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Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva 

Sedmistý osmadvacátý kontakt 

sobota, 30. listopadu 2019, 20.39 hod. 

 

Quetzal   Vypadáš poněkud rozespale, můj příteli, zdravím tě. 

Billy  Ach, vy už tu čekáte. Promiňte, trochu jsem si zdříml před televizí, ale dnes přicházíte již časně. 
Ale i tak vás vítám a zdravím, mám radost, že vás vidím. 

Ptaah  I  já  tě zdravím, milý příteli, a děkuji za  tvé uvítání. Dnes máme nějaké věci na práci, a proto 
jsme přišli tak brzy. Zastaví se zde také Zafenatpaneach a Yanarara, jakož i Florena a Enjana. Musíme 
s tebou  totiž  prodiskutovat  jisté  záležitosti,  z  nichž  některé  budou  určeny  pouze  tvému  sluchu. 
Musíme si s tebou také prohlédnout přímé i bližší okolí Střediska a probrat věci, které jsou podstatné 
pro vaši bezpečnost a bezpečnost celého Střediska. Bude také nezbytné prohovořit některé důležité 
záležitosti ohledně zdraví, neboť koronavirová nákaza si žádá jisté výklady. 

Quetzal   Půjdu napřed a podívám se na věci, které vzbudily moji pozornost. 

Billy  Myslíš ...? 

Quetzal     Ano, později si můžeme, společně, vše důkladněji prohlédnout, neboť nyní bych se o všem 
ještě rád sám ubezpečil. 

Billy  Tak dobře. 

Ptaah  Potom ... 

Billy  Smím tě přerušit, prosím? Mám tady totiž otázku, kterou nesmím zapomenout položit. 

Ptaah  Samozřejmě se zeptat můžeš. 

Billy  Již několikrát  jsme  se bavili o bermudském  trojúhelníku, byl  jsem  tam  i  s  tvým otcem Sfath, 
který mi vykládal o různých věcech, mimo jiné o metanových plynech, jež se uvolňují z mořského dna, 
ženou se vzhůru a způsobují řídkost vodních i vzdušných proudů, a to do té míry, že se mohou potopit 
i  velké  lodě a náhle  zřítit  letadla. Mořské proudy pak  lodě  či  letadla  zanesou do odlehlých  končin, 
a proto je již nelze nalézt, anebo jen obtížně. Lodě se však potápějí i kvůli obřím, monstrózním vlnám, 
viděl jsem jednu, která byla podle měření Sfath vysoká takřka 42 metrů. Sfath vysvětloval, že se v této 
obrovské oblasti objevují  čas od  času  i magnetické bouře,  jež vystupují z nitra země a  jež se stávají 
osudnými zejména pro  letadla. Mimoto se však v bermudském  trojúhelníku vyskytují  i  jiné události, 
stejně  jako  na  jiných místech,  například  v  japonském  Ďáblovo moři,  to  jest  v Dračím  trojúhelníku 
(»Dragon´s Triangle«), což je oblast v Tichém moři, jež se rozprostírá asi 100 kilometrů jižně od Tokia 
poblíž  ostrova  Mijakedžima.  Okolnosti,  jež  se  odehrávají  v  této  lokalitě,  jakož  i  v  bermudském 
trojúhelníku, se odehrávají  i na jiných místech v Atlantském a Tichém oceánu, avšak  lodě beze stopy 
mizí i v Indickém oceánu a na jiných místech – jedna statistika uvádí, že v současnosti mizí každý týden 
zhruba dvě  lodě. Lodě se však nepropadají do mořských hlubin vždy  jen kvůli přírodním událostem, 
neboť nezřídka jsou ve hře i pojišťovací podvody či jiné zločinné machinace. Je mi ale jasné – a to mi 
povídal  již  Sfath  –,  že  na  různých  zvláštních místech mizí  občas  lodě  a  letadla  skutečně  kuriózním 
způsobem, a sice vlivem zcela přírodních pochodů – až na  jedinou výjimku, o níž mám ale povinnost 
pomlčet, stejně jako o ostatních jevech, při nichž se lodě a letadla beze stopy ztrácejí. Tvůj otec Sfath 
mi  v  těchto  ohledech  umožnil  spatřit  některé  fenomenální  věci,  a  rovněž  i  nesmírné,  gigantické 
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megavlny a výbuchy metanových plynů, při nichž tryskaly z hladiny do výše velice vysoké gejzíry. Nyní 
mi byl zaslán  tento  internetový výňatek, a  tak se  tážu, zdali mám  i v dnešní době mlčet o existenci 
dalších,  pozemským  vědcům  neznámých,  fenoménů,  které  se  pro  lodě  a  letadla  stávají  osudnými 
a které způsobují jejich zmizení, ať už v bermudském trojúhelníku, či na jiných místech, nebo obecně 
nad hladinami či na hladinách moří v oblastech Atlantiku, Pacifiku a Indického oceánu atd. Co si o tom 
myslíš? 

Ptaah  Nic nebrání tomu, abys vypověděl některé své vědomosti, jež ti zprostředkoval můj otec, a to 
i ohledně  jevů, které  jsi nastínil a které pozemští vědci dosud neznají;  tyto  jevy  jsem pozoroval  i  já 
sám,  jelikož se rovněž zajímám o tyto události,  jež se pozemšťanům  jeví být velmi záhadné,  jež mají 
však naprosto přirozený původ. 

Billy  Dobrá, pak mohu tedy leccos vypovědět, třebaže všelijací protichůdci, přemoudřelci, svárlivci, 
vědci, badatelé a jiní odpůrci spustí proti mně a mým výkladům opět nepříčetný povyk. Rád bych tedy 
uvedl,  že  jsem  v  hruškovité  lodi  tvého  otce  Sfath  pozoroval  četné  fenomény,  které  bylo možné 
zviditelnit  jen na elektronických monitorech, a které  tedy nebylo možné  rozlišit pouhým okem. Tak 
tomu  bylo  kupř.  i  ve  velké  dáli  na  okraji  naší  sluneční  soustavy  SOL,  u  jejích  planet  a měsíců,  ale 
i na Zemi a kolem ní, když mi Sfath ukazoval sluneční větry atd. Nyní chci však zmínit skutečnost, že 
v bermudském trojúhelníku i v jiných končinách světových moří probíhají gigantické šokové, podvodní 
i nadvodní, bouře, které nelze rozpoznat jinak než s vysoce citlivými elektronickými zařízeními, a které 
lze  tedy  zviditelnit  jen  na  patřičně  vybavených monitorech.  Jeden  z  těchto  jevů  bych  rád  označil 
jednoduše jako podvodní šokovou bouři, při níž mořskými hlubinami, rychlostí několika set kilometrů 
za  hodinu,  sviští  gigantické  šokové  vlny,  které  působí  na  vše,  co  se  ocitne  v  jejich  dosahu,  jako 
gigantické kladivo. Pokud tyto nesmírné, gigantické šokové vlny a síly zasáhnou  lodě, ať malé, velké 
či obrovské,  tak  je  zdemolují a  již  za několik vteřin  či minut potopí, přičemž  je  též  strhnou  z kurzu, 
takže nenávratně zmizí někde v moři. Sfath vysvětloval, že tyto šokové vlny jsou způsobovány dvěma 
různými  fenomény  –  jedním  z  nich  jsou  podzemní,  v  hloubi  planety  probíhající magnetické  bouře, 
které působí do vnějšího prostředí, a tedy i na mořské vody a atmosféru; a druhý z nich mohu vysvětlit 
tak, že bouře šokových vln vznikají  i nad světovými moři, ženou se atmosférou rychlostí několika set 
kilometrů za hodinu a mohou dosahovat výše mnoha kilometrů, takže dokážou  jednoduše  i roztrhat 
letadla, odmrštit je a způsobit jejich pád, načež je již nikdy nelze nalézt. To však není vše, neboť takové 
šokové vlny vznikají  i při podmořských  i pevninských  zemětřeseních,  jakož  i vlivem neodpovědných 
ničemností lidstva: Lidé ve válkách svrhávají bomby, jejichž exploze otřásají do hloubky nitrem země, 
stejně jako jiné obrovské výbuchy, a proto v mořích i sladkých vodách vznikají šokové vlny. Ty vznikají 
i při masivních výbuších trhavin, které se odpalují v hornictví, při těžbě nerostných surovin, stavbách 
tunelů a jiných neodpovědných zlotřilostech pozemšťanů, kteří tak způsobují otřesy země a pohromy, 
aniž by tušili, jaké planetární dopady má jejich násilné počínání. Všichni geologové mají jen velké řeči 
a zveličují se na veřejnosti hloupými, banálními výroky a rádoby výklady, ale ve skutečnosti nevědí nic 
o tom, co vše se uvnitř planety fakticky odehrává. Nemají tušení ani o tom, jaké všeničivé, obrovské, 
zločinné  a  neodpovědné  škody  a  destrukce  způsobily  dosud  na  planetě  přelidněné  zástupy 
pozemšťanů,  aby  uspokojily  své  požadavky.  A  pozemšťané  v  těchto  obrovských  ničemnostech 
pokračují se stejnou  intenzitou a ničí planetu Zemi  čím dál hůře,  jelikož  jejich přelidněnost  i nadále 
silně roste, jakož i celý s ní související hospodářský, komerční sektor, jenž se zaměřuje na bezuzdnou 
kumulaci zisku a na uspokojování ustavičně, masivně rostoucích požadavků, následkem čehož pomalu, 
ale jistě destruuje veškeré životní a existenční podmínky na Zemi. Kromě toho všeho platí, že lidé jsou 
k  sobě  navzájem  tím  bezcitnější,  lhostejnější,  zlovolnější  a  nepřátelštější,  čím  větší  je  přelidnění, 
a chovají se také zvrhleji a neslušněji, přičemž postrádají též dobré mezilidské vztahy, životní stabilitu 
a odolnost a jsou stále nemocnější a psychicky nevyrovnanější.  
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Dále bych chtěl ještě říci to, co jsem se naučil od Sfath: Také přírodovědci jsou v některých ohledech 
sto let za opicemi a nezabývají se věcmi, které by byly v zásadě důležité. Mají sice vědecké disciplíny, 
jako  je  entomologie,  resp.  nauka  o  hmyzu,  rostlinná  biologie  a  zoologie  o  domácích  i  divokých 
zvířatech,  ptácích  a  drůbeži  atd.,  avšak  postrádají  znalosti  o  tom,  že  všechna  zvířata  je  nutno 
klasifikovat podle jejich rodů a druhů, tedy že např. do kategorie zvířat patří jen savci, kteří nemají nic 
společného s ptáky, nižší zvířenou ani hmyzem, jenž pak nijak nesouvisí se včelami atd. Mimoto vědci 
stále  ještě nepochopili a ani nezkoumali  fakt,  že  všechny  živé organizmy mají  schopnost pociťovat, 
a že tedy znají i psychická hnutí, stejně jako člověk, který coby individuum vnímá sám sebe. Jistá část 
zoologů atd.  sice dnes vychází  z  toho,  že vyšší  zvířata,  tedy  savci, mají psychická hnutí, avšak  to  je 
i celá  moudrost  přírodních,  zoologických  a  biologických  věd  atd.  Vědci  nemají  ani  tušení  o  tom, 
že všechny  živé  organizmy  mají  jistou  formu  psychiky,  tedy  např.  instinktivní,  čivou  (pocitovou) 
či energetickou  psychiku,  kterou  vykazují  i  nízcí  živočichové,  jako  jsou  brouci,  hmyz  a  nižší  zvířena 
všeho druhu, krtonožky,  ještěrky, hadi,  ryby, motýli a můry atd.,  jež navíc nepředstavují  zvířata ani 
nižší  zvířenu,  nýbrž  samostatné  rody  a  druhy,  podle  nichž  je  tedy  nutno  je  označovat.  Vědci  tedy 
neznají ani fakt, že spolu  i nejnižší živočichové  intenzivně komunikují. A tato neznalost vědců vládne 
i po  stránce  veškeré biodiverzity,  resp. po  stránce  celé  různorodé  šíře  rostlinného  světa, neboť ani 
v tomto  ohledu  nemají  vědci  potuchy  o  tom,  že  i  všechny  rostliny  –  od  nejdrobnějších mechů  až 
po obří  stromy  – mají  určitou  formu  psychiky,  a  sice  energetické  psychiky  atd.,  kterou  popisoval 
a osvětloval  Sfath.  Mimoto  spolu  rostliny  a  živí  tvorové  všech  rodů  a  druhů  velmi  intenzivně 
komunikují, a sice v určitých rytmech na úrovni impulzních kmitů, z nichž jsem dokázal vyrozumět jisté 
komunikační významy, resp. jejich smysl. Byl jsem rovněž schopen vyposlechnout, že všechny tyto živé 
organizmy  pociťují  bolest,  a  sice  každá  jednotlivá  rostlina  a  každý  samostatný  živočich, 
od nejdrobnějších rodů a druhů až po ty největší. Tuto skutečnost  jsem mohl sám pozorovat, zažívat 
a zakoušet  u  četných  rostlin,  vázaných  na  jedno místo,  jakož  i  u malých  a  velkých,  samostatně  se 
pohybujících,  živých  tvorů  různých  rodů a druhů, a  také u hmyzu a  ještě menších  živočichů,  jelikož 
Sfath  mi  umožnil  pokusně  pozorovat  na  jeho  přístrojích  a  monitorech  bolestné  kmity  rostlin 
a nejmenších  živočichů  a  také  je  (pomocí  zařízení,  které mi  připojil  na  hlavu)  fakticky  vnímat,  cítit 
a slyšet na úrovni nervů a pocitů, čí přímo akusticky. 

Díky zařízení, jež jsem měl na hlavě, jsem mohl skutečně slyšet i bolestné hlásky nejrůznějších rostlin, 
a to například v tom smyslu – smím‐li to vyjádřit vlastními slovy –, že jsem slyšel jakési vrnění, krátké 
výkřiky,  steny,  déle  trvající  bolestný  šepot,  stěžování,  naříkání,  pláč,  bědy,  ale  i  smutek,  trýzeň 
a vzlyky. 

Milý  příteli,  faktem  je,  že  bez  přelidnění,  které  bude  brzy  18násobné,  by  na  Zemi  nikdy  nevznikly 
všechny  ty  obrovské  problémy;  příroda,  zvířecí  ani  rostlinná  říše  by  nebyly  takto  zvrhle  ničeny, 
likvidovány,  pustošeny  ani  hubeny;  ekosystémy  po  celém  světě,  a  zejména  všechny  oceány 
a sladkovodní toky, by nebyly poškozovány a pleněny, a lidé by ve svém celkovém úhrnu nepropadali 
takové zášti a zpustlosti. A nikdy by situace nezašla až tak daleko, že bude jistá velká část pozemšťanů 
trénována v armádách, tajných službách,  jednotkách zvláštního nasazení,  teroristických organizacích 
a bezpečnostních  službách  atd.  do  podoby  vražedných  bojových  strojů,  jako  je  tomu  i  v  případě 
dětských vojáků a dětských teroristů, kteří následně, jako bezskrupulní zabijáci, hromadně vraždí lidi. 

Na Zemi se mají věci v zásadě tak, že  lidé od doby svého vzniku vraždí, zabíjejí, válčí a páchají teror, 
přičemž k  jejich zvrhlým  činům  je podprahově, nevědomě motivují hluboké náboženské bludy. Tyto 
bludy  fakticky  vycházejí  ze  všech  chybných  a  lživých  nábožensko‐sektářských  nauk,  které  na  jednu 
stranu kážou o lásce, míru a svobodě, ale na stranu druhou podněcují lidi k tomu, aby žebravě prosili 
Boha o pomoc a vítězství, vedou‐li války. Lidé  jsou podprahově a nevědomě motivováni  sektářskou 
vírou  i  tehdy,  když  chtějí  za  každou  cenu  trápit a  vypuzovat  své  sousedy a  jiné  spolubližní nebo  je 
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znemožňovat lhaním a pomlouváním – a tato víra je podněcuje i k nějaké formě násilí, často dokonce 
k vraždění a zabíjení. Třebaže ve »svatých« knihách a spisech stojí se  lživým záměrem psáno, že má 
vládnout  láska a mír, a třebaže totéž tvrdí  i  lovci duší, tak  je tato úvaha  ihned odvolána tvrzením, že 
Bůh  člověku  pomáhá  v  boji  a  zajišťuje mu  vítězství  nad  nepřáteli.  Pokud  se  tedy  v  rámci  bludné 
sektářské bohovíry káže »jděte a pěstujte lásku, mír a harmonii«, tak je v této myšlence již obsažena 
výzva »jděte, a nebudou‐li ostatní s vámi, tak budou proti vám a potírejte je.« 

Dnes jsou na denním pořádku i nejrůznější, obrovské společenské rozkoly, z nichž plynou spory, sváry 
a  rozbroje,  ba  dokonce  zhoubné  násilí,  ať  už  kvůli  cizinecké,  náboženské  a  rasové  nesnášenlivosti, 
či kvůli levicovému a pravicovému extremizmu, nebo kvůli závisti vůči bohatým, nedůvěře a nenávisti 
k  běžencům,  která  vzešla  v  mnohých  Evropanech  v  rámci  utečenecké  krize  –  tato  krize,  kterou 
podnítila hloupá a připitomělá německá  spolková kancléřka Merkelová  svojí dočista  idiotskou vítací 
kulturou, způsobila mnoho pohrom a stála do této chvíle mnoho tisíc běženců život. To však není vše, 
neboť mezi  dnešními  lidmi  vládne  též  ohromná  nedůvěra,  jakož  i masivní  nedostatek  všeobecné 
vzdělanosti, a to nejen mezi mladými  lidmi, ale  i obecně, napříč všemi věkovými kategoriemi,  i mezi 
nejrůznějšími  akademiky.  Zejména  se  jedná  o  všechny  jedince,  kteří  kvůli  své  bludné  víře 
a pomatenosti příslušejí k různým náboženským a sektářským směrům a kteří zaslepeně věří, že za ně 
myslí, rozhoduje a vše obrací v nejlepší prospěch Bůh, takže sami nemusejí nic dělat a mohou nečinně 
skládat  ruce v klín, avšak  tento Bůh  je  imaginární. Kvůli  svým pokorným věrským bludům  žijí mimo 
realitu a  její pravdivou povahu, a tedy  i mimo samotný život, přičemž se nejsou schopni sami poučit 
ani rozeznat, že kvůli svému věrskému zaslepení nevnímají svoji vlastní životní odpovědnost. Kvůli své 
bludné bohovíře stále vegetují ve věrské hlouposti a omezenosti a podporují vše, co  je na světě zlé 
a zpustlé,  jelikož  se  jednak  sami  neobracejí  k  lepším  hodnotám,  ke  skutečnosti  a  pravdě,  a  jednak 
nedělají  pranic  pro  to,  aby  se  na  světě  něco  pozitivně  změnilo.  Čím  více  se  vzmáhají  digitální 
technologie,  tím  více  se  lidé  vzdalují  od  skutečnosti  a  fakticky  hloupnou,  a  to  zejména  kvůli 
náboženskému sektářství, které se stále více šíří prostřednictvím veřejných orgánů, jako jsou televize, 
rádio, noviny a časopisy. Speciální sektářské pořady dorážejí na lidi po celém světě, svádějí je a vnucují 
jim svými  lžemi a šalbami sektářskou víru. A  jelikož  jsou  lidé v těchto ohledech hloupí a  jelikož sami 
nemyslí,  tak se přidávají k sektářům, kteří své věřící odírají, a  to  i  formou náboženských daní, které 
kasírují daňové úřady – ty je pak v míře vrchovaté vyplácejí náboženským a sektářským společnostem, 
jež  si  pak  žijí  v  radovánkách  a  přepychu.  A  právě  tyto  náboženské  a  sektářské  směry,  resp.  jejich 
oficiální  vůdci  a  zástupci  netolerují,  aby  věřící  samostatně  mysleli,  ale  požadují  od  nich,  aby  se 
v psovské  pokoře  plazili  před  neexistujícím  Bohem  i  před  nimi  samými.  Žádné  náboženské  ani 
sektářské směry si nepřejí, aby jejich zastánci samostatně mysleli, ale požadují od nich jen podřízenou, 
slepou víru, věrské patolízalství a otroctví, přičemž je i finančně vykořisťují. 

Pozemské lidstvo si kvůli své hlouposti neuvědomuje, že jej digitální technika již katastrofálně ovládá 
a zotročuje, a neuvědomuje si ani  fakt, že tyto technologie dosud není schopno užívat,  jelikož na to 
není dost vyspělé. Pozemšťané se totiž kvůli digitální technice – kterou neovládají, jelikož vzešla příliš 
brzy – již dávno nic neučí, ale už si jen pohrávají se svými aplikacemi atd., takže se již nesnaží o to, aby 
ze  sebe  udělali  něco  lepšího. Místo  toho  se  utápějí  v  digitální  technice,  která  jim  nabízí  úděsný 
disharmonický  kravál,  jenž  se  nazývá  hudbou,  jakož  i  všemožné  jiné  nesmysly  a  otupující  rádoby 
zábavy,  avšak  zejména  i  nábožensko‐sektářské  úchylnosti,  jež  postrádají  vztah  k  realitě  a  pravdě. 
Ve všech  těchto  poměrech  nelze  nalézt  žádné  hodnoty,  jež  by  svědčily  o  tom,  že  se  lidé  kvalitně 
vyvíjejí,  že  vykonávají  a  pěstují  vlastní  odpovědnost,  aby  na  jejím  základě  vedli  čistý  a  spravedlivý 
život, a že rozvíjejí vlastní cenné myšlenky, rozhodnutí a odpovědné skutky. Místo toho se lidé věnují 
pouze  absurditám,  které  jim  zprostředkovává digitální  technika,  a především  se  také  věnují bludné 
nábožensko‐sektářské  víře  v  naprosto  nereálnou,  imaginární,  fantaskní  bytost,  jež  se  nazývá  Bůh 
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a kterou kvůli  svému nerozumu a nesoudnosti velebí a  zahrnují prosbami. Tato  fantazijní,  zábludná 
bytost  je však pouhým výplodem  liché krvelačné víry, kvůli níž  je většina  lidstva  čím dál otupělejší, 
nepokojnější,  zlovolnější  a  násilnější,  přičemž  stále  více  upadá  v  barbarské,  nelidské,  zločinné 
a vražedné  způsoby,  které  byly  praktikovány  v  dřívějších  dobách,  v  nichž  byli  z  důvodu  bludné 
bohovíry bestiálně mučeni a také znásilňováni nesčíslní lidé, byly vedeny války a páchány masakry. Nic 
z  toho  se  do  dnešního  dne  nezměnilo,  ani  v  obou  posledních  světových  válkách,  ani  ve  všech 
nábožensko‐sektářských  teroristických  organizacích,  jako  jsou  Al‐Káida  a  Islamistický  stát,  jakož 
i početné jiné zločinné organizace téhož či podobného typu, které působí po celém světě a které se – 
pokud si je člověk pozorně prohlédne – zakládají na tom či onom náboženském sektářství, stejně jako 
i všechny  ostatní  organizace,  které  na  Zemi  od  nepaměti  rozšiřují  své  zhoubné,  lidským  životem 
pohrdající bludověrné pohromy. 

Všichni pozemšťané, kteří podléhají bludné bohovíře, v sobě samých od nepaměti pustnou, a pustnou 
též po stránce lidskosti a mezilidských vztahů a ve svých snahách o mír a rovnoprávnost všech lidí jako 
takových, ať bohatých, či chudých, ať z jakékoliv společenské vrstvy a z jakéhokoliv národa. Lidé jsou 
odedávna  trápeni,  pronásledováni,  zavrhováni  a  vražděni  vlivem  lživých  a  klamných  výroků 
či násilných  skutků, pokud  zastávají odlišnou  víru  a náboženství, odlišné názory  a mínění,  či pokud 
patří  k  jinému  národu.  Pokud  člověk  všechny  okolnosti  bedlivě  uváží,  tak  si  uvědomí,  že  veškeré 
náboženské a sektářské směry jsou právě tak zlé, zhoubné a kořistivé a právě tak pohrdající jakýmkoliv 
lidským  životem  jako nejrůznější  zločinecké organizace,  jakož  i  strůjci  a  vůdci  světových, národních 
a občanských  válek.  Hlavní  vinu  však  nesou  náboženství  a  sekty,  z  nichž  se  formují  veškeré 
nábožensko‐sektářské a politické teroristické organizace, které se dopouštějí všemožných obludných 
nelidskostí a zvráceností a které se začaly stále zvrhleji rozmáhat v celém pozemském lidstvu od roku 
1700, avšak ty by nikdy nevznikly, kdyby nezadržitelně nerostl počet lidstva. Samozřejmě že proti sobě 
pozemšťané  již  dříve  ustavičně  bojovali  v  nestvůrných  válkách, mučili  se  navzájem  a  dopouštěli  se 
zhoubných, brutálních a vražedných násilností, přičemž se  i vzájemně masakrovali, vraždili, okrádali, 
podváděli a rozbíjeli si hlavy, avšak tyto události nikdy neprobíhaly v takovém rozsahu a v tak zvrhlé 
podobě, v  jaké začaly bujet a stále šíleněji se vzmáhat vinou prudce rostoucích zástupů  lidstva. Čím 
více pozemšťanů začalo obydlovat svět, tím zvrhlejší byly všechny problémy, a to i po stránce bludné 
bohovíry, kvůli níž se  i  italský mořeplavec a dobrodruh Cristoforo Colombo, resp. Kryštof Kolumbus, 
stal masovým vrahem, když působil v kastilských službách a hledal námořní cestu do Indie, načež roku 
1492 doplul k jednomu ostrovu Bahamského souostroví. Tam zavraždil několik karibských domorodců, 
kteří svůj ostrov nazývali Guanahani (dnešní San Salvador; pozn. překl.), jelikož chtěl tyto domorodce 
obrátit na křesťanskou víru, avšak ti s tím nesouhlasili – proto Kolumbus vlastnoručně zavraždil několik 
z nich,  stejně  jako  tak následně učinila  i  jeho posádka.  Tento  fakt byl ovšem  zamlčován  a nevešel 
ve známost ani v dnešní době. 

Podobně  jako  Kolumbus  jednali  následně  i  španělští  vojáci,  objevitelé,  dobrodruzi  a  dobyvatelé, 
takzvaní conquistadoři, kteří během 16. a 17. století zabrali velké části Severní, Střední a Jižní Ameriky, 
Filipín a  jiných ostrovů a učinili  z nich  španělské kolonie. Při  těchto dobyvačných výpravách –  jakož 
i všude jinde – byly typicky vražděny tisíce domorodců. Tyto vraždy plynuly jednak z bludné bohovíry 
vetřelců,  jelikož  vše muselo probíhat  ve  jménu Páně,  jednak  z  chtivosti  zlata,  které domorodci  kuli 
a obětovali  v  rámci  svých  náboženských  kultů,  a  to  v  mnohatunových  kvantech.  Španělští 
conquistadoři toto zlato domorodcům kradli, a navíc je nemilosrdně hromadně vraždili. Sfath vykládal, 
že  samotní conquistadoři ukradli Aztékům,  Inkům a Mayům  celkem více než 250  tun  zlata,  čímž  se 
jednak sami nesmírně obohatili a jednak přinesli španělské koruně obrovské bohatství. 

Velkoříše  Aztéků,  Mayů  a  Inků,  které  dobývali  španělští  conquistadoři,  čítaly  tehdy  všechny 
dohromady – podle údajů  tvého otce Sfath – asi 38 miliónů obyvatel; conquistadoři, resp. španělští 
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dobrodruzi a dobyvatelé, kteří se skládali jen z lodních posádek, čelili tedy zpravidla velké přesile 5000 
až 12 000 aztéckých, mayských a  inckých  indiánů. Všechny  tyto  indiánské národy však podceňovaly 
vražedné  španělské  vetřelce,  kteří  disponovali  vyspělejší  zbraňovou  technikou,  a  kteří  byli  navíc 
školeni  v  taktickém  a  strategickém  dobyvačném  boji  a  v  moderních  bojových  taktikách,  které 
uplatňovali i proti okupantům ze severní Afriky, resp. proti Maurům. Z těchto důvodů měli dobyvatelé 
nad  slabě  vyzbrojenými  indiány  velkou  převahu,  byť  se  skládali  pouze  z malých  lodních  posádek. 
Indiáni  tedy  proti  moderním  zbraním  conquistadorů  neměli  prakticky  žádnou  šanci,  a  tudíž 
conquistadorům neškodilo, že často čelili přesile a tisícům domorodců. 

Proti  válečným  zkušenostem  a  zbraňové  nadřazenosti  tehdejších  španělských  conquistadorů  byli 
Aztékové,  Mayové  a  Inkové  prakticky  bezmocní,  a  jelikož  byli  jejich  válečníci  vyzbrojeni  jen 
primitivními  zbraněmi, nepomohla  jim ani  jejich několikanásobná přesila. Třebaže mohli  sestavovat 
velké  zástupy  válečníků,  nebyli  tedy  vůbec  schopni  se  bránit.  Jednak  neměli  žádné  zkušenosti 
s moderními  zbraněmi  a  výstrojemi  cizích  španělských  vetřelců  (kteří  vlastně  proti mnoha  tisícům 
indiánů  tvořili nepatrné vojenské oddíly) a  jednak nedokázali správně posoudit  jejich nebezpečnost, 
válečné zkušenosti a smrtelné palné zbraně. Indiánské kmeny a  jejich vládci prakticky nebyli schopni 
správně reagovat na cizí, bojem zkušené španělské dobyvatele, jelikož jim chyběli vědomosti i znalost 
jejich  kulturního  pozadí,  a  nedokázali  vyhodnotit  jejich  skutečné  záměry,  resp.  úmysly,  snahy, 
myšlenky, plány,  cíle, předsevzetí a volní  rozhodnutí,  jakož ani  jejich  sepětí  s bludnou křesťanskou, 
nábožensko‐sektářskou bohovírou. Indiány často ochromovala jejich víra, na jejímž základě spatřovali 
v každé přírodní události zlověstná znamení svých bohů, a  tato víra rovněž způsobovala, že se proti 
bezohledným  conquistadorům  –  což  byli  vlastně  zabijáci  najatí  královskou  korunou  –  neměli  šanci 
bránit, byť měli mnoho tisíc bojovníků. 

Říše  Inků, Mayů  a  Aztéků  byly  sice  vybudovány  po  dobyvačných  válkách,  avšak  zbraně  a  válečné 
dovednosti  jejich  obyvatel  byly  proti  bojem  zkušeným  a  moderně  vyzbrojeným  španělským 
conquistadorům prakticky směšné. Národy, které Aztékové, Mayové a Inkové přemohli, musely svým 
indiánským dobyvatelům platit tribut, avšak přesto nebyly začleněny do jejich říší. Ve velkoříších však 
přesto žilo mnoho  různých národů, a  tudíž se v nich hovořilo mnoha  různými  jazyky a vyznávala se 
v nich celá  řada  různých náboženských směrů, avšak  říše Aztéků a Mayů neměly – na  rozdíl od  říše 
Inků –  jednotnou vládní správu,  jak vysvětloval Sfath. Tyto velkoříše byly poměrně nestabilní,  jelikož 
v nich nevládlo  jednotné právo, ani  zákonodárství. Neměly ani  trvalá, akceschopná vojska, která by 
kontrolovala  podrobené  národy  a  která  by  stále  okupovala  jejich  území.  Conquistadoři  využili 
vládnoucí nespokojenosti podrobených národů  a ovlivnili  situaci  ve  svůj prospěch  tím,  že  se  spojili 
s jejich  dobyvateli  a  vyrazili  do  pole  proti  vládcům  a  populacím  velkoříší,  následkem  čehož  se 
domorodé populace nakonec zhroutily a Španělsko si nárokovalo  totální nadvládu a nazvalo dobyté 
oblasti Novým Španělskem. 

Španělští dobyvatelé zavlekli do velkoříší Aztéků, Inků a Mayů mezi lety 1400 až 1600 i různé evropské 
choroby, zejména pohlavní nemoci jako syfilidu, kapavku, resp. gonoreu, ale i neštovice a tuberkulózu 
atd. – tyto choroby se pro domorodé obyvatele rychle ukázaly být smrtelné, a tudíž jejich národy byly 
decimovány  i  tímto  způsobem,  jakož  i  kvůli  hladomorům.  Podle  Sfath,  který  se  tehdy  v  těchto 
velkoříších porozhlížel, byly přímou  i nepřímou  vinou  conquistadorů  zahubeny  více než dvě  třetiny 
aztéckých, mayských a inckých populací. Sfath povídal, že v tehdejších dobách španělští conquistadoři, 
na základě svého křesťanského misionářského zápalu, vraždili, brutálně drancovali, znásilňovali ženy 
i děti a dopouštěli  se  i  jiných  špinavých ničemností, kvůli  čemuž celé národy během několika  týdnů 
pozbyly své kulturní identity, cti, důstojnosti i své existence, soudržnosti a svého majetku. 

Podobné hrůzné činy, které páchali španělští conquistadoři v říších Aztéků, Inků a Mayů, byly páchány 
i v Evropě, avšak v podobě pronásledování čarodějnic, jež probíhalo převážně v raném novověku mezi 
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lety  1450  až  1750.  Od  nepaměti  však  byly  páchány  i mnohé  jiné  nelidskosti  a  vznikaly  všelijaké 
problémy,  mezi  něž  patřilo  i  vybíjení,  hubení  a  vyhlazování  mnoha  živočichů  v  přírodní,  zvířecí 
a rostlinné říši. A mezi příčiny všech těchto událostí patřilo odedávna a pokaždé nějaké nábožensko‐
sektářské šílenství,  jakási bludná bohovíra. Věřící byli  již od dávných  časů pomatení a posedlí bludy, 
jejich víře se nesmělo odporovat a museli být ponecháváni v klidu, neboť jinak by zavraždili všechny, 
kteří by proti  jejich bludům něco namítali. Každý  člověk  tedy  již odedávna chodil kvůli své bohovíře 
s vlastní  hloupostí  a  kůží  na  trh  a  určoval  si  tak  svůj  osobní  osud.  Avšak  zanechme  všech  těchto 
záležitostí, neboť veškeré podoby  lidských ohavností a z nich plynoucí události beztak nelze spočíst, 
a navíc moje  slova  ve  velkých  zástupech  pozemšťanů  tak  jako  tak  nevzbudí  rozumné  ani  soudné 
myšlenky, neboť chorobný nerozum a chorá nesoudnost bují úplně všude, a to i v nejvyšších vládních, 
vědeckých a badatelských kruzích  i mezi ostatními chvastouny – ti všichni jsou tak hloupí a omezení, 
že považují veškerá rozumná a soudná slova za naprosto nicotná. Přečti si tedy raději tyto dva články, 
které byly patrně vyhledány někde na internetu. 

Ptaah  To budeš mít pravdu, neboť tvá slova nevzbudí žádnou odezvu. Tyto  články mě sice zajímají, 
ale domnívám se, že budou celkově povrchní, neboť pozemšťané, kteří mají vysvětlit a objasnit nějaká 
fakta, je formulují pokaždé povrchně. Všechny jejich výpovědi jsou ustavičně banální a nicneříkající. 

Billy  My, obyvatelé tohoto světa, jsme holt ještě velmi zaostalí, ale teď si to prosím přečti ... 

Ptaah  Děkuji ... 

Bermudský trojúhelník: Záhada konečně vyřešena 
webová stránka weather.com, sekce Wetterlexikon, leru, 10. července 2018 

Legendární bermudský trojúhelník vzbuzuje v lidstvu již dlouho velké otazníky. Mořská končina mezi 
Floridou, Portorikem a Bermudskými ostrovy – označovaná též jako »Ďáblův trojúhelník« – je 
opředena pověstmi, které praví, že v ní lodě a letadla navždy mizí z radaru. Tento osudný trojúhelník 
prý v posledních 100 letech pohltil 1000 lidských životů, 20 letadel a 50 lodí. Dosud není objasněno 
a vyřešeno, kam se poděly.  

Podle serveru news.com.au mizí v této lokalitě každý rok průměrně pět letadel. V běhu let vytvořili 
badatelé nejrůznější teorie, jimiž chtějí vysvětlit četné nevyřešené případy pohřešování v těchto 
mořských končinách. Jako možné vysvětlení těchto záhad se uvádějí speciální formace mraků, stejně 
jako obří podvodní krátery, z nichž mají údajně stoupat metanové plyny. Mystici dokonce spekulují 
o záhadných mořských stvořeních, mimozemšťanech či o žravých časových dírách. 

Mýtus »Ďáblovo trojúhelníku« vyvrací logika a statistika. Fyzik a vědecký žurnalista Karl Kruszelnicki 
vrací nyní v rozhovoru pro australský portál news.com.au události kolem této mořské končiny do sféry 
logiky a statistiky. Jádro jeho sdělení lze vyjádřit jasně a výstižně: Na legendě o bermudském 
trojúhelníku není nic pravdivého. Kruszelnicki vykazuje veškeré spekulace do říše mýtů a námořnických 
báchorek. Základní stanovisko rozhovoru zní takto: V této části Atlantského oceánu se nepotápí více 
lodí a nemizí více letadel než v jiných mořských regionech, které vykazují podobnou hustotu dopravy. 
Kruszelnicki podotýká, že v bermudském trojúhelníku, který leží blízko rovníku a blízko jedné z 
nejbohatších zemí světa, USA, vládne logicky hustý provoz. 

Logické podle něj také je, že tam, kde vládne hustý provoz, se dějí častěji nehody. Kruszelnicki 
argumentuje tím, že procentuálně těchto nehod není více než v jiných oblastech světových moří. Navíc 
podle něj tyto nehody v minulosti často zavinilo lidské selhání. 

Jak vznikl mýtus bermudského trojúhelníku? 

Je pouze výplodem bujné fantazie pseudovědců? 

Ne tak docela. 
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Již Kryštof Kolumbus údajně informoval o tom, že se v těchto končinách náhle plašila ručička kompasu 
a že zde uhodil plamen do moře. Mýtus bermudského trojúhelníku však notně přiživila až následující 
událost: 5. prosince 1945 zbloudila nad západním Atlantikem při cvičebním letu letka, jež byla známá 
pod označením Flight 19 a jež byla složena z pěti amerických bombardérů Avenger; tato letka v dané 
oblasti beze stopy zmizela, stejně jako záchranný letoun, který po ní pátral. Tehdy vál silný vítr a vládlo 
vysoké vlnobití. Tato mořská končina je známá svojí velkou hloubkou a drsnými podmínkami. 

Bestseller Charlese Berlitze, nazvaný »Záhada bermudského trojúhelníku« a vydaný roku 1974, 
zakotvil mýtus bermudského trojúhelníku definitivně v kolektivním povědomí. 

Každá nešťastná nehoda přiživuje mýtus 

Karl Kruszelnicki není prvním vědcem, který na události kolem »Ďáblovo trojúhelníku« vrhá vědecké 
světlo. Již roku 1975, tedy pouhý rok po vydání Berlitzovy knihy, tak učinil i Lawrence David Kusche. 
Ten ve své knize vyhodnocoval zdrojové údaje, jako jsou statistiky vedené pojišťovacími společnostmi 
o nešťastných nehodách na světových mořích, a dospěl jako Kruszelnicki k závěru, že nehody v tomto 
regionu nejsou zvláště častější než jinde. 

Každá nešťastná nehoda v oblasti bermudského trojúhelníku však v minulosti mýtus stále přiživovala. 
Ani Kruszelnickiho vývody na tomto dlouhodobém trendu patrně nic nezmění. 

 

Nešťastné nehody na moři – mýtus bermudského trojúhelníku je falešný 
https://www.mdr.de, sekce Wissen, 25. 7. 2017 

Mýtus bermudského trojúhelníku se houževnatě udržuje. Údajně v něm za záhadných okolností mizí 
letadla a lodě. Vědci však opakovaně konstatují: Statisticky viděno tam neprobíhá více nehod než 
kdekoliv jinde. 

V létě lidé rádi tráví teplé dny na pláži – a při šumění moře si rádi vyprávějí i nějaké ty námořnické 
báchorky. Tvrdošíjně se zachovává legenda o bermudském trojúhelníku. V této končině Atlantského 
oceánu – mezi portorickými a bermudskými ostrovy a floridským pobřežím – údajně opakovaně 
za záhadných okolností mizejí lodě a letadla. Jednou se tyto nešťastné nehody připisují nepřirozeným 
povětrnostním jevům, jindy mimozemšťanům a opět jindy vládě USA. 

To vše jsou absurdity, konstatuje v těchto dnech opět jeden odborník. Vědecký žurnalista Karl 
Kruszelnicki nyní v rozhovoru pro australský zpravodajský portál news.com.au prohlásil, že 
z procentuálního hlediska nezmizelo v takzvaném bermudském trojúhelníku více letadel a lodí než 
kdekoliv jinde na světě. Kruszelnicki tvrdí: »Tento region leží v blízkosti rovníku a hraničí s jednou 
z nejbohatších částí světa, a proto je tam jednoduše hustá doprava.« Není překvapivé, že tímto 
trojúhelníkem vedou lodní trasy, z nichž na některých vládne z celosvětového hlediska nejhustší provoz. 

Hustá doprava, špatné počasí 

Tento mýtus vznikl za první a druhé světové války, když v těchto končinách zmizely některé větší 
vojenské transporty a trysková letadla. Většina těchto případů se dá ovšem vysvětlit špatnými 
povětrnostními podmínkami či lidským selháním. Americký úřad »National Ocean Service« již před 
několika lety konstatoval, že v této oblasti takzvaného bermudského trojúhelníku se pravidelně vyskytují 
bouře, ba dokonce hurikány. Také Golfský proud prý někdy přispívá k prudkým změnám počasí, které 
v minulosti často vedly k nehodám.  

Kruszelnicki tvrdí, že není překvapivé, že po nešťastných nehodách nebylo mnoho vraků nalezeno 
a že nebyli nalezeni ani mrtví cestující. Pátrání na mořském dně je podle něj dodnes vysloveně obtížné, 
navzdory nejmodernějším měřicím přístrojům. Běžně se stává, že pátrací oddíly ani při náročných 
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a zdlouhavých akcích nezaznamenají úspěch, jako tomu bylo i před třemi lety v případě zmizelého letu 
MH370 Malajských aerolinií. 

Vládní agentura »National Ocean Service« uvádí: »Oceány byly pro lidi odjakživa tajemné. Při 
špatném počasí a nedobré navigaci mohu být i dost snadno smrtelné. Tak je tomu všude po světě.« 
»Tvrzení, že v bermudském trojúhelníku záhadně mizí dopravní prostředky častěji než ve všech 
ostatních lokalitách, v nichž vládne hustá doprava, se ovšem neopírá o žádné důkazy.« (ens) 

Billy  Tak co si o tom myslíš? 

Ptaah  Jsou  to  banální  a  nic  neříkající  pojednání,  jak  jsem  se  domníval.  Autoři  se  sice  pokoušejí 
vysvětlovat  něco  důležitého,  ale  všechny  jejich  informace  zůstávají  povrchní,  bezvýznamné,  laciné 
a triviální. 

Billy  Ano,  i  já  jsem obsah těchto  článků hodnotil  jako otřepaný, bezobsažný,  frázovitý, zevšednělý 
a duchaprázdný,  přičemž mě  pravidelně  dohánějí  takřka  ke  vzteku  i mnohá  pojednání,  vysvětlení, 
takzvané  odborné  či  novinové  články,  jakož  i  odborné  televizní  relace  atd.,  v  nichž  se  řeší  různá 
speciální témata, když těmto médiím se zájmem věnuji svoji pozornost. Pravidlem žel bývá, že veškeré 
výklady,  nebo  jejich  převážná  většina,  jsou  povrchní,  nedostatečně  poučné  a  neinformativní,  jakož 
i zcela  tuctovité,  což  znamená,  že  zcela  postrádají  originalitu,  že  věci  rozebírají  a  vysvětlují 
nedostatečně  a  že  postrádají  jakýkoliv  osobitý  ráz.  Veškeré  takové  výklady mají  stále  jen  všední 
charakter,  jsou nudné, znechucující, obyčejné, standardizované a nesplňují očekávání  člověka, který 
disponuje  jasným  rozumem  a  zdravým  úsudkem  a  který  vyžaduje  informativní  fakta.  A  ti,  kteří 
neuspokojivě přednášejí své chabé znalosti, se domnívají, že vše vykládají, píší, rozvádějí a vysvětlují 
mimořádně  bystře  a  velkolepě,  třebaže  by  to  školní  dítko  zvládlo  mnohem  lépe  a  precizněji. 
A vrcholem je, že posluchači – kteří celé to žvanění velkohubých řečníků zpravidla vůbec nechápou – 
se  snaží  vzbudit dojem,  že  jsou dostatečně  chytří  a  že  to pusté, bezvýznamné  a primitivně hloupé 
tlachání a pisálkovství »erudovaných« akademiků, badatelů, vědců a jiných »kapacit«, kteří se povyšují 
nad běžné občany, pochopili, neboť je nadšeně chválí a vestoje jim aplaudují. 

Ptaah  Tvé osvětlující vzplanutí je žel oprávněné. Při svém zapáleném projevu jsi však zapomněl, na co 
ses mě tázal, totiž na ... 

Billy  Ano, přesně,  jedná se o  ty další  fenomény, kvůli nimž v bermudském  trojúhelníku  i ve všech 
světových mořích mizejí  lodě a  letadla. Tvému otci  jsem však slíbil, že o tom nic neřeknu,  ledaže by 
k tomu dozrál čas. Zdali v dnešní době již skutečně dozrál, to nevím, a proto jsem se tě tázal. 

Ptaah  Jestliže míníš  správný  čas,  v  němž  by  badatelé  a  vědci  ocenili  a  brali  vážně  jisté  výpovědi 
a výklady, jež se vztahují na tebou zmíněné fenomény, a v němž by mohlo být vzbuzeno jejich dotyčné 
pochopení,  tak  ten  zřejmě  ještě nenastal. Přesto  si  však myslím,  že bys o  těchto  jevech měl podat 
některé klíčové  informace, avšak musíš počítat s tím, že budou  lidé tvá tvrzení označovat za hloupá, 
iluzorní, fantaskní, lživá, podvodná a šarlatánská a že tě budou i jinak zlovolně osočovat, jako tak činí 
i ohledně našich kontaktů a fotografických a filmových záznamů, které jsi z našeho pověření pořizoval, 
když jsi fotografoval a točil naše plavidla. 

Billy  Ano, já vím, ale všichni pozemšťané, kteří mě z těchto důvodů očerňují jako podvodníka, lháře 
a šejdíře atd. a kteří mně podsouvají nekalé praktiky, a přejí si mě dokonce zabít, nebo by tak stále 
ještě nejraději učinili, ukazují celému světu svoji vlastní hloupost. Tito jedinci projevují vůči okolnímu 
světu otevřeně svoji osobní neschopnost, stupiditu, tupost, blbost, pošetilost, bláhovost a omezenost. 
Tím znevažují sami sebe i svoji intelektnost, které mají pramálo, přičemž také jasně a zřetelně ukazují, 
že nejsou schopni pěstovat sousledné, resp. logické myšlenky a používat rozum a zdravý úsudek. Kvůli 
tomu je ovládají ryzí sektářské bludy, které se od bludné náboženské bohovíry liší jen tím, že dotyčné 
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jedince stimulují k sebebožství, pomalu  je otupují a zneschopňují  je k tomu, aby dospívali k rozumu 
a soudnosti a cítili nutkání hledat pravdu. 

Ptaah  Ty  dnes  skutečně  ve  všech  ohledech  vystihuješ  jádro  pudla,  jak  někdy  říkáš.  Tvé  výroky 
a vývody  jsou  správné, avšak všichni  ti, které oslovuješ,  je nebudou  schopni  chápat,  jelikož  se  sami 
klamně pokládají za znalejší a vzdělanější, než jsou ve skutečnosti. 

Billy  Tak  tomu  bude,  to  je mi  v  případě mnohých  takovýchto  lidí  dostatečně  známo,  a  proto  si 
s těmito  potřeštěnci  ani  nemusím  lámat  hlavu  –  narodili  se  hloupí,  žijí  hloupě  a  hloupí  i  zůstanou 
a nakonec  jako  takoví  i  zemřou. Ale v  tomto ohledu  jsem  toho  řekl  již dost; mám  tady  ještě  jednu 
otázku, kterou mi položila paní ... a její přítel ... a kterou bych ti rád přečetl: 

Vážený pane Billy Meiere, 

ve Vašich kontaktních zprávách jsme se dočetli, že mimozemšťané, s nimiž vedete rozhovory, dvakrát 
eliminovali stromy. Chtěli bychom se Vás zeptat, zdali nám můžete vysvětlit, jak této eliminaci máme 
rozumět? Byly tyto stromy jednoduše přeříznuty, anebo byly spáleny či odvezeny pryč? 

S přátelským pozdravem ... 

Vidíš,  na  to  bych měl  podrobně  odpovědět,  a  proto  tě  chci  poprosit,  zdali  bys  mi  srozumitelně 
nepopsal  ten eliminační proces, abych mohl  těm dvěma dát  jasnou odpověď.  Je pravda,  že mi  tyto 
eliminace  již  dříve  vysvětlovala  Semjase  a  že  někteří  členové  základní  skupiny  –  jako Guido,  bratři 
Schutzbachovi, Amata, Herbert Runkel, Margreth Flammerová, Claire Freyová, Jacobus, moje bývalka 
i já – zažili eliminace jedlí, ale to bylo již dávno. Proto se tě ptám, zda bys mně a těm tazatelům sám 
ještě nemohl či nechtěl poskytnout nějaký krátký výklad? 

Co se toho týče, že v pozemském vzdušném prostoru poletují tři různá uskupení, mohu patrně uvést, 
že  jedno  z  nich  tvoří  odedávní  nepozemšťané,  to  druhé  pozemšťané  z  budoucnosti  a  to  třetí 
pozemšťané, kteří  jsou vybaveni  futuristickými stroji, ale o  tom nesmím  zmiňovat více – nebo co  si 
o tom myslíš?  

Ptaah  To můžeš uvést, pokud o tom posledním uskupení neřekneš více. Na ten předešlý dotaz mohu 
zareagovat,  avšak  pouze  tak,  že  neposkytnu  žádné  technické  výklady  atd.,  ale  uvedu  pouze  jisté 
postupy  a  funkční  charakteristiky.  Nejprve musím  vysvětlit,  že  eliminace  neznamená,  že  je  objekt 
jednoduše  rozložen na  své  stavební  části, neboť v  tom případě by  se  jednalo o destrukci, a nikoliv 
o eliminování,  resp.  eliminaci,  neboť  ta  znamená,  že  je  veškerá  hmota  objektu  úplně  rozložena  až 
po svůj  původ.  Eliminační  proces  –  jako  ten,  který  jsi,  jak  říkáš,  zažil  s  některými  členy  základní 
skupiny a který se týkal určitého stromu – začíná v zásadě tím, že je určitý objekt pomocí rozlišovacích 
a  registračních přístrojů zaznamenán do všech svých podrobností, a  tedy kompletně, do posledního 
detailu. Naprosto nezbytné je zejména vyzkoumat jeho stáří, původ, a tedy i exaktní dobu jeho vzniku 
a všechny jeho podrobnosti. Hovoříš‐li o jedlích, a tedy o jehličnanech, jak tyto stromy nazýváte, tak za 
účelem jejich eliminace je naprosto nutné kompletně rozlišit a registrovat každou, byť sebenepatrnější 
maličkost,  a  tedy  i  všechny  jednotlivé  jehlice,  jež  v  zásadě  představují  listy.  To  je  však možné  jen 
s pomocí našich velice futuristických technických aparatur a přístrojů, jež budou pro pozemšťany ještě 
dlouhou  dobu  nedosažitelné  a  jejichž  další  a  jiné  vývojové  typy  využíváme  i  ke  sčítání  a  registraci 
veškerých možných  životních  forem.  Tyto  technické  aparatury  a  přístroje  uplatňujeme mimo  jiné 
k zaznamenávání a registraci počtu celého pozemského lidstva a umožňují nám do určitého časového 
okamžiku  celý  tento počet exaktně  zaznamenat a  registrovat,  s přesností na  jedinou  životní  formu. 
Za účelem eliminace nějakého objektu se tedy sestavují veškerá nezbytná data, jichž je více, než chci 
uvádět, a  splňují  se  ještě další nutné předpoklady, avšak považuji  za nesmyslné  je  zmiňovat, neboť 
pozemští  vědci  atd.  by  si  s  nimi  stejně  nedokázali  poradit,  jelikož  by  kvůli  svým  omezeným 
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vědomostem  a  svému  nelogickému  a  povýšeneckému  uvažování  nebyli  schopni  celou  věc  ani 
pochopit,  a  navíc  by  ode  mě  bylo  neodpovědné  jim  poskytovat  bližší  informace;  proto  chci 
podotknout  již  jen následující:  Je‐li známa exaktní doba, v níž eliminovaný objekt původně vznikl,  je 
nevyhnutelně nutné provést pomocí časové manipulace cestu časem do této původní doby a provést 
v  ní  nezbytné manipulace,  které  pak  budou  působit  po  celou  dobu  existence  objektu  a  na  jejichž 
základě  se  ve  stanoveném  přítomném  okamžiku  objekt  rozloží,  resp.  eliminuje.  V minulosti,  resp. 
v době  původního  vzniku  objektu  nemůže  být  tento  objekt  eliminován,  neboť  když  nějaký  faktor 
během  nějaké  doby  dospěje  do  budoucnosti,  např.  když  vyroste  strom  atd.,  tak  v minulosti  nelze 
způsobit,  aby  kupř.  nebyl  zasazen,  a  nelze  jej  zničit,  pokud  již  existuje  v  budoucnosti,  resp. 
přítomnosti. To, co se již odehrálo, resp. stalo v minulosti, nebo co se vyvinulo do budoucnosti, resp. 
přítomnosti,  jako  právě  strom,  nelze  již  v minulosti  odestát,  resp.  zvrátit.  Z  toho  důvodu musí  být 
eliminace  provedena  ve  smyslu,  jejž  jsem  vyložil.  Na  druhou  stranu  je  ale  možné  dopravit 
z budoucnosti  či  přítomnosti  do  minulosti  nějakou  věc,  která  se  v  průběhu  času  může  vyvíjet 
a dospívat do přítomnosti či budoucnosti, což může být např. nějaký strom či nějaká technologie atd., 
jak  jsi např.  sám  zažil  s Asket, když  jsi  s ní –  jak vím – navštívil ve Francii 13.  století muže  jménem 
Jechieli  a  předal mu  kapesní  svítilnu  a  přístroj  na  hlídání  dobytka,  který měl  u  sebe  váš  společník 
ze Sovětského svazu, jenž se k vám shodou okolností přidal. 

Billy  Ano, přibližně tak mi to tehdy vysvětlovala  i tvá dcera Semjase. Mohl bys přece  jen, alespoň 
částečně, uvést nějaké nutné předpoklady pro vývoj futuristické techniky, kterou disponujete vy? Tím 
nemyslím  přesné  údaje,  které  bys  tak  jako  tak  nesděloval,  ale  např.  jen  základní  kompozici,  resp. 
soustavu nejnutnějších technických opatření. 

Ptaah  Otázku,  kterou  nastiňuješ,  rád  zodpovím,  ale  rád  bych  tě  poprosil  o  to,  abys moje  zvláštní 
výrazy pro tentokrát vyjádřil skutečně doslovně, až budeš naše rozhovory, které vedeme ve švýcarské 
němčině, převádět do spisovné němčiny, resp. do úzu spisovného německého  jazyka. Rád bych, aby 
moje  řeč byla  zachována bez příkras, neboť  se domnívám,  že  i  já musím pro  tentokrát  své názory, 
mínění  a  znalosti  vyjádřit  pomocí  pojmů  a  slov,  které  používáš  i  ty,  abych  daná  fakta  pojmenoval 
skutečně patřičným způsobem, jenž jim reálně odpovídá. Do budoucna si tedy nepřeji, abys mé výrazy 
přikrášloval, neboť jsem se od tebe naučil, že musím své názory, mínění a vědomosti vyjadřovat jiným 
jazykem, abych pozemšťanům vše  jasně a srozumitelně ozřejmil. Ohledně tvé otázky musím nejprve 
vysvětlit  následující:  Nejprve  by  bylo  nutné  vypracovat  jistá  ustanovení,  resp.  učinit  správná 
rozhodnutí  a  navrhnout  a  uplatňovat  určitá  technická  opatření,  a  také  vytvořit  a  využívat  principy 
tebou zmíněné technické kompozice. To vše by nutně předpokládalo, že bude překonána dosavadní, 
tradiční  technologie,  která  je dnes pokládána  za  »moderní«  a  »pokrokovou«,  a  že bude  vytvořena 
technologie  naprosto  nová.  A  když  hovořím  o  dnešní  pozemské  technologii  všeho  druhu,  která  je 
považována  za  »moderní«,  tak  musím  dodat,  že  je  až  příliš  vyspělá,  neboť  pozemské  lidstvo  ji 
nedokáže vnímat ani uplatňovat na základě rozumu a zdravého úsudku, a není schopno ji odpovědně 
využívat. Pokud pozemšťané vyvinou nové technologie nebo učiní jiné užitečné objevy, tak je vzápětí 
využívají za zlovolnými a zvrhlými účely a přetvářejí je ve vražedné válečné a mučicí nástroje, smrtící 
zařízení, jakož i přístroje, jež pustoší celou planetu, atd. Veškerá dnes existující, takzvaná »moderní«, 
technologie  pozemšťanů  je  ve  skutečnosti  dosud  velmi,  ba  dokonce  krajně  primitivní  a  nepřináší 
celému  pozemskému  lidstvu  pokrok,  ale  často  jeho  opak  a  různé  nevýhody,  jelikož  lidé  tuto 
technologii používají nerozumně a otupují  se  jí,  jako např.  v  tebou  zmiňovaném případě mobilních 
komunikačních přístrojů, které  lidé nadměrně používají. Údajně »moderní«  technologie, kterou  lidé 
mylně  považují  za  pokrokovou,  způsobovala  ve  skutečnosti  na  Zemi,  již  od  starých  dob,  obrovské 
pohromy, což si však většina pozemského  lidstva vůbec neuvědomuje,  jelikož  je po stránce  rozumu 
a soudnosti hloupá, a tudíž v tomto ohledu pouze vegetuje a nestará se o procesy a události faktické 
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reality  a  skutečnosti.  Celé  pozemské  lidstvo  si  tedy  ani  neuvědomuje  –  až  na  řídké  výjimky  –,  že 
z bludů náboženské víry a z bludů spojených s »pokrokovou, moderní« technologií vyplynuly základní 
příčiny globálního přelidnění, které již roku 1700 překročilo meze, jež jsou pro planetu únosné, a které 
se od  roku 1800  začalo nezadržitelně  vzmáhat  a na  konci  tohoto  roku 2019 překročí 9miliardovou 
hranici.  Nyní  bych  rád  hovořil  jasně  a  bez  obalu,  jak  někdy  říkáš:  Pozemské  lidstvo  kvůli  svým 
náboženským  věrským  bludům  a  svému  zaslepení,  spojenému  s  nanejvýš  pochybným,  zdánlivě 
»užitečným«  a  »moderním«  technologickým  pokrokem,  vybujelo  v  bezohledné,  arogantní, 
povýšenecké a všeničivé zástupy, které pozbyly veškeré morality, etičnosti a důstojnosti. Toto lidstvo 
se dopouštělo  zcela  zvrácených manipulací a  vynalézalo ničemnosti – a  činí  tak  v  celkovém  smyslu 
i nadále –, které byly a  jsou ve vztahu k  životu a  celé existenci nevýslovně hanebné, neodpovědné 
a nesmírně zhoubné. Přebujelé pozemské lidstvo svými zločinnými manipulacemi a zlotřilostmi dosud 
velmi  intenzivně,  ba  dalekosáhle  ničilo  a  likvidovalo  nejen  Zemi  samotnou,  ale  i  klima,  přírodu, 
zvířectvo,  rostlinstvo,  atmosféru,  veškeré  oceány,  vnitrozemské  toky  i  celé  ekosystémy,  přičemž 
mnohé přetvářelo v neživou poušť a trvale, nenávratně zpustošilo. Kvůli manipulacím, ničemnostem 
a neodpovědnosti přelidněných zástupů byly částečně či zcela vyhubeny mnohé rody a druhy živých 
organizmů,  avšak  všechny  tyto  všeničivé  pohromy  bují  dále  z  důvodu  hlouposti,  kterou  projevuje 
většina pozemského  lidstva,  jakož  i badatelé, vědci a vládní činitelé. Dotyční totiž svoji nevědomost, 
nechápavost  a  neodpovědnost  považují  za  rozvážnost,  učenost,  uvážlivost,  jistotu,  pochopení 
a vědomost atd.,  jelikož  trpí slepou hloupostí a omezeností a  jelikož  jejich vzdělání  je  toliko klamné 
a iluzorní. A  tyto  vlastnosti  si  připisují,  přestože  po  stránce  reality,  skutečnosti  a  pravdy  nevnímají 
žádná  fakta  a  přestože  nedokážou  používat  rozum  ani  zdravý  úsudek,  aby  tato  fakta  reálně 
a sousledně myšlenkově  zpracovali.  Tyto  deficity  vykazuje  i  většina  pozemšťanů,  kteří  sympatizují 
s tím hysterickým klimatickým povykem, který spustila mladistvá Greta Thunbergová, jež mezitím trpí 
velikášstvím  a  pocitem  vlastní  důležitosti.  Toto  nezkušené,  hloupě  uvažující  dítě  je manipulativně 
zneužíváno,  stejně  jako  nepřemýšlející  jedinci,  kteří  demonstrují  v  jejím  jménu  a  kteří  se  chlubivě 
považují za nesmírně znalé, byť celé klimatické změně ve skutečnosti vůbec nerozumějí a byť nemají 
ani tušení o tom, že pravou a zásadní příčinu klimatické katastrofy tvoří nadpočet pozemského lidstva; 
lidské zástupy totiž projevují požadavky, jež musejí být uspokojovány, čímž je ničen celý svět. Všichni 
tito hloupí a připitomělí přívrženci  tohoto naivního dítěte, kteří demonstrují ve  smyslu  jeho bludné 
klimatické  propagandy,  nejsou  schopni  vypátrat  příčinu  celé  klimatické  katastrofy,  a  k  těmto 
přívržencům patří  i  všichni  vládní představitelé,  kteří  z  celé  věci  těží  kapitalistický prospěch  a  kteří 
zavádějí  nové  daně  a  klimatické  poplatky  atd.  Z  celé  té  klimatické  hysterie  profitují  i  všemožní 
obchodníci,  kteří  nestydatě  navyšují  své  ceny  a  vykořisťují  populace,  stejně  jako  tak  ke  svému 
obohacení mezitím  činí  i  úřady  a  vládní  činitelé.  Do  budoucna  se  budou  po  celém  světě množit 
obrovské přírodní katastrofy, což jsi oznamoval ve svých předpovědích již ve 40. a 50 letech 20. století, 
avšak lidé to ignorovali. Nyní se budou všechny nadcházející události stále vyhrocovat, budou silnější 
a rozsáhlejší a budou mezi ně patřit masivní bouře, zemětřesení, katastrofální požáry, horské sesuvy, 
výkyvy počasí a  záplavy.  Čím dál  častější budou  i mořskými  vlnami  způsobované půdní eroze, kvůli 
nimž budou nevyhnutelně ničeny  lidské  sídelní oblasti  a  výdobytky  všeho druhu  a  kvůli nimž bude 
ničena i planeta, přírodní říše a všechny ekosystémy. Ve východní Africe – v Etiopii, Keni a Somálsku – 
již několik desetiletí způsobují pohromy stamilióny, ba miliardy migrujících pouštních kobylek, které 
ničí  sklizně  přirozeně  vypěstovaných  potravinových  plodin,  a  tyto  pohromy  budou  zuřit  i  nadále 
a způsobovat  nové  hladomory.  Své  zkázonosné  dílo  počínají  tyto  kobylky  již  dnes,  avšak  tentokrát 
budou mít nevídaný ničivý potenciál a  rozšíří  se až na  sever Afriky, do Saúdské Arábie a  ještě dále, 
do Afghánistánu atd. Existenční podmínky pozemského  lidstva a vůbec všeho života na Zemi budou 
v nezadržitelném  tempu  stále  svízelnější.  Mezi  pozemšťany  se  budou  také  ustavičně  rozmáhat 
všechny zvrhlosti, stejně jako rozepře, zášť, vraždy, hromadné vraždy, a také vládní a politické zmatky 
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mezi  neschopnými  politiky  a  vládními  činiteli,  kteří  budou  ve  svých  vlastních  řadách  způsobovat 
pohromy a nebudou vesměs  schopni vykonávat  svůj úřad. Všechny  tyto  žalostné postavy  se budou 
stále častěji oddávat svým zvrhlostem, stejně  jako klimatičtí demonstranti, kteří volají po opatřeních 
na ochranu klimatu, avšak sami přispívají ve všech myslitelných ohledech k další destrukci. Ti všichni 
nejsou kvůli své hlouposti schopni vnímat pravou příčinu veškerých zvráceností pozemského  lidstva, 
pravou příčinu vší destrukce v přírodě, v ekosystémech, na planetě a po stránce klimatu, jelikož nejsou 
schopni používat  svůj  rozum ani  zdravý úsudek, a  tudíž nechápou a nepostihují  fakt, natož aby mu 
skutečně  rozuměli,  že  zuřící  přelidnění musí  být  zastaveno  a  zamezeno.  To  však  bude možné  jen 
a pouze  víceletým  zastavením  porodnosti  a  následnou  kontrolou  porodnosti,  jak  o  tom  stále 
a opakovaně hovoříš  již déle než 70  let ve svých varováních a předpovědích,  jež  jsi rozšířil do celého 
světa,  jež však do dnešního dne nevzbudily  žádný ohlas – a  že  tomu  skutečně  tak  je,  to vyplývá  již 
několik  desetiletí  z  konkrétních  dopadů,  jichž  bude  do  budoucna  stále  přibývat,  jež  budou  stále 
zvrácenější  a  jež  budou  stále  častěji  způsobovat  pohromy,  které  budou  zasahovat  celý  svět 
a pozemské  lidstvo.  Kvůli  »moderní«  technice  byly  zničeny  i  mezilidské  vztahy,  kupříkladu  kvůli 
komunikačním  přístrojům,  jež  pozemšťané  nadměrně  používají,  což  vede  ke  lhostejnosti 
a nesoucitnosti, kterou projevují vůči sobě navzájem i vůči všem životním formám vůbec; vede to však 
i k nanejvýš zhoubným a násilným způsobům chování a mnoha jiným věcem, které nikdy nesmí patřit 
k řádnému životu. Veškerá údajně »moderní« technika všeho druhu byla od nepaměti zneužívána a je 
zneužívána  i  nadále,  což  vede  až  k  destrukci,  zkáze  a  totální  likvidaci  přírodních  podmínek,  jakož 
i mnoha  lidských výdobytků. Tuto zkázu  rozsévají pozemšťané výkonem  trestů smrti, ve válkách, při 
povstáních  a  revolucích  a  v  rámci  terorizmu,  přičemž  nejrůznějšími  způsoby  i  hromadně  vraždí. 
A v těchto praktikách pozemšťané pokračují, ať s trhavými pumami a ručními palnými zbraněmi, nebo 
s pumami  jadernými,  spatřují‐li  v  jejich  odpálení,  a  tedy  ve  zločinu  na  lidstvu,  poslední  možné 
východisko,  jako tak neodpustitelným způsobem činili roku 1945 Američané. Takže mají být  i všichni 
ve  vládě  Spojených  států považováni  za  zločince proti  lidskosti  a mají být  v  této  věci postaveni na 
roveň nacistické říši 20. století. Stejný princip vládne v Číně už odjakživa a zůstává platit  i nadále (...) 
(Poznámka FIGU:  Impulsem pro tajný zločinecký výzkum koronaviru bylo rozhodnutí, které má původ 
v 70. letech 20. století. Tehdy se setkal čínský vůdce, Mao Ce‐tung, s jedním pomstychtivým americkým 
občanem,  který  čínskému  předsedovi  strany  vnuknul  myšlenku  na  vývoj  virové  biologické  zbraně, 
kterou Mao Ce‐tung převzal a  realizoval  jako  tajný projekt, na kterém  se dodnes pracuje a  z něhož 
vzešel  nynější  koronavirus.  Do  projektu  se  však  nijak  nezapojovala  současná  čínská  vláda  a  nemá 
o něm ani sebemenší znalost.) V 70.  letech 20. století učinil čínský vládce Mao s jedním Američanem 
rozhodnutí provést tajný  laboratorní výzkum, který stále pokračuje  i v současnosti, protože nenávist 
doslova  přetrvává  generace. O  tom  je  ale  potřeba mlčet,  a  tak  tomu musí  –  jak  víš  –  zůstat  dnes 
i v budoucnosti, protože  (...) Po  stránce »moderní« pozemské  technologie všeho druhu musím však 
opět zmínit, že je tato technologie ve skutečnosti zatím nanejvýš zaostalá a primitivní, přičemž z jejího 
používání  plynou  i  krajně  nevýhodné  účinky,  a  bují  kvůli  ní  i  celosvětové  přelidnění,  které  tvoří 
základní příčinu vší obsáhlé destrukce pozemských ekosystémů,  jakož  i  základní příčinu vyhlazování 
a pustošení přírodní, zvířecí a rostlinné říše. Veškeré globální ničivé zlotřilosti,  jež páchají přelidněné 
zástupy  a  jež  rozličným  způsobem  zasahují  i  celou  planetu  Zemi,  byly umožněny pouze  početnými 
vynálezy  na  poli  dosud  velmi  primitivní  »moderní«  technologie,  která  pozemšťany  zcela  přetěžuje 
a kterou ještě nedokážou ovládat. Nedokážou to proto, že si ve svém dosud chabém rozumu a úsudku 
zatím neuvědomují svoji odpovědnost a nedokážou ji vědomě uplatňovat, jelikož stále ještě podléhají 
nejhlubší  neodpovědnosti.  Tuto  skutečnost  dokazují  veškeré  zvrhlosti  pozemšťanů,  které  jsem  již 
zmiňoval a mezi něž patří války,  terorizmus, výkon  trestu smrti, závažná kriminalita, násilné zločiny, 
náboženské  bludy  a  jiné  věrské  bludy  všeho  druhu, mučení  a  vraždění,  rodinné  sváry  a  potyčky, 
náboženská a  rasová nesnášenlivost, nenávist vůči  cizincům, pedofilie, prostituce,  lhaní, podvádění, 
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pomlouvání  a  kradení  atd.,  přičemž  bych  mohl  uvést  ještě  mnoho  dalších  zvráceností,  bezmála 
v nekonečném sledu. Teď se ale opět musím zabývat řadou věcí, které vyvstaly v souvislosti s tajnými 
laboratorními testy a které vedly k tomu, že Mao převzal motivy toho Američana, ač ho nemohl vystát 
a urážel ho  jako pomstychtivého »gǒuzázhǒnga«, a  to  i přes  to,  že  s ním v  zásadě  souhlasil, načež 
nechal tajně zahájit  laboratorní výzkum. S pomocí několika stejně smýšlejících  lidí na obou stranách 
bylo nakonec možné udělat  vše pro  to, aby  započaly  tajné  laboratorní práce a aby byl uskutečněn 
výzkum. Mao pak zemřel, tajné laboratorní práce však přesto pokračovaly, a sice až do dnešního dne. 

Billy  No  hrome,  kdyby  tohle  věděli Amíci  a  dnešní  čínská  vláda.  To  je  ale  celkem  ožehavé,  když 
o tom tady teď oba dva mluvíme, a proto při přijímání zprávy nebudu nic sepisovat a vynechám vše, 
co je jakkoliv důležité. Učiním tak i proto, že mi stejně není dovoleno zmiňovat to podstatné, tudíž ani 
žádná jména. Takže alespoň vynechám základní fakta a (...) 

Ptaah  To  samozřejmě musíš, neboť co  je  tajné, musí  tajným  i  zůstat,  takže musíš vynechat přesné 
podrobnosti, což ale na faktech nic nemění. Kdybychom prozradili všechny souvislosti, celá záležitost 
by  se  stala  velmi  vážnou  a  opravdu  nebezpečnou.  Že  tento  hanebný  výzkum  pochází  z myšlenky 
jednoho Američana,  to – myslím  si –  lze  zmínit, víc ale nic. A pokud  se  stane,  že  se někteří  lidé ve 
Spojených státech pokusí tvrdit, že je epidemie přírodního původu, pak se bude jednat o osoby, které 
mají  o  celé  záležitosti  částečné  nebo  úplné  znalosti,  ale  jako  obvykle  se  vše  pokusí  ututlat  (...) 
Hovořme  tedy  nyní  raději  o  tom,  že  pozemšťané  věří,  že  disponují  »pokrokovou«  a  »moderní« 
technologií; a ohledně tvé otázky, jež se týkala budoucí futuristické technologie, bych nyní chtěl přece 
jen  ještě  poznamenat  následující:  Nutným  předpokladem  pro  vývoj  byť  jen  prvotních  počátků 
takovéto  techniky  by  byla  pouze  radikálně  jiná  a  totálně  futuristická datová  struktura,  která  by  se 
zcela  odlišovala  od  dosavadních  »moderních«  technických  výdobytků  pozemšťanů.  Nová 
a avantgardní,  resp.  průkopnická  práce  na  novém  vědomním  rozvoji  a  na  silné  ideové  orientaci 
na účelný technický pokrok předpokládá sama o sobě zvláště radikální postupy, pokud jde o překonání 
veškerých  stávajících,  fakticky  zaostalých  technických  poměrů  a  převládajících negeniálních  norem, 
které  ovládají  velikášské  pozemské  vědce,  badatele,  vynálezce  i  většinu  pozemského  lidstva. 
Počátečního úspěchu by bylo možno dosáhnout tehdy, kdyby pozemšťané na úrovni uspořádání, resp. 
členění a aplikace faktů dokázali vyvinout zcela nebývalou a skutečně futuristickou technologii nových 
aparatur, přístrojů, materiálů a energií, které by všechny vykazovaly nové struktury, jež na Zemi dosud 
nikdy  neexistovaly  a  jež  zatím  žádným  pozemským  vědcům  či  výzkumníkům  atd.  ani  v  podobě 
mlhavého  nápadu  nevytanuly  na mysli.  V  zásadě  by  vědci,  badatelé  a  zkoumatelé museli  dospět 
k novým a zcela odlišným myšlenkovým podnětům, vjemům a novému chápání reálné skutečnosti, což 
by  v  jejich  receptorech,  resp.  na  konečcích  jistých  nervových  vláken  specializovaných  buněk,  které 
přijímají vzruchy, vyvolalo zcela nové impulzy, jež by se přetvořily ve vzněty a nové poznatky, které by 
vytyčily  cestu k vývoji vyspělé  futuristické  techniky a umožnily  její  realizaci. Více o  tom vysvětlovat 
nechci. Krom  toho musíme nyní  jít, neboť volá Quetzal,  jak  jsi právě  slyšel. Až  se vrátíme, budeme 
moci v hovoru pokračovat. Budou s tebou rozmlouvat i Zafenatpaneach a Yanarara, avšak až později, 
jak jsem se právě dozvěděl, přičemž tě vyzvednou až poté, co se s tebou rozloučím. Teď musíme ale jít 
... 

Billy  Tady  uvnitř  je  příjemněji  než  venku,  a  jak  vidím,  byli  jsme  pryč  dobrou  hodinku.  Teď  tedy 
můžeme pokračovat v našem rozhovoru tam, kde jsme přestali, resp. tam, kde jsi zmiňoval, že je ještě 
nutno něco poznamenat ohledně zdraví a tak. 

Ptaah  Správně,  ohledně  bezpečnosti  veškerých  členů  všech  skupin  je  tu  něco,  na  co  bys  měl 
upozornit. 

Billy  O co se jedná? A koho bych měl upozornit? 
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Ptaah  V zásadě všechny, kteří se starají o své zdraví a kteří se chtějí uchránit nákazy, která si bude 
v nejbližší době v Asii – zejména v Číně a přilehlých státech, avšak nakonec  i po celém světě – žádat 
mnoho, ba statisíce mrtvých, a proto by lidé neměli cestovat do těchto zemí. 

Billy  A v tomto smyslu bych měl na lidi apelovat a varovat je? 

Ptaah  Takový  je můj názor, ano – vím sice na základě pohledu do budoucnosti, že se o tom  již brzy 
bude informovat ve veřejných médiích a (...), inu, domnívám se, že varování (...) 

Billy  Zprávy ve veřejných médiích vyznějí naprázdno, stejně  jako by vyzněla naprázdno  i má slova. 
Kdybych  navíc  zveřejnil  varování  a  říkal  jednotlivým  lidem,  že  nemají  cestovat  do  Asie  –  ať  už 
z jakýchkoliv důvodů –, tak by se mně jen vysmáli a vyplísnili by mě jako škarohlída atd., to bych si to 
pěkně zavařil, neboť znám své pappenheimské. Kdybych něco řekl, tak by o tom rozumně přemýšlel 
a správně se zachoval jen zcela minimální počet lidí. 

Ptaah  To máš patrně pravdu, neboť když se nad tím zamyslím, tak dospívám k názoru, že by na tebe 
dali skutečně  jen nemnozí, a  to  i přesto, že budou  již brzy o  této asijské nákaze  informovat veřejná 
média,  jak  jsem  vnímal  ve  svém  pohledu  do  budoucnosti.  Již  zakrátko  budou  o  okolnostech  nové 
koronavirové nákazy, která se objevila v Asii, referovat po celém světě v rádiovém a televizním vysílání 
i v novinách, přičemž ty  jsi tuto nákazu předem pozoroval s mým otcem  již ve 40.  letech 20. století 
a roku 1995  jsi o ní hovořil  i se mnou, avšak tuto skutečnost budou mnozí cestující  ignorovat, stejně 
jako  lidé obecně  ignorují veškerá varování. Z  této nové nákazy  se vyvine pandemie,  jelikož oficiální 
činitelé  všech  zemí  nevyhodnotí  kvůli  své  neschopnosti  a  samovládnosti  správně  toto  riziko, 
a nezablokují  tudíž  ani  do  budoucna  veškerou  globální  civilní  dopravu  mezi  jednotlivými  státy 
a nebudou provádět ani důkladné, nezbytné karantény v ohniscích nákazy. Čína neudělá, co by udělat 
měla,  totiž  zakázat  veškerou  mezinárodní  dopravu  a  zablokovat  místa  infekce,  okresy,  továrny 
a obchody  atd.,  jakož  i  utlumit  veřejný  život  a  zavést  všechny  nezbytné  karantény.  A  protože  tak 
neučiní,  ponese  Čína  vinu  za  vznik  pandemie,  která  je  v  podstatě  výsledkem  dohody mezi  dvěma 
pomatenými pomstychtivci,  z nichž  jeden byl plný politické nenávisti a  ten druhý osobně nenáviděl 
Spojené státy, protože  (...) Čína  je sice vinna zatajováním epidemie, která si  již po delší dobu vybírá 
daň na mnoha lidských životech, což vejde ve známost teprve v příštích dnech nadcházejícího měsíce, 
avšak  stejně  se budou bez  výjimky  chovat  i ostatní  státy na Zemi, protože budou  jednat právě  tak 
nedbale a zločinecky, čímž zcela otevřou dveře pandemii, která bude stát životy mnoha set tisíc  lidí. 
Kromě  toho  vzniknou  při  rozšiřování  nákazy  i  různé  nové  nemoci,  včetně  vážných  chorob 
u novorozenců, což může způsobit zatím těžko odhadnutelné důsledky. A to proto, že všichni pověření 
vůdčí  činitelé  všech  zemí  jsou  nezodpovědní  a  nesoudní,  stejně  jako  neschopní  prozíravosti, 
a v důsledku toho také všichni velkou měrou ponesou vinu za smrt tisíců lidí ve svých vlastních zemích 
a statisíců po celém světě (...) Pandemii by bylo možné zabránit jen přijetím a prováděním nezbytných 
opatření,  avšak  nekompetentní  státní  a  světoví  představitelé  si  kvůli  své  hlouposti  a  mocenské 
aroganci  neuvědomí,  že  se  nejedná  o  pouhou  nemoc,  nýbrž  o  nákazu,  jež  se  zvrhává  v  pandemii 
a proti  níž  je  nutno  přijmout  a  provádět  patřičné  postupy.  Nezpůsobilí  státní  činitelé  kvůli  své 
neodpovědnosti tyto postupy neschválí a nebudou realizovat, a tudíž se nevyhnutelně do určité šíře 
vyvine pandemie, kterou budou mít na svědomí právě státní představitelé, ministři zdravotnictví a jiné 
osoby pověřené řešením zdravotních otázek. 

Billy  Takováto varování lidé ignorují i proto, že si předem rezervovali a zaplatili turistické cesty a že 
by  své  peníze  vyhodili  z  okna,  kdyby  cestu  neabsolvovali.  Vezmou  tedy  raději  v  potaz  riziko 
onemocnění,  než  aby  se  zřekli  svých  předchozích  plateb,  načež  mohou  mít  smůlu  a  skutečně 
onemocní. K tomu zpravidla přistupuje i ten faktor, že dotyční následně osočují druhé a svalují na ně 



16 
 

 
Copyright 2019 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 

FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 
 

vinu, když jim cestu osobně nerozmlouvali, třebaže se ve všech novinách, rádiích a televizích již šířila 
častá hlášení a varování. 

Ptaah  Tak to skutečně  je, máš pravdu, ale bude potřeba pozorně sledovat a vnímat dění a události, 
které se právě odehrávají či budou odehrávat po celém světě, na základě čehož bude třeba jednat, což 
se týká zejména zdravotních hledisek. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že se opakuje dění, které 
vyplývalo  z  nemoci  SARS,  a  to  v  horších  souvislostech,  o  čemž  jsem  mluvil  již  3.  února  1995  – 
konkrétně  jsem uváděl, že se  tato choroba v  Číně velice  rozšíří z  jižní provincie Guangdong  (Kuang‐
tung),  což  se pak  také  skutečně  stalo. Že byl  tento virus,  resp původce plicní  choroby SARS, uměle 
vytvořen  v  roce  2002  jako  tzv.  koronavirus  v  tajné  laboratoři,  a  sice  jako  speciální  choroboplodný 
zárodek  za účelem  (...),  což  Čína přirozeně  také popřela  a  tento  fakt  všemi prostředky potlačovala 
a zatajovala, stejně jako to činí i v současnosti, protože se od června šíří další a nově zmutovaná forma 
viru SARS, na niž již zemřelo velké množství lidí. Že však tato úmrtí pramení z nového patogenu, a sice 
též z rozhodnutí ze 70.  let 20. století, (...), nic z toho není dnešní čínské vládě známo. A nebude jí to 
známo ani  tehdy, až vejde za šest až osm dní poprvé ve známost, že nový virus  je smrtící nákazou, 
která  se  rozšíří  po  celém  světě  a  způsobí  pandemii,  přičemž  veřejně  nebude  v  Číně  ani  ve  světě 
existovat žádná  informace o tom, že virus zabíjí  lidi  již od  června. A mluvit se nebude ani o tom, že 
virus unikl kvůli neopatrnosti z laboratoře a již pět měsíců se šíří a přenáší se na lidi a různá volně žijící 
zvířata,  protože  tato  skutečnost  dosud  není  známa  ani  čínské  vládě,  která  o  ničem  neví,  a  proto 
za pandemii nenese žádnou odpovědnost. Únik viru byl neúmyslný, jako tomu bylo již v případě SARS, 
přesto však tajná laboratorní práce s tímto zmutovaným koronavirem pokračovala a v důsledku toho 
mohla nyní znovu nastat stejná nedbalost, která v novém roce 2020 způsobí mnoho újmy a zapříčiní 
až statisíce mrtvých, přičemž nákaza bude zavlečena také do různých jiných zemí, zejména cestujícími 
v  letecké  dopravě  a  turisty  na  lodích,  jakož  i  hospodářskými  zmocněnci  atd.  V  práci  s mutujícím 
koronavirem se tedy bude pokračovat dále, ale již ne v Guangdongu, protože tajné laboratorní práce 
byly  přesunuty  do  jiné  tajné  laboratoře  ve městě  zvaném Wu‐chan,  kde  vznikne  další  epidemie 
způsobená  novým  koronavirem,  který  se  rozšíří  po  celém  světě  a  bude  si  žádat  smrt mnoha  lidí, 
až toto neštěstí oficiálně, od  této chvíle za měsíc, započne,  čemuž se nelze vyhnout. Zhoubný virus, 
který se nově proměnil, resp. zmutoval a který (...), zatím nebude odpovídat tomu, co (...), takže ještě 
ne  (...) V podstatě  je s doposud zmutovanou  formou viru  již  (...) Ale co z toho nakonec v budoucnu 
ohledně  (...)  ještě vyplyne,  to zatím není přesně  jasné. Prozatím bude umírat mnoho  lidí, kteří mají 
oslabený  primární  a  sekundární  imunitní  systém,  a  tento  fakt  nepůjde  změnit,  protože  virus 
mnohokrát  zmutuje  a  bude  se  nebezpečně  proměňovat.  Z  těchto  nových  genových  obměn  vzejde 
nový typ onemocnění, k němuž budou náchylné děti, avšak budou vznikat  i další nová onemocnění, 
spojená  např.  se  záněty  cév  atd.,  které  budou  postihovat  zejména  děti  a  dospívající  se  silnějším 
primárním,  ale nedostatečně  rozvinutým  sekundárním  imunitním  systémem. Dále nebudou nových 
chorob ušetřeni ani lidé všech věkových kategorií, přičemž se na celém světě stanou oběťmi pandemie 
statisíce  lidí. Faktem  je a zůstane, že skutečný původ viru SARS,  jakož  i nového  typu koronaviru,  lze 
vysledovat až k tajným experimentům a výzkumům s čínskými netopýry vrápenci (Billyho poznámka: 
Latinský název dle Wikipedie Rhinolophus ferrumequinum), jak jsme byli bezpochyby schopni vypátrat. 
Tito létající savci nosí koronavirus v sobě, ale jsou vůči němu imunní. Podle našeho šetření se na tom 
v Číně stále tajně pracuje v laboratořích, a sice (...), bez vědomí čínské vlády. Přesné souvislosti těchto 
skutečností  se  však  vůbec  nemají  uvádět  ve  známost,  což  i  pro  tebe  znamená mlčení.  Tento  nový 
původce nemoci, resp. tento aktuálně se šířící koronavirus, vzešel z dalších vývojů a nových mutací při 
pokusech s netopýry vrápenci. Tento původce nemoci je také schopen se různým způsobem přenášet 
na jiné rody a druhy živočichů, tedy i na domácí zvířata a rozličné životní formy ve volné přírodě atd. – 
nákaza se  tedy bude šířit  i  tímto způsobem, načež přemoudřelci a konspirační  teoretici budou  lživě 
tvrdit,  že koronavirus pochází  z divokých  zvířat. Nákaza však bude postihovat  zejména pozemšťany 
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a může se na ně přenášet různým způsobem, kupř. přímým tělesným kontaktem  libovolného druhu, 
vanutím  a  vdechnutím  vzduchu,  přes  oblečení  a  různé  předměty  anebo  při  požití  pevné  či  tekuté 
stravy. A  jelikož  jsou v  Číně  lovena  i divoká zvířata nebo chována na porážku za účelem stravování, 
může se koronavirová nákaza přenášet na člověka i tímto způsobem a značně se šířit. Ohledně toho, 
v jaké míře  a  v  jakém  rozsahu  se  bude  tato  nadcházející  nová  pohroma  rozšiřovat  po  světě,  lze 
v současnosti pouze podotknout, že bude postihovat většinu států světa, přičemž zejména v Číně bude 
mnohem více mrtvých, než kolik  jich bylo v souvislosti s první koronavirovou nákazou; ostatní státy 
však  budou  rovněž  zasaženy,  a  to  i  horším  způsobem.  Nejhorší  scénáře  nákazy  se  tedy  nebudou 
odehrávat pouze v Číně. Ohroženy budou i všechny přilehlé státy, mezi nimi i Japonsko, do nějž bude 
virus  zavlečen  a  v  němž  bude  tento  virus  šířit  neštěstí,  přičemž  jeho  roznášení  zvýhodňuje  hlavně 
neodpovědný  turizmus  pozemšťanů.  Virus  se  bude  roznášet  především  v  letecké  dopravě,  tedy 
v letadlech, ale i na lodích a v prostředcích veřejné dopravy, neboť v jejich úzkých prostorách se virus 
z člověka  na  člověka  přenáší  obzvláště  snadno,  neboť  infekce  se  přenáší  vzduchem  při  dýchání 
a mluvení, po stycích s tělem či oděvem, po dotycích s předměty a za určitých okolností  i ve stravě. 
Tento  fakt bude však rozpoznán příliš pozdě, a tudíž se mnozí  lidé  infikují – obzvláště neodpovědné 
budou  tedy  cesty  letadlem,  lodí  a  prostředky  veřejné  dopravy,  takže  by  turisté  či  cestující  měli 
zůstávat v  zemích, do nichž přicestovali nebo v nichž bydlí, a  to do  té doby, dokud bude hrozit,  že 
mohou chorobu šířit. Jakýkoliv jiný postup je neodpovědný, avšak to si budou zprvu uvědomovat jen 
nemnohé  letecké  společnosti a  cestovní kanceláře atd., které budou následně  rušit  lety  z  Číny  i do 
Číny, popř. turistické akce v Číně, a také ve všech přilehlých státech i státech celého světa, jež budou 
postiženy  koronavirovým  onemocněním.  Stane  se  též,  že  lékařská  věda  nebude  jasně  vědět,  jak 
dlouho  trvá  inkubační doba  tohoto zákeřného zmutovaného viru, neboť  ta může případ od případu 
trvat déle, až čtyři týdny, a nikoliv jen dva, jak se budou vědci domnívat. U jistých nakažených osob – 
a těch  je mezitím  již hodně – nemoc nepropukne, avšak přesto  ji v  sobě nosí a mohou  ji přenášet. 
Další fakta se vztahují na oba typy  imunitních systémů;  imunitní systémy různých národů na Zemi se 
v zásadě odlišují, a  tudíž  se více  či méně vzájemně  liší, což  je ovšem pozemským  lékařům naprosto 
neznámé;  tato  odlišnost  imunitních  systémů  se  vyskytuje  u  všech  národů  a  ras  v  celém  Vesmíru, 
a u všech životních  forem vůbec. Občané asijských národů mají  jiné  imunitní systémy než Evropané, 
a jiné  imunitní  systémy mají  též  Afričané  a  domorodí  obyvatelé  Nového  Zélandu,  Austrálie,  Jižní 
a Severní Ameriky,  jakož  i  různí ostrované v Atlantském a Tichém oceáně atd. Z  toho důvodu vede 
míšení různých národů k tomu, že mají dotyční potomci narušený imunitní systém a že mohou trpět za 
určitých okolností velmi nevýhodnými následky. Co  se  týče  Číny  z hlediska koronaviru a  imunitního 
systému, tak z našich výzkumů a poznatků plyne, že čínská populace i národy přilehlých států mají jiný 
imunitní systém, jenž je ke koronavirovým patogenům náchylnější než imunitní systém Evropanů, což 
ovšem neznamená,  že by byli obyvatelé všech  zemí  světa uchráněni  četných případů úmrtí. Z  toho 
důvodu je průběh koronaviru u Asiatů zcela jiný než u Evropanů a obyvatel ostatních zemí a má rychlé 
smrtelné  dopady,  zatímco  u  neasijských  obyvatel  je  riziko  úmrtí  nižší.  Zdržují‐li  se  však  neasijští 
obyvatelé  delší  dobu  v  Asii,  zvyšuje  se  jejich  zranitelnost  i  riziko,  že  onemocní,  neboť  nákaza  se 
primárně šíří právě v Asii – dotyční tedy ohrožují svůj život, neboť riziko může vznikat  již za krátkou 
dobu v rámci aklimatizace. 

Billy  To  je  neradostné,  ale  žel  je  tomu  patrně  tak,  jak  říkáš. Hovořit  o  tom  dále  bude  tedy  jistě 
neplodné, a proto bych ti rád položil jinou otázku: Rád bych věděl, co si myslíš o tom, že se po celém 
světě, zejména v Německu a  Izraeli, stále pořádají pamětní akce připomínající hrůzy válek atd.,  jako 
tomu bude i tento a příští rok ohledně holokaustu. 

Ptaah  K tomu mohu poznamenat, že tyto akce probíhají v prvé řadě kvůli hlouposti jejich pořadatelů 
a  všech,  kteří  se  jich  účastní,  neboť  dotyční  se  chtějí  zveličovat  před  lidem  a  prezentovat  se  jako 
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humanisté, aniž by tušili a chápali, co zlého tím způsobují. Takovéto hloupé a neuvážené pamětní akce 
byly v dřívějších dobách běžně pořádány i v našich plejarische národech, a sice ještě před 53 000 lety, 
dříve  než  byly  veškeré  nepravosti  definitivně  překonány  mírem  a  lidskostí.  Poté  se  na  základě 
hlubokých psychologických poznatků  jednoho  zvěstovatele  a na  základě  jeho poučení přestaly  tyto 
pamětní oslavy zcela pořádat a byly plošně zakázány. Tyto psychologické poznatky v zásadě dokazují, 
že  takovéto  oslavy  způsobují  z mnoha  hledisek  pravý  opak  uctivých  vzpomínek,  pokoje,  odpuštění 
a zapomenutí,  neboť  připomínky  dřívějších  zlých  událostí  vzbuzují  v  někdejších  obětech,  jejich 
potomcích  a  sympatizantech,  jakož  i  v  extrémních,  jinak  smýšlejících  uskupeních,  nenávistné 
pohnutky,  jako např. mezi neonacisty. Tyto pohnutky  jsou však vzbuzovány  i v  jiných osobách, které 
schvalují věci, intriky a zločiny atd., kvůli nimž se pamětní akce pořádají. Z toho plynou záštiplné činy 
a násilnosti, a  tedy pravý opak  toho, co  lidé od dotyčných akcí hloupě a chybně očekávají a co  jimi 
sledují. Jelikož pořadatelé a zastánci takovýchto akcí takřka úplně postrádají psychologické vzdělání – 
stejně  jako většina pozemských psychologů, kteří se považují za bohy –, tak neakceptují a nechápou 
pravdivý stav věcí, a tudíž jsou jinak smýšlející extremisté i nadále velmi hloupě popuzováni k nenávisti 
a  ke  zlovolným,  destruktivním  a  násilným  skutkům  a  činům  atd. Mimoto  jsou  tyto  pamětní  akce 
zneužívány za účelem zisku a sledují se jimi různé komerční zájmy, takže jsou jejich účastníci okrádáni. 
Co se týče té změny, o níž jsem hovořil, tak ta se na základě pozemského datování odehrávala 61 000 
let před dobou, která sahá od nynějška o něco více než 52 000  let do minulosti a v níž velký kulovitý 
objekt,  jejž  znáš,  putoval  32  dnů  kolem  každého  našeho  světa  a  podnítil  svým  kmitovým  vlivem 
všechny naše národy k míru. Této mírotvorné události však předcházela všeobecná rozumová změna, 
kterou prodělaly všechny naše národy na základě poučení jedné zvěstovatelské osobnosti, jež náležela 
k přímé  linii prazvěstovatele Nokodemiona a  jež byla velmi ceněna, avšak až poté, co naše národy – 
které byly  tehdy  ještě vzpurné a klonily se k násilí – přijaly a začaly následovat  její Učení. A  já mám 
dnes  tutéž  čest,  jakou  měla  naše  tehdejší  lidstva  na  všech  světech,  která  vzhlížela  ke  svému 
zvěstovateli, a mohu s úctou zažít ... 

Billy  Prosím tě, Ptaah ..., zanech toho prosím. Vždyť víš, že to nemám rád. Nuže. 

Ptaah  Ale ... 

Billy  Prosím  tě,  Ptaah  ...,  prosím.  Jsme  přátelé  a  ...,  ach,  zpropadeně,  vyprávěj  teď  prosím,  jaké 
informace jsi vyhrabal v té nové knihovně. Prosím. 

Ptaah  Promiň, milý příteli ... Promiň, nechtěl jsem ... Dobrá, ty dříve zmiňované informace jsem získal 
teprve v posledních dnech ze záznamů v té nové kulovité knihovně, neboť  jsem  je až do posledních 
dnů  neznal  a  neznaly  je  ani  žádné  naše  národy  –  z  toho  důvodu  tyto  nové  vědomosti  již  šíříme 
na všech našich světech, jako to obyčejně činíme, když se objeví nové informace. Všechny naše národy 
se o veškeré tyto informace velmi zajímají a chtějí vědět, co všechno se dá v té nové knihovně nalézt. 
Z těchto  nových  vědomostí,  jež  jsem  si  osvojil,  také  plyne,  že  rozhodující  faktor,  jenž  všechna  naše 
lidstva na našich světech podnítil k rozvaze, vzešel jen díky rozumové změně, která nastala 61 000 let 
před dobou, jež sahá od nynějšího okamžiku 52 000 do minulosti a v níž byl nastolen mír; ta rozumová 
změna nastala tedy od současného okamžiku přibližně před 113 000  lety. Toto uvědomění vyplynulo 
z toho,  že  se  veškeré  plejarische  národy  na  všech  našich  světech  začaly  řídit  poučeními  našeho 
zvěstovatele a nechaly se vést svým ratiem, resp. rozumem a zdravým úsudkem, takže na této úrovni 
docilovaly  pozitivních  a  pokrokových  změn.  Tyto  změny  se  však  na  základě  kronikářských  záznamů 
prosazovaly pouze postupně, když si většina národů uvědomila, že všechny  její zvrácenosti vycházejí 
v zásadě z náboženské víry a že  její myšlení,  jednání, konání a chování atd. stále znovu a opakovaně 
plyne  z  víry.  Teprve  poté,  co  si  národy  tuto  okolnost  uvědomily,  začaly  vnímat,  že  je  v  nich  jejich 
bohovíra, resp. náboženská bludná víra, tak hluboce zakořeněna, že zákeřně – na nevědomé úrovni – 
stimuluje všechny  jejich zvrácenosti, všechny  jejich myšlenky, skutky a způsoby chování; národy tedy 
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začaly vnímat, že tyto faktory neřídí vědomě. Toto poznání vzbudilo ve většině národů masivní šokovou 
reakci  a  vedlo  je  k  tomu,  že  začaly  vnímat  faktickou,  reálnou  skutečnost;  poté  si  národy  konečně 
uvědomily své zvrhlosti, jež se příčily lidské důstojnosti, a dokázaly je v průběhu času definovat, čehož 
dříve  nebyly  schopny,  jelikož  vše  vykonávaly  na  zcela  nevědomé  úrovni  v  souladu  se  svojí  bludnou 
vírou, a  tedy ve  jménu Božím. Díky  tomuto poznání  začaly vnímat  svoji  lichou  závislost na nábožné 
víře, která je klamala po stránce skutečnosti a pravdy, a dospěly k uvědomění, že jejich názory, mínění 
a úvahy jsou stále ovlivňovány jejich vírou – a to nevědomě, aniž by to dokázaly zjistit – a že vyplývají 
z jejich  věrského  zaslepení.  Díky  tomuto  posunu  začaly  staré  plejarische  národy  postupně  samy 
vědomě  myslet,  uvažovat  a  rovněž  se  i  samostatně  rozhodovat,  následkem  čehož  se  vnitřně 
osvobozovaly a odkládaly svoji víru v Boha a všechny aspekty, které s ní souvisely. Díky tomu získaly 
v průběhu času,  jenž trval celá tisíciletí, naprostou samostatnost a svobodu a definitivně se oprostily 
od veškeré náboženské víry, z níž kvůli věrskému fanatizmu vyplývaly – stejně jako je tomu na Zemi – 
zvrhlé náboženské  války, pronásledování  jinověrců, nenávist,  vraždy,  zvrácenosti  a destrukce  a  z níž 
po mnoho  tisíc  let  pramenily  ve  všech  národech  nekonečné  pohromy.  Díky  tomu,  že  naše  národy 
konečně upustily od veškeré bludné víry v bohy a že byly zakázány veškeré věrské kulty, rozvíjelo se 
v nich během příštích 61 000 let povědomí o vědomostech Tvořivé nauky, kterou vyučuješ zde na Zemi 
a kterou nazýváš »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života«. Na základě poučení prodělávaly 
všechny  národy  na  všech  našich  světech  hluboké  pozitivní  změny,  pokud  se  jednalo  o  sousledné 
používání  rozumu,  zdravého  úsudku  a  skutečnou,  pravou  lidskost,  díky  čemuž  se  samy  stále  více 
uschopňovaly  k  dalšímu,  kontrolovanému  rozvoji  intelektu.  Tento  vývoj  vedl  také  k  tomu,  že  naše 
národy  odporovaly  všemu,  co  nebylo  správné  a  dobré,  tedy  vší  nenávisti,  všemu  násilí,  kriminalitě 
a všem teroristickým a zločineckým organizacím, jež v plejarische národech dříve existovaly, stejně jako 
již velmi dlouhou dobu existují na Zemi. Z vůle lidu muselo být tedy skoncováno se všemi zvrácenostmi 
všude  tam,  kde  ještě  působily  nepoučitelné  živly,  které  navzdory  všem  změnám,  probíhajícím 
ve většině národů, holdovaly svým starým zvrhlostem a které se nestaraly o žádná poučení a i nadále 
provozovaly nekalou  činnost. Z podnětu národních  většin na  všech  světech byly  tedy provedeny na 
všech planetách rozsáhlé akce a se vším se skoncovalo tak, že (...), (...) a díky tomu bylo jednou provždy 
zabráněno tomu, aby všechny tyto protilidské zvrácenosti mohly znovu vyvstat. Díky tomu, že se pak 
(...), a (...), (...) Bylo tedy (...), (...) 

Billy  Promiň, to při vyvolávání našeho rozhovoru nebudu moci otevřeně sepsat, ačkoliv by to vlastně 
bylo velmi důležité, aby i zde na Zemi mohlo být provedeno to, co je dobré a správné a co by veškeré 
teroristické a zločinecké organizace, kriminalitu, války, násilnosti, vraždy a zabíjení atd. jednou provždy 
vykořenilo  –  a  to by provedeno být mělo. Kdybych  však otevřeně napsal,  jakým  způsobem  jednaly 
staré plejarische národy, tak by kvůli tomu většina »bohabojných«, resp. bludnou bohovírou trpících 
lidí  tady  na  Zemi  rozpoutala  povstání  a  nevídané  války.  Jejich  věrské  bludy  by  totiž  takovouto  akci 
na našem světě nepřipustily, stejně jako by ji nepřipustili ani všichni falešní humanisté, třebaže by celá 
tato akce nebyla ani nelidská, ani nelogická, ale správná a spravedlivá. 

Ptaah  Tak  by  tomu  patrně  bylo,  a  tudíž  bude  jistě  dobré,  když  při  vyvolávání  našeho  rozhovoru 
otevřeně  nesepíšeš  informace,  které  jsem  rozvedl.  Musím  nicméně  podotknout,  že  veškeré  toto 
jednání, k němuž přistoupily naše dřívější plejarische národy, resp. takovéto akce, by na Zemi ukončily 
zvrácenosti  lidstva. To by však předpokládalo, aby po  takovéto globální akci,  jakou  jsem  zmínil, byla 
celá  situace dále  kontrolována, aby  se dotyčné  zvrácenosti  již nemohly  znovu objevovat a aby byly 
zamezeny. 

Billy  Celá tato věc by byla ale perfektním řešením. 

Ptaah  To by skutečně byla, avšak nyní bych měl ještě doplnit své předchozí vývody: V průběhu celé té 
změny, která probíhala  tisíce  let, dospívali obyvatelé našich národů k pozitivním  talentům, bystrosti, 
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smyslu pro odpovědnost, ostrovtipu, prozíravosti, dobrým pozorovacím a poznávacím  schopnostem, 
vnímavosti,  myslivosti,  inteligentnosti,  moudrosti  a  k  nutkání  se  neustále  dále  vzdělávat,  jakož 
i k mnohým  dalším  hodnotám.  Tento  celkový  vývoj,  jenž  trval  61  000  let  a  při  němž  se  lidé  učili 
a naplňovali svůj život na základě Tvořivé nauky, reálně umožnil, aby se objevilo ono kulovité těleso, 
díky němuž se ve všech plejarische národech a v každém  jednotlivém  člověku definitivně uskutečnil 
mír. To bylo však možné  jen proto, že se všichni  lidé na všech plejarische světech v průběhu tisíciletí 
dalekosáhle  řídili Učením  zvěstovatelovým.  Tato  skutečnost byla  totiž předpokladem pro  to,  aby  se 
objevil onen kulovitý objekt, neboť tak to stojí psáno v záznamech té nové knihovny. 

Billy  To  je  skutečně  zajímavé.  Pak  to  bylo  pochopitelně  tak,  že  tato  obrovská  koule  –  díky  níž 
plejarische národy definitivně změnily své chování ve prospěch míru – se objevila až v okamžiku, kdy 
bylo jisté, že působení jejích kmitů skutečně přinese úspěch. 

Ptaah  Tvůj myšlenkový pochod je zajímavý, a logický. Ano, tak to skutečně bylo. 

Billy  Sfath předpovídal, že od počátku roku 2000 bude přibývat všech katastrof a že se bude stále 
stupňovat hloupost vládních tlučhubů, kteří nebudou schopni vykonávat svůj úřad; předpovídal také, 
že budou  lidé  v  zástupech populace  stále  častěji  ztrácet  zdravý  rozum. Proto prý budou  jednotlivci 
po celém světě stále častěji třeštit, páchat teror a  jako blesk z čistého nebe se dopouštět vražd, a to 
i hromadných. Budou prý čím dál více a obsáhleji bujet násilné organizované zločiny, drogové obchody 
a nájemné vraždy velkých  zločineckých organizací. Sfath uváděl,  že od  roku 2020  se budou všechny 
tyto  i  četné  jiné  zvrhlosti  ještě  více,  ba  neobyčejně  silně  vyhrocovat  a  dovedou  pozemské  lidstvo 
do stadia tak extrémní  lhostejnosti, že budou pozemšťané na  lidský život často nahlížet  jako na něco 
zcela bezcenného, přičemž se bude i masivně obchodovat s lidskými orgány, a budou dokonce vydány 
zákonné normy, na  jejichž  základě budou  zdraví  lidé  »dobrovolně« darovat  své orgány. Podle  Sfath 
budou  do  vládních  úřadů  vstupovat  a  v  budoucnu  držet  či  spoluurčovat  státní  moc  lidé,  kteří 
v předchozích  letech páchali na demonstracích násilný politický  teror,  a do  čelných  vládních  úřadů, 
a nakonec k samému kormidlu státní moci, budou vyneseny i jisté »dámy«, které se spustí s vysokými 
státními činiteli. 

Uvnitř vlád  se bude  stále více vzmáhat politický  teror a neschopní politici, vládní  činitelé a úředníci 
budou stále mocichtivější a ziskuchtivější, a tudíž si budou nárokovat čím dál vyšší mzdy, které budou 
muset  platit  daňoví  poplatníci.  Bude  se  rozmáhat  i  nová  náboženská  nenávist  a  budou  vznikat 
náboženské teroristické organizace, jež si budou žádat mnoho smrtelných obětí, přičemž vlády budou 
zcela  selhávat  a  nebudou  vůbec  schopny  všem  těmto  zvrácenostem  čelit,  jelikož  budou  kvůli  své 
hlouposti, omezenosti a vládní nezpůsobilosti zcela bezradné. Budou se stále více zvrhávat  i obchody 
se  zbraněmi  všeho  druhu,  kvůli  nimž  budou mnohé  země  schopny  zakládat  na  svém  území  státní 
teroristické organizace či se zbraněmi přepadávat ostatní státy a rozpoutávat války atd., zatímco např. 
obyvatelé Afriky a jiných zemí třetího světa budou hromadně prchat do Evropy a masivně ji zaplavovat. 
Sfath dále uváděl, že v Africe budou nesčíslní lidé umírat hlady, zatímco zbytek světa to bude ignorovat 
a bude  se  jen  lačně  starat o  vlastní  zisky.  Zmiňoval  také,  že budou  stále  více ničeny  a potlačovány 
svobody  národů  celého  světa,  včetně  Švýcarska,  jelikož  neschopníci,  kteří  se  dostanou  do  vládních 
úřadů,  budou  vesměs  a  typicky  podléhat  bludné  víře,  že musí  vydávat  za  každou  cenu  nové  a  lid 
terorizující zákony, rozhodnutí, předpisy a nařízení, aby se jimi zvěčnili a zveličili.  

Nuže, svojí  řečí vlastně mířím k tomu, abych se tě dotázal, zdali by ses nemohl v tajných záznamech 
svého otce, Sfath, poohlédnout po některých takových věcech, které mě zajímají, avšak nevím již, kdy 
tyto předpovědi učinil. 

Ptaah  To bych samozřejmě mohl, Eduarde, ale potrvá to nějakou dobu, neboť těch záznamů je tolik, 
že nebude snadné dotyčný obsah rychle nalézt. Mohu ti však sdělit, že jsem v záznamech svého otce 
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našel poznámky, jež se vztahují na onu vznikající nákazu, která se v nadcházejícím, novém roce rozšíří 
z Číny do celého světa; o tom  jsi posledně hovořil a zmiňoval, že v této věci  ještě nesmíš poskytovat 
veřejnosti žádné informace a že to budeš smět učinit až tehdy, když ... 

Billy  Zadrž prosím, neboť hovořit o  této věci se,  inu, vždyť víš, co myslím. Když  jsi  již narazil na  ty 
poznámky, tak přece víš, že je zatím ještě nutno posečkat a proč. 

Ptaah  Promiň, pak se k tomu vrátím v daném čase až příští rok,  jelikož mě zajímají některé věci,  jež 
jsem v letopisech svého otce nenalezl. 

Billy  Děkuji.  Pak  bych měl  ještě  tuto  otázku:  Sfath  jednou  uváděl,  že  až  se  bude  ničit  klima,  tak 
atmosféra  již nebude moci dýchat,  jelikož příroda selže. Tím měl na mysli, že pozemské  lidstvo bude 
produkovat miliardy  tun  chemických  jedů,  které  budou  otravovat  atmosféru  do  té míry,  že  se  již 
nebude  schopna  sama  zregenerovat.  Ze  všech  těch  jedů,  jež  budou  lidé  vypouštět  do  přírody,  se 
budou,  podle  Sfath,  uvolňovat  a  vypařovat  plyny,  které  budou  ve  velkých  kvantech  pronikat 
do atmosféry, která se proto stane ohniskem a zdrojem šíření mnoha nemocí, zejména různých druhů 
rakoviny. Z  toho prý budou plynout pro pozemšťany největší problémy,  což  si však vědci  zkoumající 
atmosféru nebudou uvědomovat,  jelikož v  tomto ohledu nebudou disponovat žádnými poznatky ani 
zkušenostmi. Mimoto prý nebudou mít k dispozici ani nezbytné aparatury a nástroje, s jejichž pomocí 
by mohli tyto atmosférické plyny,  jež dosud neznají, rozlišovat, analyzovat a registrovat. Rád bych se 
tedy zeptal, zdali nevíš, jestli nějací pozemšťané vědecky zkoumají tyto aspekty? 

Ptaah  Nikoliv, není mi známo, že by vědci zkoumali tyto věci způsobem, který zmiňuješ, neboť věda 
dosud postrádá takovouto disciplínu, každopádně v tom smyslu, jejž jsi nastínil. 

Billy  Od Sfath vím, že jedovaté výpary chemických plynů, které pozemšťané produkují, se vzájemně 
slučují a unikají do atmosféry, v níž se tak utvářejí nové druhy  jedovatých plynů,  jež dosud v žádných 
chemických naukách na Zemi nejsou popsány,  jelikož  jsou zcela neznámé. K tomu mám tento dotaz: 
Do  jaké míry chrání ochranné obličejové roušky před původci nemoci?  I ve vztahu k  té nové nákaze 
z Číny? 

Ptaah  Prosté  ochranné  roušky,  jež  jsou  používány  po  celém  světě  a  jež  nejsou  speciálně  navrženy 
k ochraně  před  viry, mikroorganizmy  a  bakteriemi,  jsou  ve  vztahu  ke  zmíněným  původcům  nemoci 
zcela neúčinné. V zásadě slouží pouze komerčním obchodníkům ke hromadění zisku. Takovéto roušky 
jsou užitečné a vhodné jen k vytěsňování hrubých cizorodých tělísek, jako jsou prachy a písek atd. 

Billy  No právě, takový byl a je i můj názor. Takové roušky jsou zcela nesmyslné a slouží jen kumulaci 
finančního zisku. 

Ptaah  Tak tomu skutečně je. 

Billy  Dobrá,  pak  je  i  toto  jasné. Nyní mám  ještě  následující  dotaz:  Sfath  vykládal,  že  orba,  resp. 
obracení zeminy, které se praktikují v zemědělství a velkozahradnictví atd., ničí půdu a  její plodnost, 
a tudíž  mohou  přirozené  plodiny,  resp.  potravinové  rostliny,  růst  už  jen  díky  uměle  dodávaným 
živinám; rostliny však do sebe tato umělá hnojiva vstřebávají a pozemšťané je následně pojídají, čímž si 
poškozují  imunitní  systém  a  pěstují  si  náchylnost  k  všemožným  chorobám.  Krom  toho  tvůj  otec  již 
ve 40.  letech  20.  století  vysvětloval,  že  zoraná,  resp.  obrácená  půda  již  není  schopna  absorbovat 
ze vzduchu  jedovaté  látky,  a  tedy  ani  CO2  –  právě  naopak:  Jedovaté  látky  z  atmosféry,  které  se  již 
absorbovaly, resp. vstřebaly a uložily do půdy, se opět vylučují a unikají zpět do atmosféry. K tomu se 
chci pouze zeptat, zdali bys nemohl vypátrat, kdy to Sfath zmiňoval? 

Ptaah  I toho se zhostím. Avšak ... 

Quetzal   Jsem zpět. 
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Ptaah  Pak bych chtěl jít, neboť mám ještě nějaké věci na práci. Na shledanou, Eduarde, můj příteli. 

Billy  Měj se dobře a na shledanou. Quetzal, venku jsme se bavili o nějakých věcech, ale svůj hovor 
jsme nedokončili, a proto bych se rád znovu věnoval těm stromům, které máme do budoucna zasadit, 
neboť po stránce výsadby se kvůli ničení klimatu  leccos mění, a to nejen ohledně nízkých rostlin, ale 
i ohledně stromů. 

Quetzal   Proto jsem znovu přišel. Musím poznamenat, že do budoucna budou v severních regionech 
střední Evropy vhodné  jiné druhy  stromů, keřů a  rostlin, neboť klimatická  změna bude  způsobovat 
teplé počasí, a zapříčiní  tedy sušší  či velmi suché půdy; proto byste měli sázet  takové stromy a  jiné 
rostliny, které pro váš pozemek na základě svého šetření považuji do budoucna za vhodné. Měli byste 
dbát na  to, aby  rostliny byly, pokud možno, vysoké  již 80–100 centimetrů. Nyní bych  rád doporučil 
následující stromy, a pokud budeš později uvažovat i o jiných rostlinách, poradím ti. Vhodné jsou tyto 
stromy: 

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 
Platan (Platane Platanus) 
Jilm »Lobel«, resp. jilm »Rebona« (Ulmus lobel) 
Lípa stříbrná, resp. plstnatá (Tilia tomentosa) 
Gutaperčovník / gumojilm jilmový (Eucommia ulmoides) 
Dub španělský (Quercus × hispanica) 
Zelkova pilovitá (Zelkova serrata) 
Zelkova habrolistá (Zelkova carpinifolia) 
Strom muku (Aphananthe aspera) 
Dub špičatolistý (Quercus acutissima) 
Javor babyka (Acer campestre) 
Habr obecný (Carpinus betulus) 
Lípa srdčitá, resp. malolistá (Tilia cordata) 
Bříza bělokorá, resp. bradavičnatá (Betula pendula) 
Třešeň (Prunus) 
Ořešák královský, resp. vlašský (Juglans regia) 
Dub velkoplodý (Quercus macrocarpa) 
Dub pýřitý neboli šípák (Quercus pubescens) 
Dub letní neboli křemelák (Quercus robur) 
Javor mléč (Acer platanoides) 
Kaštanovník setý, resp. jedlý (Castanea sativa) 
Dub zimní neboli drnák (Quercus petraea) 
Lípa velkolistá, resp. širolistá (Tilia platyphyllos) 
Buk lesní (Fagus sylvatica) 
Javor klen (Acer pseudoplatanus) 
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) 
Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) 
Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) 
Šácholan japonský neboli magnólie japonská (Magnolia kobus) 
Javor Bürgerův (Acer buergerianum) 
Parócie perská (Parrotia persica) 
Ambroň západní (Liquidambar styraciflua) 
Višeň křovitá (Prunus x eminens »Umbraculifera«), nízká 
Hloh Lavallův (Crataegus x lavallei »Carrierei«), nízký 
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Muďoul trojlaločný (Asimina triloba), nízký 
Olše japonská (Alnus japonica), (Alnus spaethii) 
Jedle bělokorá (Abies alba) 
Tis červený, resp. obecný (Taxus baccata) 
 

Buk,  který  je  ve  vaší  oblasti  nejdůležitějším  stromem,  pokud  jde  o  přirozenou  lesní  výsadbu,  snáší 
sucho  jen  částečně,  a  není  tedy  bezpodmínečně  tou  nejlepší  volbou,  avšak  přesto  není  nevhodný. 
Domnívám  se,  že  docela  dobře mohou  prospívat  jehličnany,  jako  jsou  jedle  obecné  a  douglasky 
tisolisté,  jež  se  hodí  i  do  středně  suchých  lesních  oblastí  a  mají  slušné  vyhlídky  na  dobrý  růst. 
Stanoviště  každého  stromu musí  být  samozřejmě  v  zásadě  voleno  tak,  aby mohlo  být  stále  dobře 
zásobováno nezbytnou vodou. Je nutné zohlednit i nejrůznější jiné souvztažnosti a vlivy, a zejména je 
nutno přihlédnout k tomu, aby stromy dobře odolávaly bouřím, neboť ty budou v budoucnu zvláště 
významné  a  prudké.  Je  podstatné  disponovat  znalostmi  o  tom,  zda  je  strom  odolný  vůči  suchu 
a bouřím, stejně jako znalostmi o omlazení lesa a regulační funkci smíšených dřevin, neboť jen vhodné 
druhy stromů budou celkově lépe růst a lépe se zachovají, čímž se předejde velkým škodám nebo se 
sníží riziko jejich vzniku. To jsou prozatím věci, které mohu vyjádřit a poradit. Nyní však musím jít, milý 
příteli, neboť na tebe již čekají Yanarara a Zafenatpaneach. Na shledanou. 

Billy  Děkuji, ahoj. Na shledanou. 
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