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Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva 

Sedmistý sedmatřicátý kontakt 

pondělí, 20. dubna 2020, 21.55 hod. 

 

Yanarara   Tady jsme, buď pozdraven. 

Zafenatpaneach   Ano, buď pozdravem, můj příteli. 

Billy I já vás zdravím a vítám, a jsem rád, že jste tady. Právě jsem ještě klel, jelikož teď mi již popáté 
zmizela z počítače celá moje dnešní práce. Dnes večer mi ji Uèli dokázal znovu zpřístupnit, a sice 
z bezpečnostní kopie v Bernadettině složce, kam jednoduše zmizela, aniž jsem se o to jakkoliv přičinil. 
Jak se to děje, to nevím, a nechápu ani jiné věci, které se od doby těch zpropadených »svatých« 
Velikonoc opět dějí, jenže ještě šíleněji, než se děly všechna ta léta předtím od roku 2001. 2 dny před 
Velikonocemi to náhle opět začalo a nyní to již nepřestává. Teď mi musí opět pomoci Uèli a podívat se, 
zda mi může znovu zpřístupnit mé zmizelé zpracované kontaktní strany. 

Yanarara   Když dovolíš, můžu se o to pokusit i já, neboť se vedle své regulérní činnosti zabývám i touto 
primitivní počítačovou technikou, jelikož se o ni zajímám.  

Zafenatpaneach   Yanarara se již dopracovala podivuhodně mnoha poznatků o této technice. 

Billy O. k., tak se o to pokus, a když to skutečně dokážeš, tak ti padnu kolem krku, což v případě Uèliho 
přirozeně nedělám, jelikož je to muž, trochu barevný a dobrý a milý chlap, který někdy uprostřed noci 
vstává z postele, aby mi pomohl s počítačem, jelikož se v něm právě opakovaně něco nedaří. Vždy mu 
pak dávám »dobrůtku do postele«, totiž čokoládové kuličky, aby pak mohl zase sladce usnout. 

Yanarara    Ráda budu mít obojí. 

Billy Ach, dobrá, staniž se. 

Ptaah   Nyní přicházím i já, Eduarde. Zdravím tě, můj příteli. 

Quetzal   A já také, buď pozdraven. 

Billy Všechny vás také zdravím, a buďte vítáni. 

Ptaah Ze své strany s tebou musím prohovořit nějaké věci, Eduarde, které mají být probrány jen mezi 
námi všemi, co jsme zde, avšak stane se tak teprve později, až se vrátíš s Quetzal. 

Billy ? 

Quetzal   My dva se musíme společně porozhlédnout na pozemku, přičemž ti budu muset ukázat 
a vysvětlit různá nezbytná opatření, jež by měla být provedena. To bychom měli udělat hned nyní. 

Billy Dobře, pak se můžeš, Yanarara, pokusit vypořádat se s mým počítačem. 

Yanarara   To budu chtít udělat, buď bez starosti. 

Zafenatpaneach   Ze své strany musím ještě krátce povědět něco o těch zlovolných rušeních, která 
zasahují tvůj počítač, přičemž tyto útoky mají zcela novou a jinou povahu, než jakou měly předtím. Žel 
v tomto ohledu opět stojíme před naprosto novým začátkem a víme, že tvá práce je těmito novými 
útoky rušena ještě rozličněji, než jak tomu bylo předtím, než jsme tyto útoky, které postihovaly tvou 
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osobu a práci, dokázali po dlouholetých snahách konečně vyřadit. O tom si ale budeme chtít něco 
vysvětlit později. 

Quetzal   Tak tedy nyní pojďme. (...) 

 

22.26 hod. 

Ptaah Tak jste zase zpět, můžeme tedy prohovořit to nezbytné. (...) 

 

23.18 hod. 

Billy (...) To bylo skutečně (...) 

Quetzal   Pak bych nyní rád odešel, ale když budeš potřebovat moji radu, můžeš mě kdykoliv zavolat 
prostřednictvím Florena. Na shledanou. 

Billy Na shledanou. 

Yanarara   Podívej se sem, ta ztracená data jsem dokázala opět ... 

Billy Fantastické. Děkuji, nemyslel jsem si, že je znovu najdeš. Děkuji, sám bych to býval nedokázal, 
neboť v těchto věcech se nevyznám, a proto potřebuji pokaždé pomoc od Uèliho. V podstatě jsem právě 
takzvaný počítačový břídil, tedy právě někdo, kdo válčí s vnitřním vybavením počítače, neboť se v něm 
nevyznám. 

Yanarara   V jiných ohledech jsi ale mnohostranně zběhlý, jak vím. Už jen to, co mi Semjase vyprávěla 
o tvé různorodé řemeslné zručnosti, díky níž jste teprve mohli vybudovat své Středisko, je velmi 
působivé. 

Billy   To nebylo ale nic mimořádného, neboť jsem měl ve svém životě vždy to štěstí, že jsem si mohl 
osvojit to či ono řemeslo, a bylo mi také dopřáno, že jsem mohl všude po světě vykonávat nejrůznější 
činnosti, díky nimž jsem získával vhled do daných problematik, četné pracovní znalosti, trochu řemeslné 
zručnosti a různé dovednosti a mohl jsem si utvořit, vyvinout a vypracovat i jisté takzvané »talenty«, 
resp. schopnosti. A všechny tyto hodnoty jsem pak mohl úhrnem uplatnit a využít při výstavbě Střediska. 
To celé tedy skutečně není nic mimořádného, neboť se právě a jednoduše jednalo o vypracované 
schopnosti, které se mylně označují jako »talenty«, jelikož »zvláště bystří pozemšťané« zastávali a ještě 
i dnes zastávají hloupý názor, že »talent« si člověk nemusí vypracovat, jelikož je mu dán od narození. 
Chci tedy říci, že ty zájmy a práce, které jsem uplatnil pro výstavbě Střediska, jsem si osvojil z vlastní 
energie a síly na základě svého zájmu, své ochoty, zvídavosti, učebních a aplikačních možností, touhy 
po zážitcích a sbírání zkušeností atd., díky čemuž jsem se mohl vyvíjet dále a kupředu. 

Yanarara   Ano, tak tomu přirozeně je, avšak to, co jsi udělal ty, chápu trochu jinak, neboť jak vím, tak 
si lidé na Zemi osvojují pouze jednu profesi, pokud vůbec, a nikoli tak pestrou škálu nejrůznějších 
profesí, jakou sis osvojil ty. 

Billy   To máš zřejmě v zásadě pravdu, Yanarara, avšak i mezi námi pozemšťany existuje větší počet lidí, 
kteří si neosvojují pouze jednu profesi, ale po celou dobu svého života i profese, resp. povolání dvě nebo 
tři. Existují i lidé, jako jsem já, ženy i muži, kteří si přisvojují četné schopnosti na poli různých povolání 
a činností. Tyto pozemšťany pak nazýváme anglickým pojmem »allrounder«, což se do německé řeči 
zpravidla překládá výrazem »Alleskönner« (»všeuměl«), což je však doslovně vzato chybně, neboť při 
překladech z jednoho jazyka do druhého obvykle vznikají takovéto chyby. Přesně vzato by totiž pojem 
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»allrounder« v německé řeči znamenal »Allesrunder«, což by byl výraz pro pozemšťana, který »vše 
kolem dokola zvládá«, což by opět znamenalo, že »umí vše udělat«. 

Zafenatpaneach   To je správně, neboť tak to chápu také, a schopnosti a »talenty« výslovně 
předpokládají, jak správně uvádíš, vlastní zájem, vůli, konání a studium, neboť aby si mohl člověk osvojit 
schopnost něčeho určitého, jako takzvaný »talent«, musí vytvořit a realizovat to, co má tímto 
»talentem« být. Schopnosti a »talenty« tedy nejsou člověku předurčeny nebo jednoduše dány při 
narození, ale musí se jim naučit. 

Billy To je mi jasné, i když si pozemšťané myslí, že schopnosti a »talenty« jsou člověku dány jako dar 
při narození a tak podobně, jelikož přemoudřelí pozemšťané, tedy právě »bystré hlavy«, tvrdí něco 
jiného a zastávají názor, že spolkli všechnu moudrost a všechny dobré vědomosti světa, zatímco 
ve skutečnosti vůbec nechápou látku, o níž hloupě žvaní. Již Sfath mi říkal a také podrobně vysvětloval, 
že když chci mít schopnosti v tom či onom povolání a v nějaké činnosti, a tedy právě »talent«, tak si 
musím tyto hodnoty sám vypracovat pouze na základě svého zájmu, vůle, studia a nasazení, jelikož 
od narození člověku nejsou předem dány vůbec žádné schopnosti, ani žádný zvláštní »talent«. Veškerou 
zručnost, schopnost nebo právě »talent« na nějaké řemeslo, na hudbu, počty, filozofii, vynálezy, 
rétoriku či jinou věc, nebo dokonce geniálnost, si tedy musí člověk vskutku nejprve sám vypracovat. 
K tomu je v každém případě a v zásadě nezbytný hlubokosáhlý kognitivní rozvoj, který má hlubší základy, 
než se například domnívají nebo dohadují psychologové. V podstatě totiž kognice nepředstavuje pouze 
fakt používání myšlenek, nýbrž mnohem více rozličných věcí, neboť faktor kognice zahrnuje myšlení 
a uvažování, chápání a vědění a určuje rozum a zdravý úsudek, stejně jako pozornost, bdělost, 
kreativitu, plánování, orientování, vzpomínání, imaginaci, argumentaci, výslovnost a skutečné vnímání. 
Základní a nepostradatelný faktor kotví také v kognitivní introspekci, resp. v jasném vnímání vlastního 
vědomí, jakož i samotných myšlenek a z nich plynoucích pocitů, jejichž účinek určuje psychické pochody, 
jež je důležité zvláště a specificky pozorovat. 

To vše, co jsem nyní pověděl, se samozřejmě vztahuje na skutečně zdravý, normální vědomní stav 
člověka, neboť v tomto ohledu může také nastat případ, že vědomní stav člověka je anormální, načež 
člověk trpí deficitem po stránce normální obsáhlé kognice. Tak je tomu právě tehdy, když člověk trpí 
»kognitivním postižením«, které se může objevit jako porodní vada, jelikož je dědičné, a sice po několik 
generací až do sedmého kolene, jak vysvětlil Sfath. Ke kognitivnímu postižení mohou vést i vnější faktory 
jako např. nehoda, nadužívání alkoholu, drogová závislost, jedovaté plyny, jiné jedovaté látky, 
elektrošoky, strach a obavy, útrapy, teror, týrání, nedostatek potravy, vyhoření, a tedy i faktické 
psychické škody. 

Ohledně fakticky zdravého, normálního vědomního stavu člověka, a tedy právě ohledně jeho schopnosti 
kognitivní introspekce, resp. jasného vnímání vlastních vědomních obsahů a vědomního působení je 
dále nutno říci, že této lidské kognitivní schopnosti jsou dány zcela přirozené meze, a tudíž člověk 
nemůže překračovat svoji výkonnost, neboť jinak se u něj mohou vyvinout poruchy vědomí, jež mohou 
vést až k vědomnímu zmatení a pomatenosti. 

Co je ještě nutno zmínit, to se týká lidí, kteří od narození skutečně disponují zvláštními aspekty, které 
však nemají nic společného se samotnými »talenty«, nýbrž s jedním zvláštním specifikem, které 
skutečně představuje vrozenou schopnost, jež je vlastně protipřírodní, a tudíž se i psychologicky 
označuje jako »odchylka přírody od pravidla«. Zde se jedná o lidi, které Sfath, pokud si správně 
vzpomínám, označoval jako ingeniózní, resp. jako geniální, jimž jsou od narození vlastní zvláštní 
»svébytné dovednosti« vzniklé z převažující funkční poruchy vědomí. To se týká např. »fotografické 
paměti«, »zázračných dětí« ovládajících hudbu, šachy či počty, nebo »brzké chytrosti« atd. Podle 
výkladu Sfath i podle toho, co jsi jednou vysvětloval i ty, Ptaah, se v těchto případech jedná skutečně 
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o přírodní zvrácenost, a sice ve smyslu vzniklé funkční poruchy vědomí. Ty i tvůj otec jste takovéto 
fenomény označovali za patologický syndrom, což podle vašich výkladů znamená, že jejich příčiny 
odpovídají abnormálnímu, chorobnému pochodu a stavu vědomí, a tedy jednotlivému úkazu 
deformace. 

Ptaah Někdy se mi zdá, že mi zatajuješ některé své vědomosti, neboť to, co vysvětluješ, je správné, 
avšak vymyká se to z mně známého rámce všeobecných vědomostí pozemšťanů. 

Billy Jen se netvař tak svatouškovsky, můj příteli, neboť vy dva, ty a tvůj otec Sfath, jste mě přece 
naučili to, co vím a co mohu vysvětlovat. Nemáš se tedy čemu podivovat. Vlastně jsem chtěl hovořit 
o něčem jiném, a sice o tom, že po stránce lidských schopností a »talentů« pronášejí žel »bystré hlavy« 
mezi pozemšťany zcela jiné definice a jiná tvrzení, totiž ta, že schopnost a »talent« představují »nadání«, 
a tedy něco »vrozeného«, což je ovšem vskutku absurdní teze. »Nadání« v tomto smyslu neexistuje, 
neboť vše se vždy zakládá na tom, že si člověk nevědomě nebo vědomě sám vypracuje nějakou určitou 
věc, kterou kognitivně a činorodě sleduje, provádí a realizuje na základě svého hlubokého zájmu, 
nezbytné jasné pozornosti a pro ni nutné nevědomé či vědomé bdělosti. Tak je tomu právě proto, že 
kognitivní systém pracuje jak nevědomě, tak vědomě. Na základě toho si člověk tvoří schopnost a talent 
k tomu, aby dokázal to, o co usiluje, což značí, že si vyvíjí schopnosti a »talent«, jenž zahrnuje celek jeho 
činů, který uvádí do praxe. To znamená, že člověk vyvíjí určitý výkon, jenž odpovídá jeho osobním 
podmínkám, které si sám stanovuje. Tyto podmínky pak odpovídají jeho zájmům, přáním, idejím a jeho 
vůli, na jejichž základě vymýšlí komplexní vlastnosti, které v sobě buduje a realizuje, resp. uskutečňuje 
jako obsah svého života. Tento obsah života se pak upevňuje do podoby zvykového systému, který 
samostatně naléhá na trvalé uskutečňování svébytně vytvořených schopností a »talentu« a stává se 
stále intenzivněji a hlubokosáhleji faktorem trvalé existence. To celé pak nelze zastavit ani ukončit, ale 
vyvíjí se to stále dále, a určuje to tedy i kognitivní a psychologický stav člověka. 

Vytvořenou schopnost pozemšťané často mylně označují za »talent« a »nadání«, což má – tedy právě 
podle názorů pozemšťánků – představovat něco zvláštního, a tedy zvláštní vrozenou výkonnost 
ve vztahu k nějaké určité věci libovolného druhu. Má se to týkat něčeho, co stojí mimo rámec normálně 
naučených věcí, a tedy mimo rámec svébytně osvojených vědomostí, dovedností a »vlastnoručně« 
vypracovaných schopností, a tudíž se má jednat o něco, co je člověku od narození dáno jako »nadání«. 
Takovéto »nadání« má tedy představovat zvláštní, vrozenou vlohu, díky níž může nějaká osoba 
na určitém poli dosahovat poměrně rychlých pokroků a dalších vývojů, stejně jako nadprůměrné úrovně 
výkonnosti. Pokud v takovémto případě projeví nějaké dítě speciální, výraznou schopnost, jako např. 
hudební virtuozitu, resp. perfekci po stránce zvláštní hudebnosti, tak se mylně hovoří o »zázračném 
dítěti« atd., jelikož lidé nechápou, že si dané dítě celou věc pouze nevědomě či vědomě samo 
vypracovalo, přičemž svoji práci kognitivně a činorodě sledovalo, provádělo a realizovalo na základě 
svého hlubokého zájmu, nezbytné nevědomé či vědomé jasné pozornosti a pro ni nutné bdělosti. Tak 
je tomu právě proto, že kognitivní systém pracuje jak nevědomě, tak vědomě, jak jsem již vysvětlil. 

»Nadání« se tedy mylně pokládá za vrozený potenciál, který má existovat nezávisle na tom, zda se 
»nadání« již vyvinulo na základě zvláštního výkonu, nebo nikoliv. Pokud člověk prokáže, že má několik 
jednotlivých schopností, jež se označují jako »nadání«, resp. »talenty«, pak se to označuje 
za »mnohočetné nadání« atd. 

Co se týče pojmu »talent«, na který pohlížíme ve smyslu »nadání«, tak ten původně vychází z míry 
jménem »talent«, která ve staré orientální Babylonii označovala »nesené břemeno muže«, a tudíž 
»talent« souvisel s jistou schopností, tedy právě se schopností muže nést vlastní energií a silou určitou 
zátěž, resp. určité břemeno. »Talent« tedy představoval schopnost nést určitou zátěž, takže se používal 
i jako váhová jednotka, avšak nikdy jako »nadání«. O tom se však zřejmě nemusím blíže rozšiřovat, 
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neboť se domnívám, že se o této věci a některých dalších záležitostech dá něco nalézt na Wikipedii, kam 
se později podívám. Pokud pak naleznu něco vhodného, tak to zkopíruji a připojím to ke svému výkladu: 

 

Wikipedie: Talent v Talmudu: Vezmeme-li jako základ výpočtu římskou libru, která označuje hmotnost 
0,325 kilogramu, tak činí hmotnost talentu v Talmudu 19,5 kilogramu (60 x 0,325). Vezmeme-li však 
jako základ výpočtu tyrský šekel označující hmotnost 14 gramů, tak obnáší hmotnost talentu v Talmudu 
21 kilogramů (1500 x 14 gramů). 

Talent (řecky talanton ve smyslu váha, hmotnost/zátěž) byl původně starobabylónskou měrnou 
jednotkou hmoty. Tento talent a z něj odvozené menší talenty se běžně používaly v době antiky. Talent 
se vždy dělil na 60 min, až na ten římský, který se dělil na 100 liber. 

Ve vztahu k hustotě vody sloužil talent i nadále jako objemová a délková jednotka: Jeden talent vody 
zahrnoval vždy objem jedné kubické stopy. Různé duté míry pro kapaliny o objemu 1½ kubické stopy se 
nazývaly metretes, míry pro sypké zboží (medimnos) obnášely 2 kubické stopy. 

Stejně jako jiné antické měrné jednotky se talent používal při vyvažování stříbra (vzácněji zlata nebo 
mědi) jakožto měny; bližší členění měr viz antická drachma. Viz také: Staré míry a váhy (antika). 

V bibli se hovoří o určitém množství stříbrných mincí. V novozákonním podobenství o svěřených 
talentech (Mt 25,14-28) je třem pacholkům svěřeno pět talentonů (»τἀλαντον«, hřiven), resp. jen dva 
či jeden – »každému podle jeho vlastní schopnosti (síly)«. Luther a Zwingli překládali talent ještě výrazem 
cent. Patrně pod vlivem latinské Vulgáty1, v níž se překládalo výrazem »talentum«, se nechá slovo 
»talent« doložit ve smyslu nadání, a sice v angličtině od 16. století a ve francouzštině od 17. století. 
Touto oklikou získalo toto slovo svůj význam i v němčině. 

 

Yanarara   To je zajímavé, v tomto ohledu se od tebe nechám ráda poučit, pokud mě budeš chtít 
vyučovat? 

Billy To rád při vhodné příležitosti učiním. 

Zafenatpaneach   Pak bychom měli nyní jít, neboť nás ještě čeká jeden úkol. Pravím tedy na shledanou, 
uvidíme se patrně brzy. 

Yanarara   Ano, také pravím na shledanou, a budu myslet na tvoji výuku. Na shledanou a děkuji za tvoji 
nabídku. 

Billy   To je v pořádku, není zač děkovat. Pak tedy na viděnou – uvidíme se příště. (…) Pokud souhlasíš, 
Ptaah, chtěl bych říct ještě toto: Z televize jsem se dozvěděl, že ohledně koronavirové epidemie všude 
kolují, obzvláště v Německu, ty nejšílenější a nejztřeštěnější spiklenecké teorie, nahání obyvatelstvu 
strach a děs a uvádí jej v omyl. To se ovšem dělo už i v dřívějších dobách, kdy zuřily nákazy, epidemie 
a pandemie, např. ve středověku, ale i v letech 1918–1920, kdy řádila »španělská chřipka«. Výskyt 
takovéto nákazy, epidemie či pandemie, představoval pro obyvatelstvo obecně i tehdy velké nebezpečí, 
jelikož nikdo si nemohl být jistý, že se nenakazí – a tak je tomu i dnes v případě koronaviru. Jak vím, 
i v dřívějších dobách byli lidé uchváceni spikleneckými teoriemi. Sfath mě totiž brával do minulosti 
do různých období, kdy vládly epidemie, a sice až do doby bronzové, tedy do období před více jak 4000 
lety. Sfath mi překládal vyslechnuté rozhovory z různých dob, abych rozuměl tomu, co si tehdy lidé 
povídali. Tak tomu bylo i v době moru, přičemž německé slovo »die Pest« (mor), latinsky »pestis«, 
v řečtině »loimós«, neznamená nic jiného než »nákaza« – žel zjišťuji, že stále více zapomínám svou 

 
1 Vulgáta je pozdně antický latinský překlad bible; pozn. překl. 
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řečtinu. Z těch překladů od Sfath a ze zkušeností nasbíraných na všech těchto cestách do minulosti plyne 
i to, že žádná z nákaz nezasahovala jen určité věkové skupiny – jak dnes tvrdí virologové a spol. –, takže 
ani neplatí, že by koronavirem byli napadáni jen staří, starší a zdravotně zatížení lidé. 

Ptaah   Ano, jejich tvrzení v žádném případě neodpovídají pravdě, neboť ten mutující a genově stále se 
proměňující koronavir není vir, který by napadal specificky jen určitou věkovou skupinu, ale je to vir 
napadající všechny lidi všech věkových kategorií – jak jsem ti už vysvětlil minulý rok. Napadá – jak jsem 
ti už několikrát vysvětlil – všechny orgány, jako jsou plíce, ledviny, játra, slezina, mozek, střeva, žaludek, 
slinivka břišní a srdce, a sice také u ještě nenarozených, malých i starších dětí, mladistvých, dospělých 
všech věkových kategorií až po ty nejstarší. Za určitých okolností ten vir bez zábran útočí i na savce všech 
druhů a ras, ale i na různé druhy zvířeny a dalších živočichů. 

Tento virus – přičemž žádný jiný takto zákeřný typ viru jsme dosud nezkoumali – bude mít dlouhé 
existenční trvání a nebude možné jej vymýtit, neboť vykazuje atributy, které zajišťují jeho další existenci 
v ryze impulzní podobě. Je to tedy tak, že – pokud se jistí infikovaní lidé z choroby uzdraví, vytvoří si 
protilátky a virus u nich už nepůjde prokázat – nákaza i přesto bude dále existovat jen na úrovni impulzů, 
a sice bez možnosti to lékařsky prokázat. Jelikož virus existuje dál na impulzní bázi a zůstává takto 
aktivní, tak tedy může znenadání opět vzplanout ze svého impulzně vegetujícího stavu a znovu 
rozvinout svou plnou aktivitu, přičemž může i nadále přetrvávat nebezpečí infekce. To celé ale 
neznamená nové propuknutí viru, resp. jeho reaktivaci, nýbrž jen náhlý propuknuvší stav opětovné 
přímé aktivity plynoucí ze skrytého stavu impulzní působnosti. Jedná se tedy o další silné a přímé 
pokračování aktivity viru, který je zakotven na úrovni impulzů, což je zvláštnost odpovídající dle mých 
znalostí jen tomuto viru. Takovouto formu výskytu jsem dosud nikdy nepoznal. A toto impulzní 
setrvávání viru v aktivitě, jakož i jeho schopnost dále aktivně existovat »v dřímotě«, aby se pak náhle 
z nějakého neznámého důvodu opět plně zaktivoval a i nadále infikoval či jinak vyvolával nemoci, to je 
rovněž fenomén, s nímž jsme se dosud při svých výzkumech nesetkali, a je tedy i pro nás zatím záhadou. 

K tomu celému je potřeba zmínit i to, že hrozba infekce je v normálním i mimořádném případě vždy 
velká a nevypočitatelná, přičemž infekce probíhá obzvláště při mluvení, neboť tak se virus přenáší 
z člověka na člověka. A k tomu dochází právě mluvením, neboť vydechované kapénky se přenáší 
vzduchem na jiné lidi a ti jsou jimi pak nakaženi. Tomu lze ovšem zabránit jen nošením vhodných roušek, 
jelikož ty zamezují dechu a kapénkám, aby se dostaly do volného prostoru a aby je vzduch odnášel dál. 
Tyto ochranné roušky ovšem musí být vyrobeny odborně, speciálně pro tento účel a z vhodného 
materiálu schopného filtrace, takže je potřeba mít na paměti, že roušky z papíru nebo obyčejných látek 
bez filtru – které se vyrábí i podomácku – jsou absolutně nepoužitelné a zbytečné, takže produkty 
tohoto typu neslouží v žádném případě jako ochrana. Nositelé těchto vyrobenin se nechávají ukolébat 
v pocit falešného bezpečí. To platí stejnou měrou jak pro průmyslově vyráběné, levné či zmetkové 
roušky, tak i pro průzorové, resp. ochranné obličejové štíty, které nepřiléhají těsně na obličej a jsou dole 
a po stranách otevřené. 

Billy   To vše, co říkáš ohledně koronaviru, shledávám zvláštním a tím se věc stává ještě zhoubnější, než 
jakou ve skutečnosti už je. Dříve byly nákazy považovány za zvěsti zla, přičemž obzvláště velké epidemie 
stály život mnoha lidí a rovněž je i mrzačily či znetvořovaly. To vše je ale dnes ignorováno, neboť většina 
pozemšťanů – k nimž patří i převážná většina vládnoucích atd. – žije prostě hloupě bez cíle a starostí 
o to, co bude zítra, a nepřemýšlí o pandemických událostech historie, neboť jen slabomyslně myslí 
na svátky a vzpomínkové slavnosti ohledně válečných událostí atd. Proto dnes ani neexistují žádné 
patřičné zákony pro případ nákazy a ani směrodatné směrnice ohledně nezbytných souborů 
bezpečnostních opatření a způsobů chování, v jejichž důsledku by pak bylo možné hrozící nákazu 
zavčasu utlumit a zcela zastavit dříve, než by se z ní stala epidemie, či dokonce pandemie. Jelikož ale 
převládá u absolutní většiny vládnoucích nulový intelekt (ve smyslu německého slova »das Intellektum« 
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– pozn. překl.), a tím pádem i nulový rozum a chápavost, pak je v jejich případě v této věci všechna snaha 
marná a vše je ztraceno; a protože i většina obyvatelstva jedná sama bezcílně podle stejného principu 
a v absenci rozumu a pochopení, tak se může každá katastrofa bezmezně rozmáhat a může šířit smrt, 
nouzi a bídu. 

Když např. dříve svět sužovala morová vlna či jiné nákazy, pak volali obzvláště lidé věřící v klamnou 
představu boha kvůli svému náboženskému bludu ke svým neexistujícím bohům a nesmyslně úpěnlivě 
očekávali pomoc, takže se už ani nenamáhali utéct a ochránit se. Dále se snažili ve své klamné představě 
boha vysvětlit si nákazu pomocí spikleneckých teorií, a sice většinou v tom smyslu, že je rozhněvaný bůh 
trestá za jejich neposlušnost atd. Samozřejmě neznali příčinu dotyčné nákazy a uchylovali se ke své 
bludné víře a nakonec pokorně akceptovali trest svého rozhněvaného boha či svých bohů, takže si, často 
v naprosto oddané pokoře, vysvětlovali celou věc právě jako boží trest či trest bohů. Kromě toho tomu 
bylo v dřívějších dobách tak, obzvláště pak ve středověku v katolickém křesťanství, že křesťanští 
náboženští předáci všeho druhu – počínaje běžnými kněžími posedlými klamnou představou boha 
a konče tím nejvrchnějším, bludně bohověrným předákem v Římě, papežem – doporučovali bludnou 
bohovíru, mše a procesí coby lék na překonání nemocí, nákaz a epidemií. Každodenní návštěva mší, 
účast na často prováděných sektářských, o spásu žebrajících procesích měla ukonejšit rozhněvaného 
imaginárního boha, což se samozřejmě prokázalo jako absolutní blbost a jako kontraproduktivní 
šílenství, neboť z toho celého vyvstal pravý opak. To proto, že místo aby se choroba zažehnala, se šířila 
stále více, jelikož v důsledku srocování bludně věřících se infekce viry, bakteriemi a mikroorganizmy 
mezi lidmi velmi razantně rozšiřovaly a gradovaly. Nákazy se tak mohly dále nekontrolovaně šířit 
a nakaženo tak mohlo být nezadržitelně stále více lidí. I v tomto případě tedy z náboženské a sektářské 
klamné představy boha vyplývalo – jako už od nepaměti v bezpočtech dalších záležitostí a případů –, že 
umíraly do dnešní doby stovky milionů lidí vinou nákaz, válek, nenávisti a z bludné víry plynoucích 
masakrů, anebo byly dokonce vyhlazeny celé národy. Všichni ti hloupí pozemšťané, kteří věří klamné 
představě boha, přesto přese všechno nedostávají rozum, ale namísto toho se všichni do jednoho 
i nadále nechávají pokorně ohlupovat a zastrašovat vrchními a nejvrchnějšími sektáři bludně věřícími 
v boha, stejně jako jejich stejně pomatenými služebníky. Dále se jimi nechávají i finančně vykořisťovat 
a poštvávat jeden proti druhému, aby pomocí vraždění, zabíjení a válek atd. mohli na nejpřednější místo 
vítězně postavit svou vlastní bludnou víru v boha a aby jakoukoliv jinou bludnou bohovíru mohli zcela 
zlikvidovat. 

Vědomosti o zárodcích nemocí, původcích epidemií, lécích a očkování lidé tehdy ve starých dobách ještě 
neměli, takže se nedalo ani zachránit příliš mnoho lidských životů, což pomocí dnešního lékařství možné 
je, ačkoliv zde existují stále ještě hodně velké rezervy. V průběhu historie lékařství se sice velmi 
namáhavě dospělo k lecjakým dobrým léčivým postupům, i když často až pomocí mnoha smrtelných 
pokusů a nebezpečných omylů, ale ani se všemi těmi dosud dosaženými léky a terapiemi atd. se žel 
nedociluje toho, co pozemské lidstvo skutečně potřebuje, aby přemohlo zhoubné nemoci a nákazy 
dříve, než propuknou. Také úřady, vlády a organizace po celém světě, které jsou pověřené otázkami 
zdraví lidstva, jsou absolutně neschopné učinit odpovědně všechno myslitelné, aby zabránily výskytu 
epidemií a pandemií dříve, než začnou zuřit. U většiny těchto žalostných institucí je hlavním řemeslem 
pouhé chvástalství, tak tomu bylo odjakživa a je tomu tak i v dnešní době. I dnes převládá u těchto 
skupin výkonných činitelů obrovská absence rozumu a porozumění, takže i v dnešní době nesou 
odpovědnost za umírání mnoha lidí. Totéž platí i pro tu část obyvatelstva, která ve své tupé hlouposti 
a v absenci zdravého intelektu (ve smyslu německého slova »das Intellektum« – pozn. překl.) podporuje 
řádění koronavirové nákazy a zahrává si se smrtí. 

Nuže, dnes je již mnoho nemocí a nákaz, které – jak dokazuje historie – dříve vedly k těžkým epidemiím 
a pandemiím a stály životy stovek milionů lidí, běžně léčitelných nebo vymýcených. Dnes je situace 
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v Evropě taková, že od začátku 18. století už se neinfikují morem celé skupiny obyvatel, ale už jen 
jednotlivci, což je ovšem v chudších regionech světa jinak, neboť tam mor stále ještě existuje. I španělská 
chřipka si vyžádala v letech 1918–1920 mnoho milionů lidských životů, stejně jako si i koronavirus 
vyžádá stovky tisíc obětí na životech. Značnou vinu na tom nese obzvláště chudoba, ale naprosto 
speciálně a na prvním místě také hloupost obyvatelstva a jeho vládnoucích, kteří jsou nejbližšími 
»spojenci« těchto nákaz a jiných infekčních nemocí. Je to proto, že jejich pochopení a rozum jsou ještě 
natolik nedostatečně vyvinuty, že celou záležitost nákaz nedokážou ani pochopit, ani proti nim přijmout 
a provést nezbytné soubory opatření. A faktem je i to, že v důsledku globalizace se od minulého století 
po celém světě objevovalo mnoho nových chorob a nákaz, které pozemská medicína dodnes nezvládá 
a nedokázala je vymýtit a mezi něž patří ebola, virus západního Nilu, HIV a další. A co se v této věci událo 
za posledních sto let, to se bude dít i v budoucnu v důsledku přílišně bujícího pozemského lidstva, resp. 
v důsledku přelidnění, neboť se vyskytnou nové nebezpečné zárodky chorob a nákaz a budou s sebou 
přinášet stále větší a mohutnější potenciál pro nové epidemie. 

Ptaah Tak tomu skutečně bude, neboť to odpovídá zákonitému důsledku přelidnění. 

Billy   Tak tomu je, já vím, neboť společně se Sfath jsem to viděl. 

Ptaah I to je mi známo na základě záznamů mého otce. Avšak nyní, Eduarde, milý příteli, s tebou musím 
prohovořit ještě následující: (...) 
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