi vysvětlil, můžeš takto říci. Co se týče mého vyjádření o tom utajovaném uskupení, tak 
od nynějška již není nutné o tom mlčet, k čemuž ti ovšem později podám osobní výklad, jenž bude určen 
pouze tobě. 

Billy   Dobrá, pak to tak má být. Fakt, že je vaše technologie naprosto perfektní, jsem častěji i sám zažíval 
a zakoušel, jako např. 16. července 2005, když jsi mě dopravil do kantonu Graubünden do blízkosti 
medvěda, který se jako první medvěd po zhruba 100 letech objevil ve Švýcarsku. Tehdy jsi mi připnul 
na oděv věc ve velikosti špendlíkové hlavičky, která odcloňovala všechny mé životní kmity, a tudíž mě 
ten medvěd ani nemohl vnímat, a když jsem k němu přistoupil, tak se dokonce otřel o mé kalhoty, aniž 
by mě dokázal vnímat. Může se nicméně, jak vím, stát, že za určitých okolností necháte nějaké kmity 
vyzařovat do okolí. 

Ptaah   Tak tomu skutečně je, avšak děje se tak pouze tehdy, když existuje naprostá jistota, že v určitém 
bezpečnostním okruhu nelze lokalizovat ani nepozemšťany, ani pozemšťany z budoucnosti. Pozemské 
formy života však do této bezpečnostní oblasti nespadají, a tudíž mohou vnímat určité kmity našich 
létajících strojů, pokud nejsou odcloněny. 

Billy   Rozumím, to mi také vysvětluje některé události, při nichž z vašich paprskových lodí vycházely 
kmity, z čehož se odvinuly nenadálé a nečekané věci, dění a situace. 

Ptaah   To je mi známo, stejně jako fakt, že kvůli tomu žel vznikly nevýhody a škody. 

Billy   Tak tomu žel skutečně bylo, avšak na tom nesli vinu sami dotyční pozemšťané, jelikož (...) Nyní chci 
však pokračovat ve svých vývodech. K chování těch starotradičních nepozemšťanů a lidí z pozemské 
budoucnosti patřily od nepaměti i jisté únosy pozemšťanů za různými účely, a tedy přirozeně i patřičné 
kontakty, jež od nepaměti stále znovu probíhaly, avšak tyto věci patří k chování i těch novějších 
nepozemšťanů, kteří vlétávají do pozemského prostoru a opět z něj vylétávají. Faktem však, navzdory 
těm únosům atd., je, že žádní z těchto lidí z pozemské budoucnosti a ani žádní nepozemšťané do dnešní 
doby nepředali pozemšťanům žádná poselství ani podobné věci, tedy právě poselství, jež by v minulosti 
nebo dnes spadala do rámce »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«, a tedy i do oblasti 
Nokodemionovy a mé mise. V pozemském prostoru lze pozorovat jak ty nepozemšťany, tak občas i ty 
lidi z pozemské budoucnosti s jejich futuristickými létajícími stroji, avšak s těmi ti nepozemšťané nemají 
nic společného, stejně jako ani Plejaren, kteří nemají nic co do činění ani s těmi nepozemšťany. Vy, 
Plejaren, se navíc již od nepaměti při svém výskytu na Zemi odcloňujete před těmi nepozemšťany, kteří 
také na Zemi působí již dlouhou dobu. A vaše odclonění ve vztahu k nim probíhá tak, že vás nemohou 
žádným způsobem opticky vnímat, ani lokalizovat či registrovat svými aparaturami. Vaše obecná 
plejarische technologie, tedy i technologie vesmírná a ta na překlenování časoprostoru atd., je již milióny 
let tak vysoce vyvinutá – a sice s pomocí Sonaer z Vesmíru DAL, resp. Tvoření DAL –, že ti na Zemi působící 
nepozemšťané od prehistorické doby své přítomnosti na Zemi až do dnešního času nikdy nebyli schopni 
lokalizovat, postihnout či jinak registrovat žádné létající stroje plejarische původu ani třeba jen nějaké 
plejarische aktivity. Ti nepozemšťané, kteří na Zemi působí a kteří jsou stále znovu pozorováni, nemají 
tedy s vámi, Plejaren, nic co do činění, stejně jako vy nemáte nic společného s nimi ani s pozemšťany 
z budoucnosti, přičemž ti nepozemšťané vás – jak bylo již vysvětleno –, nejsou schopni nikterak 
lokalizovat, rozpoznat nebo registrovat. Navíc jste se nijak nevměšovali ani se nevměšujete do žádných 
politických, vojenských ani hospodářských záležitostí na Zemi, avšak během všech minulých tisíciletí jste 
se snažili předávat impulzy určitým vědcům, vynálezcům a výzkumníkům atd., abyste podpořili rozvoj 
v rozličných ohledech na všech znalostních a vývojových polích. 
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Ptaah   To je správně. 

Billy   To já vím, a proto jsem v jednom článku napsal i následující: Zhruba před 4 desetiletími, tedy kolem 
konce 70. let 20. století, spustili Plejaren pokus oficiálně vstoupit do kontaktu s vládou USA a otevřeně 
se ukázat i nepozemšťanům, aby udíleli nápomocné rady a informovali o podpůrných opatřeních 
ve prospěch světového míru, avšak celý tento pokus byl znemožněn velikášskými žádostmi a požadavky 
tehdejších pověřených osob. Důvod, proč jste zvažovali kontakt s USA, jste vy, Plejaren, vysvětlovali tak, 
že tehdy ještě existoval komunistický SSSR, přičemž toto politické zřízení v tehdejší době vůbec 
neumožňovalo vznést vůči mocenským činitelům »Svazu sovětských socialistických republik« požadavek 
míru. To proto, pokud to smím dnes přesně vyložit, že podle vašich šetření a výkladů by se někdejší 
předseda prezidia Nejvyššího sovětu, Leonid Iljič Brežněv (Wikipedie: 16. června 1977 až 10. listopadu 
1982), obával, že by se na základě efektivních snah ve vašem smyslu Sovětský svaz odhalil vůči USA, čímž 
by se hrálo do karet jejich hegemonickému snažení ve vztahu k SSSR. Tehdy jste vy, Plejaren, vyzkoumali, 
že také další předsedové prezidia Nejvyššího sovětu (Wikipedia: Jurij Vladimirovič Andropov /16. června 
1983 až 9. února 1984/, Konstantin Ustinovič Černěnko /11. dubna 1984 až 10. března 1985/ a Andrej 
Andrejevič Gromyko /2. července 1985 až 1. října 1988/) měli špatné zkušenosti s USA a jejich 
hegemonickou politikou a byli vůči USA zvláště obezřetní, a tudíž ani oni v pozdější době nemohli být 
bráni v potaz. Dále je k tomu třeba říci, že holokaust byl nepochybně největší zločin spojený 
s hromadnou likvidací lidí, který byl na Zemi kdy spáchán, a způsobil jej pomatený psychopat Adolf Hitler 
a jím vytvořená národně socialistická vláda, jež byla spjata s pronásledováním, ghettoizací a zejména 
hromadnou likvidací židů v Německu a Evropě. Nikdy předtím ani potom nenastala taková masová 
likvidace lidských životů, která by se podobala této, avšak přesto byly všechny tyto hrůzy spojené 
s nacistickým hromadným ničením lidských životů ještě překonány »neblahým nukleárním zločinem 
na lidstvu« spáchaném USA, které vyvinuly jadernou technologii a svrhly atomové bomby na Hirošimu 
a Nagasaki. Všechny ty pohromy, které z toho vzešly a které byly spjaty i s šířením, většinou špionážním, 
jaderné technologie do jiných států – z čehož vyplynulo celosvětové nebezpečí jaderné války 
a jaderného zamoření, které v tomto rámci trvá dodnes a bude trvat i do vzdálené budoucnosti –, jsou 
více než pouhým zločinem na lidstvu, neboť jsou fakticky i neodpovědné, bezsvědomité, nemorální, 
zhoubné, hanebné, ničemné a bezskrupulózní. A ohledně toho, jak se ta smrtící a zkázonosná jaderná 
technika vlivem špionáže rozšiřovala na Zemi a jaké státy provedly kolik jaderných testů, jsem našel 
na internetové Wikipedii následující údaje: 

Seznam testů jaderných zbraní 

Stát Počet pokusů s jadernými 
bombami 

průběh od roku do roku 

Francie 198 1960 1996 

Indie 3 1974 1998 

Severní Korea 6 2006 2017 

Pákistán 2 1998 1998 

Sovětský svaz 718 1949 1990 

Spojené státy 1039 1945 2012 

Spojené království 45 1952 1991 

Čínská lidová republika 45 1964 1996 

celosvětově 2056 1945 2017 
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Ptaah   Tato data jsou mi známá a rád bych k nim uvedl, že každý jednotlivý test byl zhoubným zločinem, 
a navíc byl vývoj jaderné technologie vlivem USA tak neodpustitelný a nevídaný zločin na lidstvu, že to 
podle mého soudu nelze slovy vyjádřit. 

Billy   Pak mám jinou věc: V »Talmudu«, 30. kapitole, větě 96, se píše: 

»Stalo se však, že jeden vojanský pacholek uchopil svého kopí a bodl jím Jmmanuela do boku, aby viděl, 
že jest mrtev.« 

V této věci mi minulý týden telefonovala farářka ..., ty víš, kdo to je, a tázala se, zda bych jí mohl kvůli 
jedné její práci zodpovědět jednu otázku, která je v jejích kruzích sporná, totiž tu, kde, resp. na jaké 
straně těla ten vojanský pacholek bodl své kopí do Jmmanuela, aby viděl, zda je, či není mrtev. Sporný 
bod je to proto, že se traduje, že vojanský pacholek zranil Jmmanuela nalevo. Samozřejmě že jsem jí 
pověděl, že Jmmanuel byl bodnut tím kopím na pravé bederní straně, neboť pojem »nalevo« je nutno 
definovat z pohledu toho pacholka. To jsem jí však musel následně ještě podrobně vysvětlit, neboť Jidáš 
Iškeriotský – který přece pořizoval záznamy – udělal při psaní chybu, neboť použil pojem »bok«, ačkoliv 
se vlastně jednalo o pravou stranu abdomenu, resp. břicha mezi hrudním košem a pánví. 

Ptaah   To jsi vysvětlil otevřeně a jasně správně. 
A že tomu skutečně tak bylo, to může být od té 
doby, tedy v době po Jmmanuelovi, dnes 
i po celou budoucnost doloženo u všech nových 
osobností z následnické linie Nokodemionovy 
formy ducha, a tedy i u tebe. To proto, že rovina 
»Arahat Athersata« určila a vytvořila 
pigmentové znaménko, které má u všech 
následujících osobností po Jmmanuelovi 
až do daleké budoucnosti pokaždé dokazovat 
pravdu o tom, kdo je následnickou osobou 
Jmmanuela. Tak je to stanoveno z toho důvodu, 
že bylo předvídáno, že se budou objevovat četní podvodníci a jedinci trpící bludy, kteří budou z příčin 
zaslepení a sektářství lhát, klamat a podvádět a budou se opovažovat vydávat se za přímé znovuzrození 
Krista. Toto se bude dít tak, jak to bylo předzíravě rozpoznáno, ačkoliv znovuzrození pozemšťana není 
možné, jelikož se reinkarnuje pouze jeho duchovní forma. Z toho důvodu se může narodit – nikoliv 
znovuzrodit – pouze nová osobnost, která má zcela odlišnou individualitu, jiné vzezření, jinou postavu, 
jakož i naprosto odlišný naturel a odlišné charakteristické vlastnosti, když tyto faktory srovnáme se 
starou a zesnulou osobností. Tyto věci také správně vyučuješ v rámci »Učení pravdy, Učení ducha, Učení 
života«. A co se týče toho pigmentového znaménka: To utvořila rovina »Arahat Athersata« a určila v tom 
smyslu, že mají všechny pozdější osobnosti Nokodemionovy formy ducha po události, při níž byl 
Jmmanuel bodnut kopím, nosit na pravé straně trupu mezi diafragmou, resp. bránicí, a pánví slabou, ale 
přesto viditelnou pigmentovou skvrnu, což má sloužit jako poznávací znamení skutečné osobnosti 
následující po Jmmanuelovi. Díky tomu, díky přítomnosti tohoto slabého jizevnatého znaménka, mají 
pozemšťané, kteří se budou snažit a učit ve věci »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« a kteří se 
prokážou být lidmi, kteří se řídí zdravým rozumem, mít možnost průkazně rozpoznat Jmmanuelovy 
následnické osobnosti, a tedy i linii Nokodemionovy duchovní formy, budou-li mít bezpodmínečnou 
touhu tuto věc znát. 

Billy   Musel jsi to teď říkat? To bych rád při vyvolávání a sepisování tohoto rozhovoru vypustil. To, co jsi 
právě vysvětlil, nepovažuji za dobré, neboť se nechci stát objektem na podívanou. 

Ptaah   To bys vypouštět neměl, a ani se nestaneš objektem na podívanou, jak říkáš. To celé se má 
zveřejnit, aby bylo možné odhalit jedince trpící sektářskými bludy, lháře a podvodníky, kteří se vydávají 

Vrozená pigmentová skvrna na pravé straně Billyho 
těla, jak ji určila rovina »Arahat Athersata«. 
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za znovuzrození Jmmanuela alias Krista. Tyto živly mají být odhaleny a usvědčeny ze lži a podvodu, jako 
se tak stalo v případě všech obdobně jednajících jedinců, kteří si lživě a podvodně nárokovali 
a předstírali, že mají s námi, Plejaren, osobní nebo channelingové kontakty, což někteří činí ještě i dnes. 
Avšak ty sám máš být v tomto ohledu nezáludný a tyto věci tě nemají začít tížit, a proto by sis s nimi 
neměl dělat starosti. 

Billy   To říkáš ty, mohu se nicméně pokusit se o tyto věci nestarat, neboť když to vidíte tímto způsobem 
a chcete to mít tak, jak vysvětluješ, tak budiž. Ta pigmentová skvrna není ovšem zvláště nápadná a silná, 
ale je pouze náznakově slabá, avšak přesto ji lze rozeznat, i když nevypadá jako jizva, ale právě jen jako 
slabé pigmentové znaménko, jak to nazýváš. Nápadné to znaménko tedy není, ale i přesto bylo 
pozorováno a už dvakrát nebo třikrát jsem byl na to tázán, načež jsem pokaždé poskytl bezpředmětnou 
odpověď. 

Ptaah   Tak odpovídat ovšem můžeš, když jsou ti kladeny pouze bezpředmětné otázky. 

Billy   Je možné, že to celé, co jsi uvedl, bude nezbytné, když se zamyslím nad tím, co se nedávno opět 
odehrálo, když se u mě objevila jedna žena, která je přívrženkyní a členkou sekty údajně znovuzrozeného 
Ježíše Krista alias »Krista Sanandaje«, resp. »Ježíše Sananda Jmmanuela«, který má šířit poselství. Ta 
sektářka na mě fanaticky dotírala s těmito nesmysly a chtěla mě obrátit na stranu své sekty, a proto se 
domnívám, že může být nezbytné, aby bylo něco učiněno způsobem, jaký jsi zmiňoval. Ta žena mi 
přinesla ještě 2 knihy s tituly »A nazvali jej Jmmanuelem« (»Já jsem Sananda«) a »Space–Gate« (»Rouška 
se poodhaluje«), č. 2 a 3 časopisu PHOENIX-JOURNAL. V jedné z těch knih se zmiňuje, že v kapitole 5 
jednoho vydání Phoenix-Journal se o tomto Kristovi Sanandovi píše, co v těchto takzvaných časopisech 
Phoenix-Journal údajně říká imaginární plejarische komandant Gyeorgos Cweres Hatonn; chtěl bych ti 
teď něco z toho předčíst: 

»Krátké shrnutí toho, co jsou žurnály Phoenix, poskytl samotný velitel Hatonn: ›Tyto žurnály jsou slova 

pravdy, která zrcadlí Boží slib publikace v Konečném čase, aby lidstvu byla dána poslední šance 

rozhodnout se pro pravdu a odklonit se od lži.‹« 

(...) 

»Velmi se mi zamlouvala také verifikace Švýcara Billyho Meiera, který po svých dechberoucích, 

dlouholetých zkušenostech a po letech v kosmických lodích založil ve Švýcarsku Semjase-Silver-Star-

Center a vyložil své zážtiky v knize ›Pravda o Plejaden‹ – to je pravé zjevení. Hned poté byl Billymu 

ze strany antikřesťanských mocenských elit, resp. jejich pochopů, velmi, velmi ztěžován život. V dotyčné 

knize se nalézají i fotografie ›paprskových lodí‹ za letu, a k mé velké radosti nám vypráví Hatonn, že byl 

tehdy v jedné z těchto lodí sám přítomen.« 

(...) 

»Gyeorgos Cweres Hatonn se později odhalil jako nikdo menší než Syn našeho Stvořitele, Kristus 

Michael Aton, a představuje tedy nejvyšší autoritu mezi autory.« 

(...) 

»›Tehdy jsem nepřišel proto, abych světu přinesl mír, ale proto, abych přinesl meč pravdy a vědění a sílu 

ducha, jež sídlí v člověku.‹ Vlastní autoři jsou líčeni jako bytosti z takzvaného bratrstva světla kosmických 

rovin, především Gyeorgos Cweres Hatonn, nejvyšší komandant projektu Přechod Země, Esu Ježíš 

Immanuel Sananda – všeobecně známý jako Ježíš Kristus –, který se již před 2000 lety inkarnoval na této 

planetě jako vyslanec Duchovních rovin, stejně jako různí mistři barevných paprsků, jako kupříkladu 

nejznámější mistr Fialového paprsku, Saint Germain, který již několikrát v tělesném rouchu řídil osudy 

světa. Hatonn se sám představuje těmito slovy: ›Já jsem Gyeorgos Cweres Hatonn, nejvyšší velitel 

projektu Přechod Země, sektor leteckého velitelství Plejád, mezigalaktické federační flotily pod velením 
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Aštara, reprezentanta Země v otázkách Kosmické rady a Intergalaktické rady federace ohledně Přechodu 

Země. Můžete mě nazývat Hatonn.‹« 

V knize »Space–Gate« jsem zmiňován i já sám, a sice následujícím způsobem: 

»Oprava několika záznamů – chopím se příležitosti projevit uznání a korigovat několik omylů. 

Kontakty mezi plejáďanskými loděmi a veliteli a Billym Eduardem Meierem ve Švýcarsku jsou pravé 

a měli byste raději začít jim věnovat pozornost. Pozemšťané mají mizernou povahu a ničí vše, čemu 

nerozumějí. Nuže, proto vás poníží naši lidé, kteří jsou u vás a přinášejí vám pravdu a jistý stupeň 

vědomostí. Billy Meier nemá co získat a může ztratit úplně vše tím, že naše kontakty a pokyny uvedl 

na veřejnost. Moji velitelé z Plejád k vám přišli se zdvořilostí a ochotou, aby vás podpořili, a vy je 

sužujete a znevažujete. (...)« 

»Já, komandant Hatonn z Plejád ...« 

»Billy Meier bude poctěn – můj slib pro milovaného Billyho Eduarda Meiera je veliký, takže tvé jméno 

bude očištěno a vstoupí se všemi poctami do knih Přechodu, jako tomu bylo v případě Jidáše 

Iscariotského. Staniž se. Vracející se Jmmanuel, nyní známý ve svém naplněném dědictví jako Sananda, 

cestuje se mnou samým, Atonem ze světla (...)« 

 

Ptaah   Tato sekta je mi známa, avšak nikoliv její knihy a žurnály atd., a proto jsem to, co jsi mi předčítal, 
neznal, nicméně tyto texty považuji za nanejvýš hloupé a jsou plné lží a podvodů. 

Billy   Mně je naprosto jasné, že tato »sekta Ježíše Sanandy Jmmanuela«, resp. původce toho všeho, 
ukradli materiály mého »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« a přeformulovali je podle vlastního 
smýšlení, přičemž je vše šířeno v režii dnešních vůdců té sekty, stejně jako to dělal už i Glanzmann, který 
od té doby po celém světě rozšiřuje vše jako svoji »Nauku«. Původci těchto textů navíc nejsou právě 
zběhlí v psacím umění, a jejich chorobně a troufale hloupé sektářské fantazie, které do svých textů 
začleňují, nesvědčí právě o velkolepé inteligentnosti, neboť mnohé z těchto věcí jsou tak absurdní, 
že svědčí o fakticky zaostalém vědomí, a působí tedy primitivně. To vše bylo jednoznačně opsáno 
a ukradeno nejen z Nauky, ale i z kontaktních zpráv, přičemž to bylo z nerozumu a nepochopení 
zfalšováno, a sice očividně již v 70., 80. nebo 90. letech, neboť tato sekta se již od těchto dob i dnes 
ohání »Plejádami«, které jsme tehdy uvedli jako údajný domov Plejaren, abychom ošálili podvodníky, 
lháře a šarlatány a mohli je odhalit jako osoby trpící bludy, lháře a podvodníky, což následně také 
zafungovalo. Přesně to však tato sekta tehdy ani dnes nepochopila, a tudíž stále ještě operuje s výrazem 
»Plejády«, čímž se sama přivádí ad absurdum a odhaluje, že je sektou prolhanou a podvodnou. Při tom 
všem se velkou měrou rozvíjejí úvahy o »Bohu«, a tudíž z toho všeho plyne, že zde stojí v popředí 
náboženské sektářství. 

Ptaah   O tom jsme už dříve hovořili, když na to jednou přišla řeč. 

Billy   Já vím, ale nehovořili jsme o tom otevřeně, a tudíž ten rozhovor nebyl ani vyvolán a sepsán. 

Ptaah   Nyní to má být ovšem tak, že vše vyvoláš a písemně zaznamenáš, pro což mám své důvody. 

Billy   Pak to tak má zřejmě být. 

Ptaah   To má. 

Billy   Dobrá, tak budiž. Nyní bych ale rád uvedl do diskuze něco z vaší historie, o níž mě informoval již 
tvůj otec, Sfath: Jedná se o to, že vy, Plejaren, máte na planetě Erra a na ostatních planetách již asi 52 000 
let mír mezi všemi národy jen proto, že se odehrálo něco zvláštního. Z výkladu Sfath si vybavuji, že tehdy 
se nad planetou Erra a ostatními planetami Plejaren objevil oblý útvar, resp. velká kovová koule, díky 
jejímuž působení všichni obyvatelé obojího pohlaví na všech planetách takříkajíc obsáhle změnili své 
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smýšlení. Tehdy jste ovšem vy, Plejaren, nebyli schopni vypátrat – a nejste toho schopni dodnes –, co 
tato koule vlastně představovala, odkud přilétla a kam opět zmizela. Jasné bylo pouze to, že tato koule 
vyvolala u všech lidí všech plejarische planet jakýsi vědomní proces, jenž vedl neprodleně 
k všeobsáhlému míru, jakož i k oproštění se od rozbrojů, válek, kriminality a zločinnosti atd. Sfath 
vysvětloval, stejně jako ty před lety, že jste nikdy nevypátrali, odkud tato koule pocházela, kdo ji postavil 
a kam opět zmizela, a tudíž je vám jasné pouze to, že díky ní dospěly vaše národy k míru a ke všemu 
tomu, co vás, Plejaren, již 52 000 let charakterizuje jako pravé lidi. 

Ptaah   Co bylo v tomto ohledu nutné vysvětlit, to jsi právě teď vyložil, avšak musím k tomu dodat, 
že jsme dosud, navzdory rozličným šetřením, nedokázali získat ještě vůbec žádné poznatky o původu 
a vzniku té koule, která byla zcela nedotknutelná a zabezpečená proti všem útokům, a tedy 
i nezničitelná, a tudíž odolávala všem pokusům o útok, což bylo nakonec dobře. Toto velké kulovité 
létající těleso, které na základě našich annálů vykazovalo velikost, podle pozemského měrného systému, 
248 metrů, kroužilo kolem každé plejarische planety vždy 32 dní a nocí, načež beze stopy zmizelo. Od té 
doby nepřinesly žádné snahy o osvětlení, které podnikáme a dále vyvíjíme i v dnešní době, úspěch, takže 
nemáme ani žádné poznatky o tom, jakého technického druhu bylo to létající těleso, které všem našim 
národům přineslo mír. 

Billy   Vědět tuto věc by skutečně nebylo pouze zajímavé, ale i velmi užitečné, neboť pomocí takovéto 
technologie by mohla být celá lidstva učiněna mírumilovnými životními formami, což bych si přál i pro 
lidstvo na Zemi. Možná že bychom si mohli spolu promluvit o tom, jaké možnosti při svých výzkumech 
pokaždé zvažujete, neboť si myslím, že je jich velmi mnoho, jelikož vaše technika – která se dnes z velké 
části zakládá na technických vymoženostech Sonaer – skýtá jistě obrovské množství alternativ. Bude znít 
tedy možná troufale, když se ve své prostotě odvážím říci, že by jedna eventuální idea z mého vědomí 
mohla být za jistých okolností prostředkem a cestou k tomu, abyste té zkoumané věci přišli na kloub 
ve smyslu alternativního řešení, resp. alternativní možnosti. 

Ptaah   ... Zpochybňovat to nechci, avšak s našimi možnostmi budeme moci spíše očekávat jisté úspěchy, 
i když k nim budeme spět ještě velmi dlouhou dobu. 

Billy   Odvážnému štěstí přeje, a proto si myslím, že by alespoň jeden pokus neuškodil. 

Ptaah   Ani to nechci zpochybňovat, a tudíž se domnívám, že bychom si o tom měli pohovořit. 

Billy   Dobrá, tak to probereme soukromě, ale teď bych chtěl hovořit o předpovědích, které byly učiněny 
ve 40., 50. i pozdějších letech a které se již celá léta průběžně naplňují, jako například ohledně klimatické 
změny, obrovských ohnivých smrští v USA a horských sesuvů, jejichž počet kvůli tání permafrostu 
nesmírně roste. K tomu mám tento dotaz: Copak spatřuje vaše automatická předvídající aparatura 
v nejbližší budoucnosti v těchto či jiných ohledech? 

Ptaah   Jedna zvláště tragická událost se odehraje v nejbližší době, avšak budou se neomylně naplňovat 
i všechny další předpovědi, které jsi vyslovoval ve všech svých manifestech a které učinil i Hilak a můj 
otec, Sfath, ve vztahu k pozemšťany zaviněným, všeničivým přírodním děním, která si v budoucnu budou 
žádat četné lidské životy a budou páchat destrukci. Kvůli vaší ochraně ve Středisku ti již udělil Quetzal 
nějaké pokyny, abyste vyřídili určité práce, jež mohou na pozemku Střediska zabránit četným škodám, 
a proto jsi nařídil různé práce, které byly i uspokojivě vykonány, jelikož jsi při nich přímo udílel pokyny 
a kontroloval jsi je díky svým obsáhlým odborným znalostem. Tvé všestranné vzdělání a umění ve věci 
různých řemeslných prací se, jako obvykle, vyplácí a bude se vyplácet i ohledně toho, co bude nyní nutno 
správně vykonat na rozličných pracovních polích, abyste si zajistili nejlepší možnou bezpečnost a předešli 
velkým škodám. Různým osobám budou sice jistá tvá nařízení připadat podivná a překvapivá, až budou 
muset být vykonány práce, jež budou vzbuzovat jisté podivení, avšak vše bude nutno vykonat tak, jak to 
budeš nařizovat; všechny tyto práce vyplývají totiž z výsledků, k nimž se dospělo na základě pohledů  

http://cz.figu.org/
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do budoucnosti, a bude tedy z bezpečnostních důvodů nutné, aby byly provedeny, aby se tak předešlo 
četným škodám, k nimž by jinak v budoucnosti došlo. Bude nutno toho hodně učinit ve vztahu 
k porostům na pozemku, který nazýváte okolím domu, jakož i ve vztahu ke stromovým porostům kolem 
domu a zahrady, přičemž tuto práci jsi již částečně začal provádět s Michaelem. Také ohledně spojení 
mezi pozemky pro drůbež bude nutno vykonat hodně práce, která bude vyžadovat tvé odborné 
plánování, k čemuž ovšem doporučuji, abyste tuto práci nechali provést odborné pracovníky, což jsi 
přece i sám zvažoval, když jsme o tom nedávno hovořili, jelikož kvůli svému těžkému zranění nemůžeš 
tento projekt již realizovat sám. To, co jsem předtím zmínil ohledně té nadcházející události, chci ale nyní 
poněkud rozvést: Ta nastiňovaná věc se odehraje za 17 dní, 28. září, jak bylo zaznamenáno a objasněno 
na základě našich automatických pohledů do budoucnosti, neboť u indonéského ostrova »Sulawesi« 
(Celebes) proběhne těžké podmořské zemětřesení, jež bude mít sílu 7,6 stupně Richterovy škály a jež 
vyvolá velkou tsunami, a bude též šířit smrt a zkázu, jíž padne za oběť mnoho lidí, jejichž počet bude 
vysoký a bude se pohybovat v řádu mnoha tisíc. Budou se odehrávat i další otřesy a začne být aktivní 
i místní sopka, kvůli čemuž se ještě vystupňuje hrůza v populaci, což nastane i 9. října, kdy se odehraje 
další podmořské zemětřesení o síle 5,4 stupně, což ovšem nebude zemětřesení poslední.  

Další větší podmořské zemětřesení o síle 6 stupňů 
proběhne pak 6. října na Haiti, a sice v zóně, kde budou 
otřesy probíhat opakovaně, avšak to nové podmořské 
zemětřesení způsobí v poměru ke své síle malé škody 
a vyžádá si nízký počet mrtvých a zraněných. Následně, 
9. října, zasáhnou ostrov ve Středozemním moři, 
Mallorku, obludné dešťové srážky, jež si vyžádají vícero 
lidských životů, přičemž nesmírné vodní přívaly budou 
způsobovat zejména velmi velké škody; avšak také 
v Řecku a na Sardinii bude nutno očekávat velké bouře, 
jež budou způsobovat četné pohromy. Později zasáhne 
západní pobřeží Evropy i jeden hurikán, jenž se požene 
rychlostí asi 180 kilometrů za hodinu směrem 
od Atlantského oceánu a jenž bude od jihu až po sever přinášet závažné bouře, které budou páchat 
četné škody, ničit a žádat si i mrtvé. Současně s tím, co budou na Mallorce zuřit přívalové bouře, bude 
jeden extrémně nebezpečný hurikán mířit na Floridu a bude s sebou přinášet mnoho pohrom, velkou 
devastaci a bouřlivé přívaly. Avšak pro horizont příštích 41 dní jsou již zaznamenány i další události, jako 
například jedno podmořské zemětřesení o síle 6,1 stupně, které nastane 10. října v Jávském moři před 
pobřežím indonéských ostrovů Java a Bali, přičemž po těchto otřesech bude 11. října následovat další 
podmořské zemětřesení o síle 7,2 stupně u tichomořského ostrovního státu Papua-Nová Guinea; tyto 
otřesy budou sice rovněž podstatné, avšak nechci o nich, ani o jiných nadcházejících událostech, dnes 
hovořit, a nepřeji si tedy ani zmiňovat související podstatná fakta. V nejbližší době se budou odehrávat 
i různé další události, o nichž však nyní rovněž nechci podrobně hovořit, ale rád bych zmínil už jen 
následující důležitosti, které ovšem nejsou oficiální a mají sloužit jen jako osobní informace pro tebe 
samého. Ono ... 

 

 

Pramen z ČR: Portugalsko zasáhl hurikán Leslie, nyní míří do Španělska - iDNES.cz 

Smrtící otřesy 

PORT-AU-PRINCE – Haiti se chvělo vlivem 

zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů přišlo 

o život minimálně jedenáct lidí. Více než 130 

zraněných bylo ošetřováno v nemocnicích. 

Centrum otřesů se podle údajů americké 

geologické služby nalézalo 20 kilometrů 

severozápadně od hlavního města Port-au-Prince, 

v hloubce pouhých 11,7 kilometru. Haiti dodnes 

trpí následky zemětřesení o síle 7 stupňů, které si 

roku 2010 vyžádalo více než 220 000 lidských 

životů. (sda) 

Zürcher Oberländer, Uster, pondělí, 8. října 2018 

Četná úmrtí při sesuvu půdy 
Kampala – Po sesuvu půdy, který nastal po silných dešťových srážkách, přišlo ve vesnicích na východě Ugandy 

o život nejméně 38 lidí. Údajně byla zasažena i základní škola. (sda) 

Tages-Anzeiger, Curych, sobota, 13.10. 2018 

http://cz.figu.org/
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/hurikan-leslie-portugalsko-spanelsko-boure.A181014_095706_zahranicni_kuce
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Billy   Děkuji, to, co jsi uvedl, mi postačuje. Tyto události přece vyplývají ze zemských tektonických 
procesů, na něž lidstvo nemá přímý vliv, na rozdíl od toho, co samo způsobuje v přírodě, životním 
prostředí, zvířecí a rostlinné říši, v mořích, vnitrozemských vodstvech, lesích, luzích, nivách a krajinách 
atd. vlivem svého přelidnění a svých bezskrupulních machinací. Výzkumníci klimatu, politici a ochránci 
životního prostředí se stále setkávají, žvaní o absurdních záležitostech a pokládají se za náramně bystré 
se svými názory, jež svědčí o nedostatku inteligentnosti, a se svými nesmyslnými tlachy o redukci emisí 
CO2, o spotřebě plastů a vypouštěných kvantech špíny a jedů do přírody i atmosféry atd. V tomto smyslu 
se absurdně a v dlouhodobém časovém výhledu usnášejí na redukci vypouštěných látek, aby se v běhu 
tolika a tolika let snížily veškeré špinavé emise. Avšak všichni tito »odborníci« mají tak zaostalou 
inteligentnost, že nemohou vnímat ani chápat faktickou skutečnost a její pravdu. Nevidí a nerozeznávají 
tedy skutečnost, že se v současnosti rodí každý rokem 100 až 110 miliónů lidí – to se ovšem v mylných 
statistikách popírá a udávají se výrazně nižší čísla, takže se i celkový počet pozemského lidstva vyčísluje 
jako o více než jednu miliardu nižší, než jaký je ve skutečnosti. V současnosti se totiž počet pozemské 
populace vyčísluje asi na 7,6 miliardy, zatímco podle nanejvýš přesných součtů Plejaren zahrnovalo 
pozemské lidstvo 31. prosince 2017 již 8 844 128 002 lidí, resp. 8,844 miliardy. Skutečnost, že při krajně 
nepřesných možnostních výpočtech vznikají zcela chybná čísla, a že tedy Zemi obývá asi o 1,2 miliardy 
více lidí, než kolik jich udává falešná statistika, nechce proniknout do hlav všech akademických 
rozumbradů atd., jejichž »akademické vzdělání« se, jak název napovídá, zakládá pouze na domněnkách 
a dohadech. – Pojem »akademický« je odvozen od jména řeckého antického hrdiny Akadema a vyjadřuje 
zpravidla výukové a výzkumné aktivity na vysokých školách, jakož vzácně i všelijaké činnosti 
na akademiích. V zásadě se jako akademická otázka označuje nějaký problém, který se zakládá 
na dohadech a domněnkách a jehož řešení má malou praktickou důležitost, nebo vůbec žádnou, a tudíž 
je vlastně zbytečné – vyjma toho, že se akademici mohou honosit svými tituly. Člověk si tedy může 

Hurikán Michael zasahuje Floridu 

Miami – Hurikán Michael včera časného 

odpoledne dorazil na pevninu Floridy. Při 

rychlosti až 250 km/h dospělo oko bouře do 

takzvané oblasti Panhandle, nejvyšší části 

pánvitého ostrohu, který dělí Atlantik od 

Mexického zálivu. Michael dorazil na 

severozápad města Mexico Beach jako hurikán 

druhé nejvyšší kategorie, kategorie čtyři. Bouře 

ještě zesilovala, sdělovalo americké Národní 

hurikánové centrum, které i varovalo před 

bouřlivým příbojem, který by mohl dosahovat i 

výše větší než čtyři metry. 

»Neriskujte svůj život, jděte hned poté, co k 

tomu budete vyzváni,« prohlásila americká 

meteorologická služba. Úřady vyzvaly asi 375 

000 obyvatel ve 20 okrscích, aby se preventivně 

odebrali do bezpečí. 120 000 obyvatelům 

hlouběji položeného okresu Bay County nařídili 

evakuaci. 

Hurikán Michael získal prudce na síle: V úterý 

se jeho stupeň zvýšil na kategorii tři, v noci na 

středu pak na kategorii čtyři. (sda) 

Tages-Anzeiger, Curych, čtvrtek, 11. října 2018 

Prudké bouře na jihu i na severu 

Portugalsko/Velká Británie – V noci na neděli 

zasáhla větrná smršť Leslie pobřeží Portugalska. 

Větrné špičky dosahovaly rychlosti 176 km/h. 

Bouře Leslie napáchala škody v oblastech 

Lisabonu, Leiria a ve vnitřních oblastech kraje 

Coimbra: Vyvracela stromy i s kořeny, ničila domy, 

ulice i auta. Početní lidé byli zraněni. Z oblastí 

Aveiro, Viseu a Porto bylo hlášeno asi 1900 

případů. 324 000 lidí bylo po delší dobu bez 

elektrického proudu. Bouře Leslie se hnala v neděli 

dále do vnitrozemí i přes severovýchod Španělska. 

Úřady vyhlašovaly varování před vysokou vodou. 

Bouře Callum si žádá smrtelné oběti 

Závažné nečasy vládly o víkendu i ve Velké 

Británii. Ve Walesu zemřel jeden člověk při sesuvu 

půdy. V Brightonu, na jižním pobřeží Anglie, byl 

jeden muž stržen vlnami do moře; utopil se. V 

hrabství Carmarthenshire vystoupila řeka z břehů. 

Pobřežní stráž vyzývala populaci kvůli bouři 

Callum k nejvyšší opatrnosti. Meteorologická 

služba vydala varování před vysokou vodou pro 

několik regionů ve Walesu a Anglii. (red) 

Tages-Anzeiger, Curych, pondělí, 15. října 2018 
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spočítat, že když se například přijímá desetiletý plán a usnesení o redukci škodlivin, tak se při tom jen 
pitomě žvaní, přičemž skutečné následky a situace, které se budou odehrávat v budoucnosti, nejsou 
zvažovány; tato usnesení »odborníků« bývají tak jako tak koncipována a realizována pouze polovičatě 
nebo nejsou vůbec ratifikována, avšak dotyční si za svoji účast na patřičných konferencích atd. nechávají 
vyplácet horentní částky, skvostně se na nich krmí a požívají drahé nápoje. Nezvažuje se tedy ani faktický 
nárůst pozemské populace, který obnáší o mnoho miliónů více lidí, než se falešně tvrdí ve statistikách, 
přičemž tyto nové milióny lidí samozřejmě potřebují již od svého narození, jako od nepaměti, další 
potravu, pleny, dopravní prostředky, dětské kočárky, automobilové sedačky a nosítka, hygienické 
produkty, léky, boty, oděvy a mnoho jiných věcí atd. Na stranu druhou potřebují všichni tito potomci 
coby rostoucí děti, mladiství a dospělí další věci v mnohonásobně větším množství, než v jakém je dříve 
potřebovali coby miminka, což ovšem rovněž není zohledňováno ve statistických výpočtech 
»odborníků«, resp. rozumbradů atd. Světová populace tedy nezadržitelně roste, přičemž se rodí více lidí, 
než jich umírá. V dalším důsledku se odehrává i to, že každým rokem vstupuje mnoho miliónů mladých 
lidí do dospělého věku, což znamená, že se budou dožadovat svých práv coby dospělí a zletilí občané, 
přičemž prvním krokem v jejich plnoletosti bývá to, že si pořídí pojízdný prostředek, resp. auto nebo 
velký motocykl. Z toho na jednu stranu plyne, že se stávající a beztak již vozidly přeplněné silnice budou 
ještě více přeplňovat, a že bude nutné stále stavět nové; na stranu druhou se budou také milionnásobně 
zvyšovat emise CO2, kvůli čemuž budou nerozvážně a nesmyslně koncipované plány a usnesení 
»odborníků« a přemoudřelců zákonitě hozeny přes palubu. Ve skutečnosti vypadá situace opravdu tak, 
že když jsou tato absurdní usnesení přijata, tak jsou již po několika minutách zmařena, neboť během 
těchto minut lidé nově zplodili mnoho tisíc nových potomků, a v nadcházející době budou plodit milióny 
potomků, takže za jediný rok vzrůstá počet fekundací, tedy právě oplodnění nebo otěhotnění na 100 
až 110 miliónů, následkem čehož se nově rodí odpovídající počet potomků. Všichni tito četní lidé 
potřebují již od svého narození až po svoji smrt potraviny, všemožné životně důležité spotřební artikly 
a projevují též touhy po luxusním zboží, a to celé představuje tak velkou spotřebu, že se musí – mimo 
jiné z důvodů bezmezné ziskuchtivosti – nejvyšší možnou měrou zužitkovávat a drancovat příroda, zvířecí 
a rostlinná říše, pole, luhy, nivy, močály, moře, vnitrozemská vodstva, lesy a louky, jež jsou otravovány 
pesticidy, herbicidy a fungicidy, přičemž i samotná Země je bezskrupulně a zločinně plundrována 
a olupována o své zdroje pácháním bezsvědomitých a kriminálních intrik. Proto tedy hovořím o tom, 
že Země, její příroda, fauna, flóra, moře a vnitrozemská vodstva jsou rabovány a pustošeny vlivem 
podlých machinací spojených s přelidněností – a to až po naprostou zkázu a vyhubení ptactva, 
užitečného hmyzu, vyšších i nižších zvířat, ryb, ještěrek, hadů atd., atp. Sotvakdo se stará o to, že lidé 
svými bezskrupulózními machinacemi, a to již dlouho v obecném, celosvětovém měřítku, narušují, ničí, 
pustoší a vyhubují přírodu, živočišnou a rostlinnou říši i samotnou Zemi do té míry, že likvidují životní 
a existenční základy pozemského lidstva; a sotvakdo se stará také o to, že v evropské přírodě zmizelo 
a bylo vyhubeno, již v dnešní době, až 60 procent životních forem a více. Je tomu tedy tak, že se nad tím 
vším zamýšlejí pouze jednotlivci, a to i přesto, že je v chodu proces zániku, resp. vyhlazování nesčetných 
a pro zachování lidského života důležitých rodů a druhů rostlin, ryb, jiných vodních živočichů, vyšších 
i nižších zvířat, hmyzu atd., kteří mizejí ze svých biotopů. 

Ptaah   Vyslovuješ skutečnosti, o nichž by pozemšťané museli hodně přemýšlet, aby následně dospěli 
ke správným a logickým rozhodnutím a mohli je prakticky uskutečňovat. Avšak to, co bylo již zničeno 
a vyhlazeno, nelze už napravit, a tudíž smějí být všechny snahy vyvíjeny pouze v tom smyslu, aby se 
učinily co možná nejlepší kroky k tomu, aby se předešlo dalším ničivým a hubivým machinacím, které by 
průběh událostí, jež se nevyhnutelně dostaví, ještě zhoršily. Jen tak lze předejít dalšímu, resp. 
dodatečnému a již zásadní měrou předurčenému katastrofickému ničení, boření a vyhlazování v přírodě, 
zvířecí a rostlinné říši, v klimatu a na planetě samé, díky čemuž by se nadcházející katastrofy odehrály 
pouze v té míře, kterou již nelze snížit. Pouze v tom spočívá cesta i možnost, že se Země, její atmosféra, 
klima, příroda, zvířecí a rostlinná říše, všechna vodstva a moře v průběhu nadcházejících dob budou 
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moci pomalu zotavovat, což bude ovšem představovat celá staletí a tisíciletí trvající proces. Jen v tomto 
smyslu mohou být pro vzdálené potomky pozemského lidstva učiněny nezbytné kroky a může se jim dát 
šance na přežití, a to navíc jen tehdy, když bude prosazena drastická redukce přelidnění tak, aby se 
provedlo víceleté zastavení porodnosti a následně probíhala trvalá, státem kontrolovaná kontrola 
porodnosti. 

Billy   To se shoduje s tím, co si sám myslím. Nyní chci však začít trochu zeširoka a reprodukovat to, co 
jsem viděl a dozvídal se na cestách se Sfath do budoucnosti: Jedná se o budoucí události, jež budou pro 
pozemské lidstvo krajně neradostné, pokud neuskuteční rozhodující a rychlou změnu k lepšímu, 
dobrému a správnému. Z cest do budoucnosti se Sfath plyne, že existují dvě různé podoby toho, co může 
vyplynout pro lidstvo na Zemi, avšak dnes chci vyjádřit a objasnit fakta, která se mohou odehrávat 
v negativním případě, tedy když konečně nezvítězí faktor rozumu a zdravého úsudku, který je 
nejpodstatnější pro změnu smýšlení k dobrému a správnému ve věci všeobecného i specifického vedení 
života. Rád bych tedy vylíčil, co se bude odehrávat, pokud se obecně ve všech zemích neučiní správné 
a dobré kroky ve věci státního vedení a pokud budou v různých státech i nadále vyvíjeny separatistické 
snahy, jako se tak děje například již notnou dobu a i v současnosti v Katalánsku. K tomu patří také 
hegemonické počínání USA, které usilují o světovou vládu, což by muselo konečně skončit, přičemž by 
se veškeré americké ozbrojené složky musely stáhnout z cizích států a USA by musely ukončit všechny 
své vlivy na cizí země. Pokud má v pozemském lidstvu vzejít mír, svoboda a pokoj, tak se musí lidstvo 
velmi rychle chopit prostředků, s jejichž pomocí by mohlo zabránit tomu, aby se veškeré technické, 
elektronické, ekonomické, politické a sociální záležitosti vyvíjely dále negativně tak jako dosud. Zejména 
zbraňová produkce a zbraňové prodeje do všech zemí světa představují faktor, kvůli němuž – pokud se 
proti němu nepodnikne nic účinného a pokud tento zlořád nebude zcela odstraněn – bude celá situace 
i nadále ústit v nepokoje, nesvobodu a stále znovu i ve válečné akce a terorismus. Výroba zbraní a jejich 
přepravy do celého světa představují rozsáhlý a klíčový faktor, jehož vinou se nelze dopracovat 
k pevnému a trvalému globálnímu míru, faktické svobodě a demokracii. Kromě tohoto faktu se budou 
také v přírodě odehrávat události, jež zapříčinilo samo lidstvo, a proto bude například přibývat horských 
sesuvů, jejichž počet se bude tedy stále zvyšovat, a sice kvůli tání permafrostu – již ve 40. a 50. letech 
20. století jsem se pokoušel vyburcovat lidstvo svými předpověďmi pomocí patřičných varování, jež jsem 
zaslal četným veřejným médiím a vládám atd. Také všechny ostatní předpovědi se budou v budoucnosti 
prokazovat jako správné, neboť všechny přírodní katastrofy budou stále mocnější, a budou stále 
obludnější i bouře všeho druhu, pevninská i podmořská zemětřesení a tsunami, a stále horší budou 
i záplavy a sucha atd. Vy, Plejaren, vysvětlujete, že oteplení Země vystoupalo již o 1,2 stupně, což 
v dohledné době již nebude možné zvrátit, neboť teplota bude naopak ještě stoupat. A to se bude dít 
proto, že vinou nezadržitelně rostoucího přelidnění budou pokračovat všechny ničivé machinace, a tak 
bude lidstvo kvůli svému rostoucímu počtu obecně stupňovat i všechny své požadavky a bude dělat 
i nadále vše proto, aby je uspokojovalo. K tomu patří i produkce masa, která se zajišťuje chovem 
obrovských zvířecích stád, zejména stád dobytka, která vypouštějí nesmírná kvanta metanových plynů, 
jež ničivě působí na atmosféru a zapříčiňují pohromy. Avšak kvůli masné produkci jsou chována 
i obrovská stáda drůbeže a všemožných nižších zvířat, přičemž i tato stáda způsobují nadmíru pohrom, 
jako kupříkladu vlivem nemocí a nákaz. Z toho důvodu již nebudou k užitku ani žádné snahy, jež budou 
vyvíjeny na základě lichých domněnek OSN, Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), vědeckých 
výzkumníků klimatu, organizací na ochranu životního prostředí a »zelených« politických stran atd., které 
se budou usnášet na omezení emisí CO2 a vypouštění jiné špíny, jedů a škodlivin do atmosféry, aby se 
tak všemožně pokoušely o ochranu klimatu. Klima je již natolik narušeno, že vzniklé zlořády budou dále 
pokračovat a budou způsobovat stále větší přírodní katastrofy, jimž lidskou mocí již nebude možno čelit. 
To tedy povede k tomu, že se bude celá situace stále zhoršovat a že se nic nezmění k lepšímu, a to ani 
tehdy, kdyby byly staženy z dopravy všechny spalovací motory, a tedy i auta a pracovní stroje atd., 
a kdyby bylo též zakázáno spalování fosilních paliv. Obrovská kvanta emisí jsou vypouštěna do atmosféry 
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zvláště i lodní dopravou, při níž se spalují těžké topné oleje, dále i dopravou leteckou, při níž jsou rovněž 
vyvrhovány obrovské špinavé emise do atmosféry, a dále pak i činností průmyslových komínů atd. – a už 
jen to postačuje k tomu, aby se dále stupňovalo veškeré ničení atmosféry a životního prostředí. K tomu 
velmi značnou měrou přistupuje i ničení v přírodě, zvířecí a rostlinné říši, jež nastává vypouštěním tun 
pesticidů, fungicidů a herbicidů, které pustoší velké části rostlinné říše, ba je dokonce vyhlazují, avšak 
touž měrou hubí i ptactvo, ještěrky, savce, všemožnou malou zvěř a četné tisíce kusů užitečného hmyzu. 
O skutečnost, že tyto věci také narušují zdraví lidí, z nichž mnozí stále častěji podléhají metle rakoviny 
a jiným nebezpečným chorobám, na něž i umírají, se nestará nikdo z těch, kteří tyto jedovaté látky 
vyrábějí, a ani žádní provozovatelé zemědělských a zahradnických podniků atd., kteří všechny tyto jedy 
vypouštějí do přírody. A fakt, že tyto jedovatiny následně pronikají i do potravin, atmosféry a vodních 
toků, a tedy i do těl zvířat a lidí atd., kteří pak trpí různými obtížemi a nemocemi, nebo dokonce umírají, 
nijak netrápí pověřené činitele, neboť ti všichni se zajímají pouze o horentní zisky. Faktem při tom všem 
jest, že příčina a z ní plynoucí machinace a veškeré faktické účinky tkví výhradně v nadměrné 
přelidněnosti, a to proto, že kvůli jejímu stálému a nezadržitelnému nárůstu lidé vyžadují stále více všech 
látek, materiálů, výdobytků, lékařských prostředků, potravin a luxusního zboží atd. Vznikala a vzniká tedy 
stále větší potřeba nezbytných věcí a záležitostí, jakož i nábytku, domů, vozidel, lodí, letadel a stavebních 
strojů, jejichž produkce vyžadovala opět nové silnice, tunely, továrny, koncerny a mnoho jiných věcí atd. 
a jejichž potřeba se neustále stupňovala dalším nárůstem zuřícího přelidnění – a stupňuje se i nadále 
a ještě horší měrou. A tak tomu je proto, že neprobíhá víceleté, legislativně stanovené globální zastavení 
porodnosti, které by kontrolovaly vládní úřady, a že neprobíhá ani celosvětová kontrolovaná regulace 
porodnosti, díky níž by všechny globálně zuřící zlořády mohly být pomalu uváděny pod kontrolu 
a odstraňovány. Toto by se mohlo dít v tomto rámci pouze tehdy, kdyby byly – pomocí snižování počtu 
pozemského lidstva vlivem zastavení a kontroly porodnosti a vlivem přirozených úmrtí – pomalu 
redukovány machinace, které se již dlouho vzmáhají a které ničí přírodu, její zvířectvo a rostlinstvo, 
atmosféru a klima; přičemž tyto machinace začaly páchat lidstevní zástupy kvůli svému přelidnění, 
páchaly je až doposud a neodpovědně je páchají i nadále. Avšak to, co chtějí učinit velkohubí výzkumníci 
klimatu, ochránci životního prostředí, zelené politické strany a jiní křiklouni, kteří volají po ochraně 
životního prostředí a kteří pronášejí do světa toliko hloupá slova a ohánějí se zmatenými představami, 
jalovými návrhy, vyhláškami a nevěcnými tvrzeními, to vše je sice částečně nezbytné, avšak 
nepředstavuje to kroky, které by musely být skutečně učiněny. Na jednu stranu nejsou tito lidé schopni 
rozeznat faktickou pravdu v tom ohledu, že všechny globálně existující zlořády a katastrofy zaviňuje 
výhradně již dávno přebujelé přelidnění, kvůli němuž se páchají neodpovědné a zločinné machinace 
mířené proti přírodě, jejímu zvířectvu a rostlinstvu, atmosféře a klimatu; a na stranu druhou jsou dotyční 
patrně i příliš hloupí nebo zbabělí na to, aby hledali skutečnou pravdu nebo aby ji přijali od varovatelů, 
kteří opravdu znají skutečná fakta a křičí je do světa – jako jsem to opakovaně činil například i já od 40. let 
20. století svými předpověďmi a jak to činím i do dnešního dne. Lidé však tyto věci nechtějí rozpoznat 
anebo je nechtějí uvádět do diskuse, protože jsou zbabělí a silně se obávají neradostných reakcí 
z naivních vrstev obyvatelstva; a tyto výklady a varování zejména nezveřejňují ani žádná veřejná média, 
která je tedy nezmiňují a nevysvětlují pozemskému lidstvu, a tudíž je zamlčují. Avšak nutné je uvést 
i další fakta, jež se týkají budoucnosti, neboť z přelidněnosti budou vznikat další zlé, zhoubné, zločinné 
a ničivé machinace, stejně jako teroristické činy, válečné akce, pronásledování lidí, sucha, nesmírné 
bouře, hladomory, rasová a náboženská nesnášenlivost, a dále i choroby a nákazy, jež se budou roznášet 
do celého světa. V nadcházejících dobách budou vzcházet i nové proudy utečenců, jichž bude opět 
hromadně přibývat, což s sebou ponese obrovské problémy, jakož i kriminalitu, zločinnost a rodinné 
rozvraty. Mezilidské vztahy, které již nyní silně chřadnou, budou stále více a extrémněji zakrňovat, stejně 
jako se bude touto měrou rozmáhat i lhostejnost lidí vůči sobě navzájem i vůči přírodě, jejímu zvířectvu 
a rostlinstvu, z čehož bude plynout i jejich devastace. Všechny tyto zlořády a z nich plynoucí katastrofy 
se stále více vzmáhají a jejich síla stále nehorázněji roste, avšak velké zástupy pozemského lidstva stále 
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ještě nepochopily, že to je zaviňováno dalšími, stále se rozmáhajícími, zvrácenými a zločinnými 
machinacemi, jež jsou spojeny s přelidněním a jež jsou kvůli růstu přelidněnosti nezadržitelně 
podněcovány. Dnešní přelidněný počet lidí již dávno překročil ekologickou nosnost pozemské biosféry, 
a tento fakt představuje centrální problém pozemského lidstva, který podněcuje stále větší chudobu, 
hlad, nezaměstnanost a růst slumů, jež se dnes vyskytují zejména v rozvojových zemích a jež vyplývají 
z tamější populační exploze a z ní plynoucího silného populačního tlaku. Avšak to není vše, neboť 
ze zvrhlých intrik spojených s přelidněním vyplynuly také katastrofické problémy v životním prostředí, 
jež spočívají v ničení světového klimatu a pustošení přírody, zvířectva a rostlinstva, a dále ze zmíněných 
intrik vyplynul i globálně pustošivý ekologický otisk lidstva. To se vztahuje i na oblast spotřeby ropy, 
zemního plynu a přírodního uhlí, přičemž ropa – která se rafinuje do podoby motorových olejů 
a pohonných hmot do spalovacích motorů – je potřebná pro pracovní stroje všeho druhu, pro motorová 
vozidla i pro auta a motocykly atd., nicméně mnohé z nich jsou pouhými prestižními dopravními 
prostředky a jejich uživatelé je ve skutečnosti nepotřebují. Na stranu druhou se průběžně vyrábí stále 
více všemožných, naprosto nesmyslných vehiklů poháněných spalovacími motory, které se využívají 
za účelem sportovních zábav a podobně, přičemž jejich zplodiny CO2 ničí přírodu, klima i rostlinstvo, 
a ohrožují také zdraví lidí, kteří pak trpí nemocemi. A když člověk ukazuje ty katastrofální devastace, 
které vznikají kvůli přelidnění, v jehož důsledku se musejí využívat nezměrné plochy úrodné země pro 
nekonečnou výstavbu obytných staveb, silnic, sportovišť, zábavních parků a výrobních závodů všeho 
druhu, tak pro to nemyslící, neodpovědné a nezastavitelně rostoucí přelidněné masy neprojevují žádné 
pochopení. Lidstvo páchá kvůli svému přelidnění bez uvážení zločinné machinace, aby se na jednu stranu 
udrželo při životě a aby na stranu druhou uspokojovalo své rostoucí manické tužby po luxusu 
a podporovalo svůj růst, který vede ke katastrofě – a proto se také po celém světě provozuje nadměrný 
rybolov v mořích i všech ostatních vodstvech. Avšak to ještě není vše, neboť s růstem světové populace 
souvisí také nesmírné globální odlesňování, velmi choulostivá spotřeba vody, jakož i zdravotně závadné, 
škodlivé a jedovaté emise, které ničí a zamořují přírodu, její faunu a flóru i atmosféru a které již dlouhá 
léta působí smrtelně na mnoho lidí a vyhubují zvířectvo, rostlinstvo a četné životní formy. Úbytek lesních 
ploch vzniká mimo jiné kvůli chudobě, a sice vlivem takzvaného »land grabbingu«, který provozují 
mezinárodní investoři, kteří nechávají klučit obří lesní plochy kvůli plantážím, avšak v těchto dotyčných 
regionech existuje zároveň i silný populační růst. Lidé v těchto oblastech jsou z největší části zemědělci, 
kteří praktikují subsistenční (samozásobitelskou) ekonomiku, resp. formu hospodářství, která vypadá 
tak, že jedna malá hospodářská jednotka, kupříkladu jeden selský podnik, vyrábí samostatně všechny 
produkty, které potřebuje pro svoji vlastní spotřebu, díky čemuž je nezávislý na trhu. Kvůli silnému růstu 
obyvatelstva tyto subjekty již nebyly a nejsou schopny uživit své rodiny, jelikož jim dostupné polní plochy 
kácením mizejí a půda podléhá erozi, jelikož ji už nechrání les, který byl vymýcen, takže z dlouhodobého 
pohledu vzniká ještě mnohem větší úbytek polních ploch. Celkově vzato působí ale absence lesa 
z celosvětového hlediska výrazně i na život populací v chudých zemích, jelikož tam již les nechrání půdu 
před vodním vymíláním, resp. před záplavami a lavinami. Navíc je v chudých zemích les často 
nejdůležitějším zdrojem topného a kuchyňského materiálu, neboť lidé tam z převážné části vaří pomocí 
dřeva. Pokud se dále podíváme na dostupnost vody, resp. na dostupné sladkovodní zdroje, pokud jde 
o množství sladké vody, které spotřebuje jedna osoba za rok, tak z tohoto množstevního úhrnu můžeme 
vyvodit, jaká vládne nedostatkovost, resp. nedostupnost vody, resp. nouze o vodu až po kritickou situaci. 
Nedostatek vody je v dnešní době v mnohých částech Země již jedním z ústředních problémů, který 
bude v budoucnu postihovat stále více lidí po celém světě, přičemž počet lidí, kteří umírají kvůli tomuto 
nedostatku, prudce a silně roste a bude nevyhnutelně ústit v ozbrojené konflikty o vodu. Pokud se 
podívám na vaše plejarische údaje a výpočty ve vztahu k současné dostupnosti vody pro pozemské 
lidstvo, tak vypadá dnešní situace, roku 2018, tak, že už jen 65 procent světové populace má k dispozici 
dostatek vody, zatímco 25 procent trpí již nedostatkem, a zbývajících 10 procent dokonce nebezpečným 
nedostatkem vody. Co se týče nekontrolovaného růstu přelidnění, tak politici lživě a klamavě tvrdí, 
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že v různých zemích počet porodů klesá, což je ovšem pouze lež, kterou jsou lidé chlácholeni, přičemž 
ve skutečnosti je to tak, že z celosvětového hlediska počet porodů dále roste, jelikož rok co rok je více 
žen schopno rodit, a tudíž tyto ženy samozřejmě rovněž přivádějí na svět své potomky. Již dnes, roku 
2018, je Země natolik přelidněna, že by bylo potřeba několik podobných planet k tomu, aby se na nich 
přelidněné zástupy rozložily a aby tyto planety obýval rozumný počet lidí, aby v budoucnu nehrozilo, 
že i ony zkolabují. Právě tento kolaps však bude v budoucnosti Zemi hrozit, neboť k němu dojde, pokud 
v celém pozemském lidstvu konečně nezvítězí rozum a pokud nebude konečně prosazeno víceleté 
zastavení porodnosti a nakonec i přísná, úředně dozorovaná kontrola porodnosti. Do této doby, do roku 
2018, převládá v naprosté většině pozemského lidstva stále ještě, jako již od nepaměti, sobecký 
nerozum. Ani teheránská proklamace z 13. května 1968 ohledně redukce přelidnění nic nepřinesla, když 
Mezinárodní konference o lidských právech přijala odstavec, v němž bylo uvedeno, že každému 
manželskému páru má být přiznáno základní právo svobodně a samostatně rozhodovat o počtu svých 
dětí a intervalech mezi jednotlivými porody. Tato proklamace byla stvrzena i v akčních programech 
na Světových populačních konferencích v Bukurešti (1974), v Mexico city (1984) a v Káhiře (1994) avšak 
nic z toho fakticky nic nepřineslo, jelikož to celé ve skutečnosti není kontrolováno, protože státy 
do dnešního dne nevydaly žádné výnosy k zákonné regulaci porodnosti, ale vše zůstává i nadále při 
starém, a tudíž se přelidnění dále silně zvyšuje. V úmluvě k odstranění všech podob diskriminace žen 
bylo roku 1979 v rámci ženské konvence poprvé závazně zdokumentováno právo na rodinné plánování. 
Okolnost, zda se však někdy podaří brzdit populační růst v chudých rozvojových i průmyslových zemích, 
nezávisí pouze na politických rozhodnutích, nýbrž i na samotné světové populaci. Při káhirské Konferenci 
o světové populaci v roce 1994 byla středním bodem zájmu realizace dotyčných usnesení, přičemž 
ke stěžejním tématům dotyčného akčního programu patřilo kvalitativní i kvantitativní zlepšení zdravotně 
reprodukčního zabezpečení včetně rodinného plánování, přičemž byly ženám přiznány faktory jako 
»empowerment«, resp. »zplnomocnění, resp. přenos odpovědnosti na jejich stranu«, popř. posílení 
jejich právního, ekonomického a sociálního postavení. Populační politika se v různých zemích oficiálně 
provozuje s cílem snižovat počet porodů. To je však skutečně pouze »oficiální« rovina, neboť 
ve skutečnosti se k celé věci přistupuje jen krajně laxně, bezvýznamně nebo se nepodniká vůbec nic, 
a tudíž to celé není ničím jiným než prázdným dýmem, na němž se však obohacují jistí věcní správci 
a státní dirigenti. To celé tedy nemůže fungovat, zvláště ne v chudých zemích, kde v mnoha případech 
vládne žalostná chudoba, v jejímž důsledku ani neexistuje funkční zdravotnictví. Zejména 
ve venkovských regionech rozvojových zemí nebývají ženy často zastiženy, když už se praktikuje osvěta 
ve věci zuřícího přelidnění a naléhavé nutnosti kontroly porodnosti. V mnoha zemích, hlavně v těch, kde 
katolické kruhy svými sugestivními sektářskými praktikami loví duše a mají hlavní lživé slovo, se špinavě 
působí a zločinně brojí proti jakékoliv osvětě a kontrole porodnosti, čímž se celé populaci obecně 
znemožňuje přístup k antikoncepčním metodám a prostředkům, jelikož se v ní podněcuje odpor proti 
nim. Toto speciálně na Filipínách vedlo k tomu, že chudší ženy velmi často nechtěně otěhotní a rodí děti, 
které pak nejsou schopny uživit. Roku 1979 byla poprvé závazně sepsána úmluva k odstranění jakékoliv 
formy diskriminace žen, a sice ve smyslu ženské konvence ve věci práva na rodinné plánování. Do jaké 
míry je tato úmluva efektivní, to stojí však dodnes ve hvězdách. Když totiž člověk všude po světě pozoruje 
a sleduje celkovou situaci ohledně toho, jak mužský svět nakládá s ženami, tak nemůže fakticky nalézt 
zhola nic, co by odpovídalo »odstranění veškerých podob diskriminace ženy«, neboť muži nelidsky krátí 
ženám jejich práva, nesčíslné množství z nich bijí, mlátí a znásilňují, a dále ženy odbývají nízkými mzdami, 
byť vykonávají tutéž práci jako muži, a dále je také ujařmují, zotročují, prostituují, nebo dokonce vraždí. 
Vše pokračuje dále ve starém stylu, a mužský svět, jako již po tisíce let, ženy znevažuje, ponižuje a využívá 
a počíná si samovládně a panovačně. Zdali se jednou pomocí rozumu, zdravého úsudku a odpovědného 
uvědomění podaří zabrzdit populační růst jak v průmyslových státech, tak i v chudších rozvojových 
zemích, to závisí na jednu stranu na jednotlivcích z celého pozemského lidstva a na stranu druhou 
na záměrných politických rozhodnutích, výnosech a vyhláškách. V tomto ohledu by bylo stěžejní 
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realizovat usnesení káhirské Konference o světové populaci z roku 1994, avšak to nepředstavuje nic 
jiného než zbožné přání, neboť na pozadí věcí to celé představuje pouze nevyzrálou ideu, která navíc 
není chápána vážně. Kdyby byl tento akční program skutečně míněn vážně, tak by k jeho centrálním 
bodům patřilo kvalitativní a kvantitativní zlepšování zdravotně reprodukčního zabezpečení se současnou 
výraznou osvětou ve věci regulace porodnosti, včetně rodinného plánování a – jak jsem již podotýkal – 
»empowermentu« žen, tedy posilování jejich právního, rodinného, ekonomického a sociálního 
postavení. Na takovýchto konferencích – jakož i na mnohých jiných – se žel jen přetřásají četné prázdné 
a nesmyslné pitominy a jejich účastníci se usnášejí na právě takových akčních programech a podepisují 
úmluvy, dohody, smlouvy a domluvy, které nakonec nemají větší hodnotu než cáry papíru, které jsou 
určeny ke skartování a likvidaci. Zpravidla se tedy nepodniká zhola nic pro to, aby pozemské lidstvo 
dostalo osvětu atd. a bylo poučeno ve věci nejnaléhavěji nutného a celosvětového zastavení porodnosti. 
Z toho důvodu neprobíhá ani žádná globální osvěta v tom ohledu, že je s krajní naléhavostí nutná 
kontrola porodnosti, kterou musejí provádět úřady a i všechny ženy osobně, a jelikož tato osvěta 
neprobíhá, tak si lidé přelidnění nevšímají – byť by si jej urgentně a naprosto nutně všímat museli –, 
a proto i obecně čím dál více podléhají zlým nepřístojnostem. A tak vzniká nouze a bezmoc vlivem 
kalamit, chudoby, nezámožnosti, nedostatku peněz, ba dokonce finanční nouze a naprosté 
nemajetnosti, což vzbuzuje hoře, trápení, psychická muka, trýzeň, utrpení, tortury a neštěstí. Z toho 
pramení nejen nouzové situace, ubohost, potřebnost, všeobecná omezenost, strádání a skrovnost, 
nýbrž i krize, mizérie a všemožné zlořády ve smyslu krajně svízelného postavení, resp. ve smyslu schémat 
nepříjemných situací, do nichž jsou násilím nuceni četní lidé, kteří trpí stále většími ztrátami, načež 
podléhají bídě a propadají dalším nátlakovým situacím. Kvůli tomu roste rozličná bída v lidstvu rychleji 
než sama populace, avšak na straně druhé roste i průměrná úroveň blahobytu vrchních elit, které mají 
stále vyšší odměny a podíly na zisku, jež jdou na úkor prostých lidí, proletariátu, resp. prosté společenské 
třídy, která je tvořena na kapitalismu závislými zaměstnanci, kteří nemají žádné vlastní výrobní 
prostředky, a jsou tudíž plně závislí na kapitálově mocné elitě. V podstatně by se muselo vycházet z toho, 
že stále rychleji rostoucí pozemská populace bude obecně zapříčiňovat větší hospodárnost a výkonnost, 
avšak právě proti tomu působí ziskuchtivé elity – jelikož ve své sobecké poživačnosti, resp. ziskuchtivosti 
a hamižnosti hromadí stále větší majetky –, neboť místo toho, aby zachovávaly, rozšiřovaly a zvyšovaly 
hospodárnost a výkonnost, tak je vzdor spotřebě, která roste kvůli stoupajícímu přelidnění, stále více 
odbourávají. A toto odbourávání, resp. redukce, která slouží pouze zisku a bohatství vrchních elit všeho 
druhu, dělá ze závislých pracovníků, resp. zaměstnanců, lidi bez práce, kvůli čemuž chudnou a jsou 
uvrhováni do bídy. A jedna z nejvýznamnějších praktik a metod využívaných vrchními elitami – které 
lačně hromadí a do závratné výše kupí své majetky – spočívá v tom, že s úředním zplnomocněním či bez 
něj přesouvají své výrobní podniky do zemí s levnou pracovní sílou, čímž své dlouholeté zaměstnance 
posílají na ulici a připravují je o obživu. A další jejich praktika a metoda tkví v tom, že produkční procesy 
automatizují do té míry, že se redukuje, resp. odbourává osazenstvo podniků, firem a koncernů hned 
v řádu stovek či tisíců pracovníků, kteří jsou již nadbyteční, a tudíž jsou propouštěni do nezaměstnanosti. 
Pokud se nejedná o výrobní podniky, ale o pracoviště, kde se vykonávají čistě jen jisté práce, což jsou 
např. pošty, banky, telefonické společnosti a všemožné další podobné provozy a jejich pobočky atd., tak 
je vrchní elity ziskuchtivě bez okolků ruší a zavírají, aby vystupňovaly své mzdy a majetky; mnohé tyto 
podniky jsou deklarovány jako služba »Service public«, která má sloužit blahu populace, avšak 
ve skutečnosti pracuje k její škodě, přičemž slouží k horentním ziskům a blahu vrchních elit, které tak 
hromadí své majetky. Ve skutečnosti tato služba »Service public« striktně upírá populaci veškeré 
ulehčení života, neboť kvůli rušení a zavírání poštovních a bankovních poboček atd. jsou obyvatelé 
nuceni zdolávat pěšky či autem výrazně delší cesty k tomu, aby dospěli k poštovním místům a bankám 
atd. Tím tedy vznikla služba »Public service«, a nikoliv »Service public«, jelikož obyvatelé musejí sami 
vyřizovat práci, kterou by v zásadě musely vykonávat pošty a banky atd. Co se týče zaměstnanců, tak ti 
jsou jednoduše posíláni na ulici a nevědí, kdy a zda někde dostanou práci, aby si mohli poctivou činností 
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vydělat na živobytí pro sebe a své rodiny – a nevědí, zda nezůstanou nezaměstnaní, nestanou se zátěží 
pro sociální úřad nebo nakonec nepoklesnou ke kriminalitě. Z toho důvodu se bude postupem času 
ve všech státech Země zákonitě široce vzmáhat bída v pracujících vrstvách, což nevyhnutelně povede 
k chudobě, a tedy opět ke hladu, nemocem, nákazám, tvorbě slumových čtvrtí nebo k politickým, 
občanským a sociálním nepokojům. Bída bude v budoucnu zvláště vyplývat z chorob a nákaz, které 
budou lidé v rámci globalizace roznášet do všech zemí světa a kvůli nimž budou lidé velkou měrou 
umírat, a to i v průmyslových státech, přičemž nemoci a nákazy se budou stále více rozšiřovat kvůli 
klimatické změně a budou se objevovat i v zemích, které jich kvůli svému chladnějšímu klimatu byly 
doposud ušetřeny. Choroby a smrtelné nákazy budou v budoucnu hlavně také prolamovat hranice svého 
výskytu na jižní polokouli, zvláště v Africe a Jižní Americe, načež budou pronikat na severní polokouli 
a přinášet lidem smrtelné pohromy. Na světě se však budou vzmáhat i nemoci a nákazy z Asie, jelikož 
kvůli ničení klimatu se bude na celém světě hroutit klimatická bariéra. Kvůli tomu se budou moci choroby 
a nákazy plošně šířit a z jejich starých podob budou vlivem mutací vznikat podoby nové, jako se tak stalo 
v případě nové varianty pneumonie (zápalu plic) – jak jsi nedávno na soukromé úrovni poznamenal –, 
která se již notnou dobu buduje v Asii, zejména v Číně, a která se rozšiřuje atmosférou. Také z toho 
důvodu se bude stupňovat zbídačování a sociální nepokoje, k nimž budou svým dílem přispívat i mocné, 
hromadné nárůsty přelidněnosti, neboť není v chodu ani prosazováno dlouholeté zastavení porodnosti 
ani preventivní omezování křivky porodnosti, z čehož nevyhnutelně plyne, že není limitováno ani 
drancování zemských zdrojů, a Země je drancována, rabována a ničena až po svůj kolaps. Kvůli rostoucím 
přelidněným zástupům se bude nakonec drasticky zhoršovat životní standard pozemského lidstva, 
přičemž úplně všude budou vzcházet a šířit se člověkem vytvořené choroby a nákazy, kvůli nimž budou 
lidé umírat strašnou smrtí. Chemický a technický pokrok bude rychle pokračovat a bude i nadále přinášet 
četné pohromy, jako tomu bylo průběžně od nepaměti, neboť každý nový vývoj tohoto druhu vedl 
odjakživa stále k vraždění, zabíjení, válčení a terorizování. Také digitální síť se stává čím dál více 
obrovským problémem lidstva, neboť jejím přímým využíváním se pozemská populace stále více 
ochuzuje o své sociální vztahy a lidé ztrácejí schopnost navazovat kontakty a styky se svými 
spolubližními. Z toho důvodu se stále extrémněji a plošněji vzmáhá již existující lhostejnost lidí vůči sobě 
navzájem, takže lidé vůči sobě již neprojevují vůbec žádný soucit. Avšak přímým využíváním digitální sítě 
se člověk ochuzuje i o své vzdělání a uplatňování všech svých kognitivních schopností, jelikož již o ničem 
nemusí přemýšlet, ale může ve veškerých vědomostních otázkách už jen klikat na svůj chytrý telefon 
(obsahující aplikační software zakotvený v jistých operačních systémech), aby se slovem i obrazem 
dozvěděl, co chce vědět. Proto se již člověk nemusí sám namáhavě učit a studovat, neboť veškeré 
vědomosti, které si přeje znát, jsou uloženy na digitálních sítích a člověk si je může kdykoliv, podle libosti 
vyvolávat, aniž by o nich musel přemýšlet a aniž by si je musel osvojit nebo je jinak kognitivně 
zpracovávat, natož aby si je zapamatoval – z toho důvodu je předurčeno, že budou lidé využíváním 
digitální sítě kognitivně hloupnout. Pomocí digitální sítě mohou lidé nalézat i své názorové spřízněnce 
a debatovat s nimi o svých zájmech, avšak stále častěji mohou mezi sebou domlouvat a organizovat 
i zrůdné, pedofilní, kriminální, zločinné, převratové a teroristické intriky. V běhu vývinu takzvaných 
biologických zbraní se bude nakonec vyvíjet i nebezpečný bioterorismus, přičemž Sfath podotýkal, že 
v tomto smyslu budou uvolňovány do okolí agresivní umělé »superviry«, aby byly vyhlazeny masy lidí, 
ba dokonce celé národy. Dále je nutno zmínit, že vlivem klimatické změny nastává globální oteplování, 
které již probíhá a v budoucnu jej již nebude možné zastavit, a toto oteplování bude způsobovat vedra, 
jež budou mít v některých regionech smrtelné následky. Celkově viděno budou utečenecké krize, 
přírodní katastrofy a islamistický teror představovat pouze malou část toho, co bude přinášet 
budoucnost – přičemž islamistický teror praktikuje »Islamistický stát« (též »Daiš« či »Daeš«), a sice 
vlivem svých bludy posedlých vrahů a žhářů, kteří věří v apokalypsu a chtějí coby teroristická milice IS 
nastolit islamistickou světovou vládu pomocí bojů, krveprolévání, vraždění, zabíjení, mučení, převratů, 
hrůz, znásilňování a boření. Teror po celém světě však nepáchají na nejčelnějším místě samotné 
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zločinecké teroristické organizace, nýbrž USA, které se kvůli své zaslepené touze po hegemonické 
světovládě nebudou zdráhat – jako vždy – vykonávat všechny myslitelné teroristické skutky, aby svoji 
lačnost po světové nadvládě uspokojily, avšak to jim jednoho dne přijde draho. Zhoubné události, 
katastrofy a zvrácenosti, které se odehrávaly od konce poslední, třetí světové války a které byly 
způsobené lidskými intrikami a přírodními pohromami atd., tvořily pouze počátek všech hrůz, které 
budou ještě přicházet. Máme tu však také diktaturu EU, která se rozpadne rychleji, než si budou lidé 
moci představit, přičemž v nadcházející době se také stane, že se od sebe národy budou izolovat 
a nakonec budou mezi dnes ještě spřátelenými státy propukat nové války, když bude vedena politika 
ve stejném stylu, v jakém byla vedena od nepaměti a v jakém je vedena v dnešní době. Pokud konečně 
nezavládne rozum a soudnost, tak to celé nepůjde odvrátit; a to celé bude nevyhnutelné, když se 
Amerika konečně nevzdá své touhy po světové hegemonii a když ji všechny státy na Zemi ještě včas 
nevykážou do patřičných mezí a když zavčasu nevzejde skutečný celosvětový mír. Když se všechny tyto 
věci nestanou, tak budou na Německo znovu padat bomby a váleční pochopové budou z Francie, Řecka 
a jiných států opět vtrhávat do Německa a budou ve zničených městech bojovat, vraždit, znásilňovat 
a plundrovat. Pokud se to stane, tak po tom všem, co se dnes odehrává s běženci, kteří prchají z Arábie 
a chtějí být přijati a chráněni v Německu, se celá situace změní do té míry, že do budoucna budou četní 
Němci coby pronásledovaní váleční utečenci prchat do arabských zemí, kde budou chtít být ochráněni 
a přijati, avšak budou tam mít velké problémy, jelikož se nebudou schopni dostatečně přizpůsobit jiné 
kultuře. Ve velkých částech Evropy se bude následně zatemňovat nebe a z oblastí země se budou stávat 
zpustošené krajiny, přičemž všechny budovy a domy budou zničeny a vyrabovány, aniž by ještě bylo 
možné nalézt potravu. A když přijde tato doba – pokud se pozemské lidstvo konečně nenaučí řídit se 
tvořivě-přírodními zákony a doporučeními, aby v dohledné době nastolilo na celém světě mír –, tak se 
stane, že už jen pouhé setkání s jiným člověkem bude znamenat životní ohrožení. Dále se bude dít také 
to – pokud se neučiní přítrž zaslepené lidské produkci nových, budoucích vymožeností –, že budou 
nevídaně gradovány kybernetické výzkumy a vývoje, při nichž budou vědci v nejrůznějších směrech 
bádání využívat biologické, technické a sociologické systémy, aby vyvinuli samočinné regulační a řídicí 
mechanismy. Pokud v budoucnu pozemské lidstvo nedostane rozum a nenastolí převratnou změnu 
k lepšímu, k pravé humanitě, k vážnému, globálnímu a trvalému míru, jakož i k tvorbě pravé, rozumné 
a soudné, společnosti, tak se mu to zle vymstí. Již dnes je tomu tak, že podniky, firmy a koncerny ovládají 
životy lidí a dirigují je podle chuti a nálady, aniž by se zaměstnanci mohli proti těmto vrchním 
diktátorským elitám bránit a domoci se svých práv. Dokonce i samotné odbory, zaměstnanecká práva 
a sociální služby se dostaly pod takový tlak, že zaměstnancům – kteří vlivem podlých machinací 
podnikových, firemních a koncernových správ ztrácejí svoji práci a jsou posíláni na ulici – jsou upírána 
jejich práva, takže musejí být rádi, když je úřady ještě tolerují jako občany a občanky. Zaměstnanecká 
práva jsou pošlapávána, a v budoucnosti ztratí odbory svůj vliv na svět zaměstnavatelů a budou 
bezmocné. V budoucnu se může stát, že přepravy a ošetření nemocných, jakož i policejní vyšetřování, 
budou prováděny jen tehdy, když lidé uvedou a využijí platné číslo své kreditní karty nebo si tyto služby 
zaplatí předem. Diktatura EU a četné další státy po celém světě nechtějí demokracii, přičemž pitomci 
ze švýcarské populace chtějí v této zemi zrušit existující polodemokracii a nechat se zotročit diktaturou 
EU. V budoucnu se však bude odehrávat ještě mnoho dalších věcí, o nichž by celé pozemské lidstvo 
muselo hluboce přemýšlet, neboť bude v zásadní míře následovat computerizace, elektronizace 
a dalekosáhlé síťové propojování, což jsou faktory, které poženou pozemské lidstvo na pokraj vlastní 
existence, pokud tomuto kybernetickému šílenství neučiní přítrž; v této kybernetice půjde o to vyvinout 
elektronické stroje s umělou formou vědomí a inteligentností, přičemž tyto superpočítače a elektronické 
kyberbytosti získají nakonec moc nad lidstvem. Pokud se to skutečně stane, tak to bude zpochybňovat 
další existenci celé pozemské populace, a bude též ohrožena i další existence samotné planety. Pokud 
budou umělé vědomí a umělá inteligentnost vyvinuty, tak se dříve či později osamostatní, získají moc 
a převezmou velení nad internetem ve vztahu ke všem myslitelným věcem, a následně bude celá 
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zasíťovaná infrastruktura nasazena proti samotnému lidstvu, přičemž konečným cílem bude 
kyberhegemonie a naprosté zničení pozemského lidstva. 

Znovu a znovu musím opakovat a vysvětlovat, že budoucnost bude pozemskému lidstvu, planetě, její 
přírodě, fauně a flóře přinášet krajně dramatické události, neboť se budou objevovat stále mocnější 
a katastrofičtější hurikány a tajfuny, jakož i obrovská sucha, obludné bouře a dešťové přívaly způsobující 
nesmírné záplavy a devastace a hubící mnoho lidských životů. Všechny tyto přírodní události budou stále 
hojnější a silnější, a sice v důsledku klimatické změny, kterou způsobili sami lidé, přičemž budou dále 
podněcovány všechny další zlořády, které budou rovněž zaviňovány neodpovědnými machinacemi, jež 
poplynou z přelidnění a jimiž lidstvo celkově ničí a pustoší přírodu, zvířecí a rostlinnou říši a planetu. 
V hospodářství, finančním světě a celé sociální sféře se budou objevovat stále početnější a větší krize, 
jež zčásti již nebude možné zvládat. Také globální mobilita se bude do té míry vzmáhat, že již nebude 
možné nalézt žádnou metodu k jejímu zvládání, z čehož se bude vyvíjet katastrofální problematika, která 
bude vypadat podobně jako nepotíratelná nákaza velkých rozměrů, která zachvátila všechny země. 
Postupem času bude stále nutnější, aby lidé jednoduše jen slepě nečekali na příchod velkých hrozeb 
a aby za sebe nenechali ve všech věcech rozhodovat politiky, kteří jednají vždy jen krátkozrace, neboť již 
dávno se stalo nutností, aby se každý jednotlivec na Zemi sám realizovat a zvažoval dlouhodobá rizika, 
a aby díky tomu sám činil a podnikal vše, co je správné, nejlepší, dobré a životazáchovné pro lidstvo, 
přírodu, zvířectvo, rostlinstvo a samotnou planetu Zemi. Když se člověk na celou situaci důsledně podívá, 
tak zjišťuje, že se tato situace podobá vyšší moci, která jako taková vznikla z naprostého lidského selhání, 
ze zpupnosti, velikášství, samovládnosti, lehkovážnosti, neodpovědnosti a zaslepené představy lidí, 
že stojí nad celým přirozeným Tvořením, nad jeho přírodou, zvířecí a rostlinnou říší, a že si tudíž sami 
mohou hrát na Tvoření. Vlivem tohoto bludného smýšlení a chování se však celé pozemské lidstvo 
ledabyle vmanévrovalo do neštěstí a vše, co je nezbytné pro život, již do té míry prohospodařilo a zničilo, 
že budou od nynějška do nadcházejících dob už jen hrozit stále se zvětšující katastrofy. V celé situaci 
nejde jednoduše jen o to nepodstupovat žádná rizika, nýbrž i o to, aby lidé vše vědomě, správným 
a dobrým způsobem, zregulovali tím, že budou činit a provádět vše nezbytné, aby vzdor hrozbě, že již 
z nadcházejících událostí nepůjde nalézt východisko, nacházeli dobré a správné cesty a vydávali se 
po nich, aby přistoupili na životní kompromisy, pokud jde o zodpovědné chování vůči přírodě, jejímu 
zvířectvu a rostlinstvu a samotné planetě. V tomto ohledu se musejí pozemští lidé principiálně připravit 
na to, co objasňují předpovědi, neboť pro lidstvo bude krajně podstatné, aby vyvíjelo intenzivní 
kognitivní aktivity a činilo vše nezbytné, co bude muset být v budoucnu učiněno, a to i ve vztahu 
ke všemu tomu, co nebylo předpověděno, jelikož to ještě nesmí být zmiňováno, aby se ochránil rozum 
a zdravý úsudek lidí. Stalo se již nevyhnutelným, že sociální nerovnost přináší mnoho bídy a nouze, avšak 
tato nerovnost se bude v nadcházejících časech dramaticky a drasticky dále prohlubovat. Již dnes je 
tomu tak, že asi 130 nejbohatších pozemšťanů z vysoké elity vlastní tolik majetku, kolik si ho je schopna 
obstarat celá světová populace dohromady. Na závěr chci říci už jen to, že většina lidí chce vždy všechno 
vědět a chápat sama a lépe, avšak ve skutečnosti nedisponuje pravými vědomostmi, a nic tedy neví, 
a dále ani nezná reálnou skutečnost a její pravdu. Z toho důvodu tato většina ani neprojevuje pochopení 
ve věci všech globálních machinací plynoucích z přelidnění a lidmi způsobených katastrof, a tudíž je 
faktem, že ani nechápe budoucí katastrofu, na jejímž budování se sama prostomyslně a přesto 
neodpovědně podílí a jejímuž vzniku sama napomáhá – a pokud k této katastrofě dojde, tak ji nepřežije 
žádný člověk, anebo jen velmi nemnozí. 

Ptaah   Tím vysvětluješ více věcí, než bys vlastně měl, neboť tvá dotyčná snaha patrně nepřinese velké 
plody, pokud jde o to, aby lidé vyslyšeli tvá slova; to se prokazuje od 40. let 20. století, od kdy varuješ 
pozemské lidstvo předpověďmi, jež se již notnou dobu naplňují a budou se naplňovat i nadále. 

Billy   To já vím, ale přesto je mou povinností mluvit a varovat. A k tomu je nutno uvádět velmi mnoho 
věcí, a sice i ohledně špinavých intrik USA i diktatury EU, které se všemi myslitelnými hanebnými 
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prostředky pokoušejí škodit Rusku a vytvořit o něm obraz zhoubného nepřítele, který se proviňuje proti 
míru a svobodě. Faktickou skutečností ovšem je, že západ, resp. diktatura EU a zejména USA, jsou síly, 
které zabraňují míru a svobodě po celém světě a pokračují ve studené válce, která dále doutná, a není 
tedy překonána, jelikož ji USA, jakož i diktatura EU coby jejich vazal, i nadále udržují v chodu po celém 
světě a pozemské lidstvo je klamáno. Vytvářením tohoto obrazu nepřítele se má celý svět pomocí lží 
a pomluv přiklonit na stranu USA a Rusko má být ocejchováno jako nepřítel svobody a míru, přičemž 
západ za tímto účelem rozličnými způsoby využívá i moc náboženství. Náboženství by tak jako tak musela 
být odstraněna, neboť i ona přináší pouze násilí, nepokoje a nesvobodu a zabraňují lidem v jejich 
vlastním myšlení, a tudíž lidé, jako již od nepaměti, nejsou schopni – a nebudou schopni ani v dnešní 
době a ani zítra a pozítří – rozpoznávat faktickou, reálnou pravdu, tvořit si vlastní mínění, sami se 
rozhodovat a samostatně jednat. Z toho důvodu jsou také velmi četní lidé pouhými loutkami v rukou 
těch, kteří je ovládají a kteří jim sugestivně vtloukají do hlavy, co si mají myslet, čemu mají věřit, jaké 
názory mají zastávat a co mají dělat. Proto jsou lidé ve své většině natolik svázáni svojí neschopností, že 
nejsou schopni nic učinit ze sebe samých, a tudíž ani nemají ve svém životě skutečný úspěch, a proto se 
stále vnímají jako oběti, a agresivně se vzpírají veškeré efektivní, reálné pravdě, která je jim vykládána 
o jejich falešném myšlení a chování. Z toho důvodu se celá jejich situace stále zhoršuje, neboť kvůli jejich 
falešným myšlenkám a pocitům, které si v sobě budují a podle nichž žijí vlivem klamavých náboženství, 
se z nich stávají pitomí věřící, kteří nevyvíjejí vlastní iniciativu, aby svobodně, mírumilovně, otevřeně 
a samostatně využívali své vlastní myšlenky, pocity a úvahy a utvářeli si pravlastní osobní názory. Tohoto 
věřící člověk žel není schopen, neboť jej ustavičně ovládá strach z hrozícího »trestu Božího«, který mu 
nátlakově brání v tom, aby rozvíjel samostatné myšlenky a pocity. Z této příčiny – tedy kvůli strachu 
z imaginárního Boha, který nikdy neexistoval, neexistuje v přítomnosti a nebude existovat ani 
v budoucnosti – nedokáže rozeznat opravdovou, reálnou skutečnost a její pravdu v tom směru, 
že pravlastním pánem a mistrem není imaginární božstvo, nýbrž jen a pouze on, tedy člověk sám, který 
je tedy sám pánem a mistrem sebe samého, svých myšlenek, pocitů, názorů, rozhodnutí, svého prožívání 
a zakoušení, jakož i své odpovědnosti a svého konání. 

Ptaah   To, co povídáš, by mělo dolehnout k uším věřících. Avšak nyní, milý příteli, bych s tebou měl 
probrat některé věci, jež musejí zůstat soukromé. 

Billy   Samozřejmě, neboť si myslím, že jsem pro dnešek vedl již dostatek sáhodlouhých monologů. 

Ptaah   Pak mám tedy následující: (...) 
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