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Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva

Rozhovor mezi Ptaah z federace Plejaren
a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem (BEAM)
Sedmistý šestapadesátý kontakt
úterý, 3. listopadu 2020, 21.58 hod.
Ptaah O tom, co jsme nyní prohovořili, je patrně nutno i nadále mlčet, neboť kdybychom to uvedli
ve známost a zveřejnili, tak by ...
Billy To je v pořádku, nemusíš o tom dále hovořit, neboť mi bylo jasné, a to ještě dříve, než jsme celé
toto téma začali rozebírat, že musí vše zůstat mezi námi. Všechny informace, které jsme dosud vypověděli
a které byly zveřejněny na webových stránkách, mají sice pouze osvětlující charakter, ale vedou již
k telefonickému a písemnému obviňování a k nařčením, že šíříme strach. Však jsme očekávali, že nás
omezenci, notoričtí hašteřivci, přemoudřelci, nepoučitelná individua, konspirační teoretici, pitomci a jiní
idioti budou osočovat a zesměšňovat. A obratem se tak i stalo. Již před týdnem jsem ti sdělil, že mě dvě
osoby, v 1.30 hod. ráno, telefonicky informovaly o tom, že jejich otec – který mi volal před 8 týdny
a osočoval mě jako fantastu, blázna a šiřitele strachu – onemocněl koronavirem a zemřel. Dotyčné osoby se
mi za chování svého otce omlouvaly, a navíc prý změnily své smýšlení. K tomu jsem obdržel i tento krátký
dopis, který ti hned přečtu:
Jméno Meier je psáno s ypsilonem ..., ale to je jedno, poslechni si, co se zde píše:
Vážení členové FIGU a Billy Meyere,
K tomu, co jsme Vám již sdělili při našem telefonátu, chceme ještě dodat, že v našem širokém příbuzenstvu
se nyní objevily tři další, a z toho dva velmi znepokojivé případy covidu‐19. To je pro naši rodinu a široké
příbuzenstvo skutečně nešťastné, avšak na vině jsme my sami, neboť jsme všichni zastávali stejný názor
jako náš otec, a tudíž jsme se i účastnili demonstrací proti nošení roušek, proti dodržování rozestupů a proti
Copyright 2020 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org

2

všemu dalšímu. Teď už víme, že Vy, FIGU a pan Meyer, máte pravdu, že jsme se chovali zcela chybně a že
jsme Vás také falešně hanobili, za což se omlouváme. Nyní již víme, že FIGU ani pan Billy Meyer nevyprávějí
na svých webových stránkách žádné nesmysly a že nešíří strach; musíme se zachovat podle pravidel, které
nám skýtají možnou ochranu proti covidu‐19. Teď už víme, že máte pravdu a že vy, členové FIGU,
zveřejňujete na svých webových stránkách jasné informace, které se zcela odlišují od pouze zdánlivě
dobrých informací Spolkového úřadu pro zdravotnictví, vlády a lékařů, jakož i od údajů odmítačů
a konspiračních teoretiků, přičemž Vaše informace jsou skutečně dobré a pravdivé – to si nyní
uvědomujeme, a proto se řídíme tím, co píšete na svých webových stránkách. (...)
Přejeme Vám a FIGU jen to nejlepší a zdravíme Vás. (...)
Ti lidé při svém telefonátu takřka zaníceně děkovali a podotýkali, že se mi opět ozvou. Tolik k tomu. Nyní
tedy čekám na to, co se od těchto lidí dále dozvím, pokud mi opravdu znovu zavolají.
Bohužel je nutno konstatovat, že přemoudřelost, pitomost a holá hloupost si budou žádat ještě velmi
mnoho obětí zaviněných nákazou koronaviru. Skutečnost, že otec těchto lidí na koronavirus zemřel, ve mně
vzbuzuje soucit a soutrpnost; je to pro ně žel hořké ponaučení, neboť ve svém telefonátu se neomlouvali
jen za svého otce, ale i za sebe samé a své příbuzenstvo, přičemž očividně všichni změnili své smýšlení.
Ptaah Četné pozemšťany musejí očividně stihnout útrapy, dříve než dospějí k rozumu a zdravému úsudku.
Billy Tak tomu žel je, a to v rozličných ohledech, neboť většina pozemšťanů zapojuje svoji mysl a snaží se
používat svoji intelektnost, rozum a zdravý úsudek až tehdy, když se něco stane; současně se s rozumem
a soudností zamýšlejí právě jen nad situací, která jim nevyhnutelně způsobila újmu či zlou pohromu – byť
tak činí jen způli. Pak ovšem celou věc považují za vyřízenou, a proto se budou muset později nutně potýkat
s dalšími škodami a pohromami – a tak je tomu u mnohých pozemšťanů celý život, a tudíž v něm prožívají
trápení, útrapy, bolesti, nouzi, bídu a zármutek. To platí i pro všechny ty potřeštěnce, kteří ve vztahu
ke koronavirové nákaze trpí nějakou formou kverulantství a kteří vehementně, přemoudřele, slabomyslně,
idiotsky a kvůli hlouposti a konspiračním teoriím popírají a zapírají existenci nákazy, přičemž pitomě
demonstrují proti ní samé nebo proti preventivním a bezpečnostním opatřením, jako jsou zákazy
vycházení, shromažďování a navštěvování restaurací a sportovních akcí atd., atp. Stejně tak je nutno uvést
všechny nerozumce, nechápavce a chorobné hlupáky, kteří rozvíjejí idiotické fantazie o tom, že nákazu
vědomě vytvořily samy úřady, stát nebo nějaká organizace atd. a že ji po celém světě šíří, aby ve velkém
měřítku vyhubily pracující pozemšťany, načež mají přežít už jen lidé zámožní, bohatí a členové vlád.
Ohledně veškerých odpůrců nařízení, kverulantů, popíračů koronaviru, přemoudřelců a konspiračních
teoretiků všeho ražení, kteří s ohromným povykem pořádají demonstrace a pouliční teror, jsi uvedl, že ti
všichni kvůli své hlouposti nevědí ani netuší, že původci těchto demonstrací tvoří uskupení, jež usiluje
o státní převrat. Uváděl jsi, že všechny tyto vřískavé akce nepocházejí z mozků jednotlivých konspiračních
teoretiků, ale že jsou promyšlené a mají za cíl teroristicky podemílat stát a pořádek, aby se rozvrátila ústava
a základní zákony státu, a aby tedy zavládla anarchie a chaos. Tato myšlenka se neprojevuje jen
při demonstracích proti koronavirovým shutdownům a lockdownům, ale i při demonstracích hnutí »Fridays
for Future«, které vychází z idejí té malé hloupé Grétičky ze Švédska. Tato dívenka celému tématu
klimatické změny ani za mák nerozumí a nemá ani potuchy o tom, že příčinou klimatické změny je
přelidnění. Vysvětloval jsi, že původci demonstrací toto hnutí využívají, aby mohli jeho prostřednictvím
uskutečňovat své anarchistické plány, aniž by ve státech, v nichž se tyto demonstrace organizují
a provádějí, složky chránící ústavu vypátraly, že tyto demonstrace mají za cíl nastolit anarchii. Tak tomu je,
pokud jsem všechny tvé výklady správně pochopil.
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Ptaah Vše jsi pochopil správně, neboť zmíněné undergroundové1 hnutí již celá léta organizuje obzvláště
v Německu, Švýcarsku a Francii demonstrace, jež mají pobouřit národy a rozkolísat – a nakonec rozvrátit –
ústavy a základní zákony státu, pokud to vyložím tvým obratem. A co se týče všech dalších aspektů, jež jsi
zmínil: To jsou skutečně naprosté nesmysly a je mi známo, že četní pozemšťané, resp. nesčíslní příslušníci
obecného lidu opravdu smýšlejí tímto absurdním způsobem, a že tedy nenávidějí a vyčleňují ze společnosti
velmi mnoho zámožných a bohatých lidí. V současné době nákazy to však představuje pouze jeden
z důvodů, proč mezi zámožnými, bohatými lidmi a pracujícím lidem vznikají tak masivní rozpory, přičemž ty
budou v budoucnu přinášet ještě zhoubné následky. Na stranu druhou budou způsobovat zlé pohromy
i různé demonstrace, jež budou v pozadí organizovat anarchistické živly za účelem rozvratu ústavy
a základních zákonů státu, pokud složky chránící ústavu nebudou v dotyčných zemích upozorněny na to,
jaký je skutečný účel jistých demonstrací.
Billy O tom vím, neboť jsem spolu s tvým otcem Sfath spatřil, co se (...) Při tom sehrávají velmi
podstatnou úlohu i velké náboženské směry a sekty, stejně jako četné zločinecké organizace, pravicoví
a levicoví extremisté, neonacizmus, přemoudřelci, pomatení konspirační teoretici i jiní potřeštěnci všeho
druhu. Ty uvádíš, že dokonce ani sami buřičští vůdci demonstrací zčásti nevědí, kdo je vlastně samotné
popuzuje k jejich akcím.
Ptaah Tak tomu je, neboť nadcházející události, které nastiňuješ, budou naprosto nevyhnutelné.
Billy Ano, to vím. – Momentálně mě napadá otázka, která se týká něčeho jiného, totiž Číny, neboť z ní
nepřicházejí vůbec žádné informace o koronavirové nákaze, a tudíž se zamlčují. Na veřejnost nepronikají
ani žádné všeobecné informace, anebo jen nepočetné, které by byly pro obyvatelstvo důležité a které jsi mi
vykládal; možná mohu vysvětlit ty nejpodstatnější z nich, pokud dovolíš?
Ptaah To můžeš, proti tomu nelze nic namítat; naopak by mohlo být přínosné, kdybys tak učinil – ale
pokud chceš, můžu je vysvětlit i já sám.
Billy Ne, já to zvládnu a rád bych tak učinil i proto, že mě můžeš následně opravit, kdybych měl něco
špatně uloženo v paměti, a kdybych tedy něco vyložil chybně.
Ptaah To je sice dobrý a odpovědný záměr – a vím také, že bys vše vyložil správně –, avšak bude patrně
lepší, když ty nezbytné záležitosti vyložím sám; učiním tak ovšem jen krátce, neboť jsme tyto věci
debatovali a vysvětlovali již dostatečně, aniž by většina státních představitelů a velké části národů všech
států skutečně zohlednily tyto informace, jež z toho důvodu nepřinesly rozsáhlý úspěch.
Billy Ano, dobrá. Ale přece jen bych rád zmínil, že si vzpomínám na tvůj výrok, který jsi pronesl v únoru
při našem soukromém rozhovoru a který se týkal toho, že do konce listopadu bude koronavirem infikováno
po celém světě bezmála 70 miliónů lidí a že jich přijde o život 1,5 miliónu. Uvedl jsi, že do konce listopadu
bude ve Švýcarsku infikován zástup přibližně 320 000 lidí, z nichž zemře přibližně až 4600 osob;
a kupříkladu v Německu má být do té doby asi 1,2 miliónu nakažených a zhruba 15 000 či 17 000 mrtvých.
Uváděl jsi, že nejhůře budou postiženy USA a jihoamerické státy, přičemž např. USA budou do konce
listopadu oplakávat – vinou slabomyslného hulváta a lotra Trumpa – přibližně 270 000 mrtvých atd. To jsou
však jen oficiální čísla, neboť faktická čísla, která zahrnují i statisticky nezjištěné případy a která se odvíjejí
od prosince 2019, kdy nákaza oficiálně vypukla, jsou mnohem vyšší. V oficiálních propočtech ani nejsou
zohledněny počty nakažených a mrtvých, které se odvíjely od roku 1981, kdy se nákaza poprvé objevila,
poté co jeden Američan (...), který zle nenáviděl USA, uzavřel dohodu s Mao Ce‐tungem (...), a proto je nyní
tato země nejhůře zasažena nákazou (a plánovaná pomsta se tedy v pozdější době naplnila), a to vinou
pitomého neomalence a darebáka Trumpa, který je americkým prezidentem.

1

Undergroundový, zde tedy »podzemní«, ilegální; viz »podzemní« činnost, organizace; pozn. překl.
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Ptaah O tom, co (...), inu, ty víš, co tím myslím. – Ohledně mých údajů, jež jsem ti poskytl v únoru a jež
zmiňuješ, mohu podotknout, že se budou sice až do konce tohoto měsíce dalekosáhle potvrzovat, avšak
v posledních dvou dnech vyplynula na základě dalších propočtů a pohledů do budoucnosti nová data.
Z nich plyne, že kvůli hlouposti státních činitelů a kverulantů v národech budou ta čísla, jež jsem uvedl
v únoru, do konce listopadu zčásti ještě výrazně překročena, a to i v Evropě, kupř. v Německu, kde bude
počet smrtelných obětí, jichž bylo předpověděno minimálně 15 000, do konce tohoto měsíce výrazně vyšší,
a překročí dokonce hranici 17 000.
Billy Tvé údaje se vždy zakládají na propočtech budoucího vývoje a v určitých případech i na pohledech
do budoucnosti, a tudíž nepředstavují pouhé spekulace. A za to, že se bude celá nákaza vyhrocovat a šířit
ještě více než předtím, nesou v prvé řadě odpovědnost vládní činitelé, kteří jsou naprosto neschopní vést
svůj úřad a kteří vznikající krizové situace nejsou schopni správně odhadnout, posoudit ani zvládat, a proto
jsou skutečně zcela nevhodní pro svůj úřad.
Když se na celou věc správně podívám, tak vidím přesně to, co říkáš vždycky ty: Většina vládních činitelů
není schopna dospívat ke správným posudkům, rozhodnutím a skutkům, jelikož nejsou inteligentnější než
nezkušení výrostci. A holou idiotskou neinteligentností trpí i hloupí, blbí a slabomyslní nespokojenci,
přemoudřelci a konspirační idioti, kteří jsou pitomí jako snop a jako divocí paviáni a kteří tropí primitivní
a tupý povyk na pouličních demonstracích. Tak je tomu žel všude, právě i ve Švýcarsku: Zde vidím ve vládě
jen jediného muže, který opravdu ovládá svůj úřad a který mu dělá i čest, avšak všemožní nanicovatí oslové
mu fušují do řemesla a vyhazují z okna prostředky, které ušetří ve státním rozpočtu.
Nuže, tito státní loseři, ať ženy či muži, tedy tito vládní činitelé, kteří nejsou schopni vést zemi a národ,
projevují kulturu malých poseroutků – promiň mi tento výraz, ten sice nepatří do mé slovní zásoby, ale
dokáže jako jediný celou věc správně vyjádřit –, kteří nevědí, co je třeba dělat, jelikož jim celá jejich
inteligentnost padá do kalhot. Nejsou tedy celkově schopni vést lid, ani zvládat žádnou nouzovou
a krizovou situaci, jako právě nyní v době koronaviru. Tyto »státní činitele«, jak je nazýváš, považuji za
»státní nečinitele«, státní nuly a packaly, kteří fakticky nevědí, co je nutno činit; a navíc kvůli své
nelogičnosti nejsou schopni myslet dostatečně prozíravě na to, aby předcházeli pohromám, přičemž
nedokážou správně odhadnout vznikající situace, ani správně jednat. Tento fakt se potvrzuje už jen tím,
že si absurdně neuvědomují veškeré nutné postupy, jako právě v souvislosti s nynější koronavirovou
pandemií, neboť místo aby nařídili celostátní, dlouhodobý, účelný a ve všech ohledech objasněný lockdown
se všemi nutnými náležitostmi, tak jej vyhlašují pouze na 2 či 3 týdny, byť by byly nutné 2, 3 či 4 měsíce,
aby byla pandemie překonána. Potřebná opatření tedy nevydávají, neboť berou falešný ohled
na ekonomiku a křiklounské a odmítavé demonstranty atd., kvůli čemuž se nákaza neoslabuje a může se
hned po ukončení lockdownu začít znovu a nanovo šířit a vzmáhat. Kromě toho se však rozmáhají i další
pohromy, kupříkladu ta, že se státy nerozvážně masivně zadlužují na úkor populace, jelikož různým firmám,
koncernům, sportovním střediskům, kulturním institucím, hotelům a restauracím, jakož i nejrůznějším
středním a malým podnikům atd., atp. vyplácejí miliónové a miliardové finanční kompenzace, kvůli nimž se
tyto státy, a tedy i jejich daňoví poplatníci, nesmyslně finančně zatěžují. Jsou to právě daňoví poplatníci,
kteří budou muset vyrovnávat miliardové dluhy, jež způsobují mocenští držitelé, a kteří budou muset platit
nestydatě navýšené daně. Státní peníze se v určitých případech marnotratně vyplácejí i firmám, koncernům
a lidem atd., kteří je podvodně inkasují a mohou se ještě potrhat smíchy kvůli holé hlouposti vládních
činitelů, kteří je obšťastňují obřími obnosy. Toto je přirozený důsledek hlouposti a blbosti, které projevuje
většina vládních činitelů, již nevnímají svoji odpovědnost vůči státu, a již jsou navíc neschopní vlády, a tak
jen velkohubě a slabomyslně tlachají a připadají si při tom kdovíjak inteligentně, třebaže všechny jejich
kognitivní schopnosti jsou pod bodem mrazu. Většina vládních představitelů postrádá veškeré nezbytné
poznávací schopnosti, a tudíž si neuvědomuje důležité pochody spojené s vlastními vědomními2 vjemy,
2
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a není schopna provádět sousledné, resp. logické myšlenkové procesy; dále ani nedokáže předvídavě,
přesně a jasně rozeznávat, uvědomovat si a správně posuzovat skutečné a faktické danosti, natož je
všechny patřičným způsobem zvládat. To také značí, že tito lidé postrádají i nezbytnou inteligentnost, která
je pro uplatňování kognitivních schopností pro člověka nevyhnutelně potřebná, aby vědomě, jasně
a správně vnímal signály z okolního světa ve smyslu faktické, reálné skutečnosti a její pravdivosti a aby
rozeznával, postihoval, chápal a zpracovával smysl těchto signálů a dospíval na jeho základě ke správným
rozhodnutím a jejich realizaci. Těmito schopnostmi však většina mizerně vládnoucích členů vlády
nedisponuje, neboť jim k tomu chybí potřebná inteligentnost, jakož i potřebné školní a studijní vzdělání, jež
se v jejich případě nezakládá na realitě a s ní spojené skutečnosti a pravdě, ale jen na nedostatečných
teoriích, resp. jen na holých domněnkách, dohadech a klamných představách. Ale právě: Nevzdělanost má
tuhý kořínek.
Ale to jsem se opět odchýlil od tématu, neboť je ještě nutné uvést následující: Všichni ti – ať jsou to
nejmenší podnikatelé či největší koncerny –, kteří se od státu a vládních hlupáků snaží neodpovědně
vyloudit finanční kompenzace, patří k lidem, kteří inkasují do vlastní kapsy, ke svému osobnímu obohacení,
nehorázné finance, zatímco svým tvrdě pracujícím zaměstnancům vyplácejí jen minimální mzdy. Mimoto je
zcela běžnou a neodpovědnou praxí, že si žebráci, ale i většina zaměstnanců, rodin, svobodně žijících
jednotlivců, organizací, firem, koncernů, spolků i vlád atd. nestřádají žádné finance do rezervy, jelikož je
prakticky vždy promrhávali a činí tak i nadále. Následkem toho na všechny jmenované padla nouze – jak se
v dnešní koronavirové době jasně a zřetelně prokazuje –, jelikož celou dobu vesměs zcela chybně nakládali
se svými prostředky, přičemž si peníze od nejvyšších činitelů ulévali jen do vlastních kapes. Všichni
jmenovaní tedy celkově vzato postrádají jak morální zásady, tak i finanční bezpečnostní oporu, natož aby si
uspořili nějaké peníze pro případy nouze.
Způsoby, jakými jednají mnozí žebráci, četné organizace, firmy, koncerny, spolky a prakticky všichni členové
vlád – kteří by v zásadě měli být pro ostatní dobrým příkladem, avšak projevují se právě opačně –, jednají
zpravidla i samy národy. Národy, resp. většina zaměstnanců, rodin a svobodných jedinců, nesmyslně
a nepřístojně nevnímají svoji odpovědnost, stejně jako většina bossů, šéfů a vlastníků, kteří stimulují
hospodářský sektor a kteří usilují jen o své vlastní blaho a miliónové a miliardové majetky. Většina
zmíněných občanů národa jen bezcílně vegetuje, promrhává a vyhazuje všechny své peníze a své často
skrovné mzdy na daleké cesty, luxus, zábavy, nesmysly a pitominy. Fanatici však zcela potřeštěně vyhazují
své těžce vydělané peníze i na drahé vstupenky na slabomyslné veřejné sportovní akce, jakož
i na související příspěvky a dary, místo aby sami pěstovali sport a udělali něco pro své zdraví. Nikdo
z fanatických sportovních diváků se nezamýšlí nad tím, jak pitomé jsou takovéto vstupenky, příspěvky
a dary, jako např. v tom směru, že díky nim sportovní kapacity všeho druhu kasírují miliónové obnosy, tedy
ke škodě samých hloupých fanatických diváků, na jejichž úkor se mohou sportovci oddávat svým
radovánkám a osobně se obohacovat, místo aby se věnovali čisté, poctivé a hodnotné práci – té se ovšem
štítí a místo ní se obohacují z peněz prostomyslných, fanatických diváků, kteří je velebí a jejichž
inteligentnost očividně dosud nedospěla na normální úroveň. Proto není spodivem, když nesčíslní drzí,
hloupí a hrubě nemyslící demonstranti vyrážejí do ulic a zcela pitomě vykřikují kdejaké pochybné
požadavky, aniž by vůbec chápali všechno to, kvůli čemu idiotsky a tupě demonstrují a kvůli čemu páchají
teror, jelikož následují nějaké ignoranty a hlupáky a absurdně vyjí jejich připitomělá hesla, aniž by měli
potuchy o anarchistickém pozadí takovýchto demonstrací. Tak je tomu kupř. i v případě té malé
a nevědoucí »Turbogréty« a jejího zaslepeného hnutí »Fridays for Future«, s jehož pomocí se snažila zlehčit
své záškoláctví. A výraz »Turbogréta« jsem použil proto, že tato malá a všem faktům odcizená uličnice
dokázala přitáhnout ke své hlouposti a neznalosti bezpočet omezenců a všechny je »elektrizovat« pro účast
na demonstracích; ti všichni nesmyslně, nechápavě a připitoměle krákají ve prospěch něčeho, o čem sami
nemají ani potuchy a o čem nemá potuchy ani sama Greta Thunbergová, přičemž netuší ani skutečnost, že
jejich demonstrace řídí anarchisté. Nesmyslné a absurdní demonstrace této dívky s sebou také přinesly, že
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většina vládních hlupáků přistupuje na její požadavky a velkohubě se ohání zbytečnými »dobrými« skutky,
zdánlivě sloužícími ochraně klimatu. Mimoto jsou koncipována a produkována nesmyslná nová nařízení
a zákony a vyhazují se též zcela absurdně miliónové obnosy na nová, pitomá a dočista neužitečná opatření
na ochranu životního prostředí, která v žádném případě neřeší problém, neboť ten tkví zásadně a pouze
v přelidnění; lidé v přelidněných zástupech totiž projevují požadavky, přání a tužby, jež lze uspokojit a splnit
pouze všeobecně ničivými, pustošivými a hubivými zlotřilostmi, páchanými na planetě, přírodě, zvířectvu,
rostlinstvu a ekosystémech a poškozujícími též atmosféru a klima.
Pokud se detailně zahledím na počínání vládních činitelů, tak rozeznávám dvě věci: Zaprvé se všemi svými
kroky snaží chránit si svoji vlastní kůži, aby nebyli vyhozeni ze svého úřadu, a zadruhé jim jde o to, aby
ukonejšili velké zástupy hlupáků v populaci, aby se jim zalíbili a aby v nich vzbudili zdání, že skutečně něco
podnikají proti změně klimatu, což ale vpravdě nečiní. Tak je tomu proto, že ve skutečnosti vůbec nic
nepodnikají proti přelidnění, a dokonce jej ani nezmiňují, byť přelidněné zástupy projevují potřeby, kvůli
jejichž uspokojení jsou likvidovány všechny ekosystémy.
Pokud se pořádají demonstrace, které zpravidla účelově řídí jisté anarchistické živly a které neslouží
faktickému účelu hloupého vřískotu, ale pouze teroru, pak by měly být zákonem zamezeny a zakázány; to
se týká i demonstrací »Fridays for Future«, které řídí undergroundové živly. Sám proti demonstracím jako
takovým nic nenamítám, pakliže probíhají z řádných motivů a pakliže při nich lidé oprávněně obhajují
skutečná fakta, vznášejí reálné požadavky a zachovávají při tom slušnost a pořádek, aniž by byli řízeni
undergroundovým anarchizmem; avšak je‐li ve hře neznalost, pitomost a anarchistický motiv, tak svůj
souhlas zcela a v každém případě odvolávám.
Co se týče všeničivého jednání, které je spjato s přelidněním: Související katastrofy jsem opakovaně
předpovídal již od 40. let 20. století a pokoušel jsem se je všechny oznamovat tisícům veřejných orgánů
atd. z celého světa, avšak celá moje snaha a podnikavost nepřinesla žádné ovoce, a žádná média nikdy
nepřijala, ani nezveřejnila mé informace, ale obecně je ignorovala a činí tak dodnes.
Ničemné skutky spjaté s přelidněním způsobily otravu atmosféry, celé přírody, jakož i zvířecí a rostlinné
říše, přičemž planeta byla do značné míry nenávratně zničena, pod povrchem i na něm. Nejenže byla
ve velkém rozsahu ničena příroda, ale bylo též kompletně vyhubeno mnoho rostlin a živočichů a zhoubně
poškozováno klima, které bude do daleké budoucnosti způsobovat ohromné změny, ale také zvrhlé, ničivé
a pustošivé přírodní události, při nichž bude umírat bezpočet lidí.
Lidé zpochybňují všechna nezbytná nařízení, páchají při svých demonstracích teror a pustoší. Při svých
veřejných nepokojích a násilnostech tropí škody, jako kupř. ve vztahu ke koronavirové nákaze, neboť při
demonstracích se tímto virem infikují tisíce lidí. Ale jak se říká: Hloupost a omezenost neznají mezí a ti,
kteří těmto vlastnostem podléhají, nejsou přístupní normálním, zdravým, rozumným ani soudným
myšlenkám.
A jelikož tomu tak je, tak musím ještě zmínit několik věcí o tom (když se znovu vrátím k tomu, co jsem
nakousl, ale nerozvedl jsem to do konce), že občané v populacích i z obecného hlediska lehkovážně
zanedbávají prevenci v krizových situacích, neboť si nepořizují potravinové zásoby zpravidla ani na 2 až 3
měsíce, aby se pojistili pro případ nouze a nemuseli opouštět svůj byt. Místo toho si svou potravu
obstarávají každý den, chodí nakupovat a vystavují se riziku; kdyby si již nic nekupovali, museli by hladovět.
Toto jednání je naprosto neodpovědné.
Ptaah To vše říkáš správně, a domnívám se, že bude nanejvýš podstatné, abych celou věc vyložil
na základě našich nejnovějších a velmi přesných výzkumných poznatků; tyto nejnovější a podrobnější
poznatky a z nich plynoucí výsledky byste měli zveřejnit na webové stránce FIGU, a to ihned poté, co celý
náš rozhovor vyvoláš a sepíšeš. Jako obvykle bych všechny své výklady rád vyjádřil obecně
nekomplikovaným jazykem, aniž bych používal odborné pojmy, neboť bych chtěl celé téma srozumitelně
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vyložit i akademicky nevzdělaným občanům (kteří tvoří v populacích většinu), jak jsem se to naučil od tebe.
Nyní bych však rád uvedl fakta, o nichž jsme hovořili nejprve:
1. Infekce koronavirovým onemocněním způsobená vdechnutím
A Onemocnění nákazou koronaviru vzniká zejména vdechnutím koronavirových kapének a vydechovaných
aerosolů mluvící osoby, jakož i stykem se slinami; infekce však vzniká i různými dalšími způsoby, např.
těmito:
B Onemocnění koronavirem po dotycích, stycích či přímých kontaktech s nakaženými
a

Po přímém dotyku s onemocnělými.

b

Po přímém dotyku s oblečením, dveřními klikami, zbožím a předměty atd., jež jsou kontaminovány
kapénkami, slinami, krví či aerosoly lidí, kteří jsou nakaženi koronavirem.

c

Po dotycích, resp. stycích s kontaminovanými povrchy různých předmětů, kusů zboží, výrobků,
oděvů či potravin, na nichž virus ulpívá, může v určitých případech nastat infekce, pokud se člověk
následně dotýká svých očí, nosu, úst, otevřených ran či pórů anebo oděrek, což nevyhnutelně
umožňuje virům vniknout do těla.

d

Koronaviry, jež ulpěly na předmětech, zboží, výrobcích a oděvech atd., mohou zůstat infekční
a aktivní různě dlouhou dobu, hodiny, dny, ale i týdny a měsíce, což je ovšem nanejvýš vzácné
a závislé na různých klimatických a okolních faktorech. Dlouhodobé ulpívání viru je rovněž závislé
i na typu materiálu a plochy dotyčných předmětů, jakož i na teplotě a vlhkosti atd.
Pravděpodobnost, že infikovaný člověk znečistí, resp. kontaminuje předměty, potraviny či jiné zboží
atd. koronavirem do té míry, že se i po delší době může člověk po styku s nimi nakazit, je, jak jsem
vysvětloval, poměrně nízká a vzácná, avšak v krátkodobém horizontu několika málo hodin je
naprosto akutní, a tudíž je nezbytné a důležité dezinfikovat předměty, telefony a dveřní kliky atd.
vhodným, vysoce kvalitním odmořovacím prostředkem.

e

Zvláštní upozornění: Zdravotní úřady, virologové, epidemiologové a imunologové atd. nehodnotí
riziko virové infekce po styku se zamořenými předměty, kusy zboží, oděvy, potravinami, výrobky,
zvířaty či nižší zvířenou jako pravděpodobné a nechápou tento styk jako zdroj infekce, avšak tato
jejich tvrzení jsou chybná, klamná a neodpovědná. Zmíněný typ infekce koronavirem – tedy
po styku se zbožím, výrobky, zvířaty (i domácími) a nižší zvířenou atd. – je sice málo pravděpodobný
a vzácný, avšak eventuálně je přesto reálný. Z toho důvodu bych rád k celé věci znovu zopakoval
tento výklad:
Na základě našich výzkumných výsledků a poznatků může koronavirus přežívat na površích
předmětů, ovocných či zeleninových plodů, potravin a všemožného zboží nejrůznější dobu, neboť
záleží na typu mutace viru, jakož i na druhu zboží a okolních podmínkách; vir tedy může ulpívat
na předmětech a působit nakažlivě jen několik hodin, ale rovněž i celé dny, týdny a měsíce,
a za nejideálnějších poměrů může přečkat i celé roky a nekonečně dlouhou dobu. V zásadě záleží
na veškerých atmosférických a klimatických podmínkách a zejména i na typu povrchu, teplotě,
stupni vlhkosti a jiných vlivech. Pravděpodobnost, že koronavirem nakažený člověk zamoří svojí
chorobou nějaké zboží, je ovšem velmi nízká a děje se tak nanejvýš vzácně. Z našich nejnovějších
a jednoznačných výzkumných výsledků plyne, že riziko nákazy po styku s nejrůznějším zbožím je
velmi nízké a vzácné, a to i tehdy, jsou‐li přepravované, dodávané či importované potraviny, oděvy,
kusy zboží a jiné výrobky všeho druhu vystaveny různým zvláštním podmínkám a teplotám.
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2. Koronavirus nemůže zemřít
Tento virus nemůže odumřít ani být usmrcen, neboť nepředstavuje životní formu, nýbrž infekční
organickou strukturu, jež se šíří mimo buňky (pak se označuje jako virion) a je schopna přenosu, avšak
dokáže se reprodukovat a zásadně škodit výhradně jen uvnitř vhodných hostitelských buněk. Samotný virus
nesestává z jedné ani z několika buněk, jelikož představuje, jak jsem vysvětlil, neživou, infekční organickou
strukturu.
3. Riziko infekce přes trávicí soustavu
Z našich věd plynou tato fakta ohledně rizika nákazy: Koronavirový původce nemoci se může usazovat
a dále infekčně šířit i přes vyloučené výkaly, popř. zvratky nakažených osob, zvířat a nižší zvířeny; virus se
tedy může šířit, přenášet na člověka a infikovat jej za různých okolností.
4. Dědičnost koronaviru
Z dalších našich vědeckých poznatků plyne skutečnost, že potomci mohou zdědit, na úrovni molekul,
základní fenomény jistých znaků koronaviru, což značí, že nakažené ženy přenášejí virus na svůj plod
v mateřském lůně a později porodí potomky ochořelé koronavirem. Také koronavirem onemocnělý muž
při svém orgazmu ejakuluje nakažené sperma do vaginálního kanálu své partnerky, načež se toto sperma
dopravuje do poševní klenby a následně dospívá přes dělohu do vejcovodu, v němž oplodní vajíčko
uvolněné z vaječníku; toto vajíčko se tedy skrze sperma infikuje koronavirem, načež žena porodí
koronavirem zasaženého potomka, kterého na základě svých souvisejících výzkumů nazýváme
»koronavirovým kojencem«, resp. »koronavirovým dítětem«.
5. Bezpříznakové onemocnění koronavirem, při němž si člověk tvoří protilátky
Z našich vědeckých, velmi přesných poznatků plyne, že v jednotlivých státech světa je koronavirem
postihováno 7–11 % populace (kdy záleží na imunitním stavu obyvatel atd.), a to aniž by si nakažení něčeho
všimli, jelikož se u nich neobjevují žádné faktické symptomy nákazy; takovou nákazu ani nelze lékařsky
konstatovat, nicméně ji lze prokázat tehdy, když si člověk vytvoří protilátky, jež lze následně rozeznat
a zjistit.
6. Příznaky koronavirové nákazy a choroby
S koronavirovou nákazou jsou spojeny mnohem různorodější příznaky než se domnívají pozemští
virologové a všichni ostatní odborníci; ti potom koronavirové neduhy a choroby chybně klasifikují jako
známá onemocnění, a chybně je tedy léčí, což způsobuje mnoho případů úmrtí.
Příznaky koronavirové nákazy a choroby se liší v závislosti na imunitním, zdravotním a psychickém stavu,
organické stabilitě, krevní skupině a moralitě atd. člověka, a tudíž mohou svědčit o infekci různé prvotní
faktory, jako jsou tyto:
Bolesti hlavy
Kašel
Pocity závratě
Nevolnost
Bolesti na hrudi
Srdeční obtíže
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Potíže při polykání
Ztráta chuti
Změna chuti
Poruchy zraku
Poruchy trávení
Poruchy sluchu
Změny myšlenek, pocitů a psychiky
Problémy s koncentrací
Horečky
Dušnost
Poruchy koordinace
Potíže při mluvení
Snížená hybnost
Poruchy rovnováhy
Průjem
7. Počty onemocnělých
Obzvláště rychlý a silný nárůst počtu nakažených při 2. vlně nastává proto, že původce nemoci nemohl díky
praktikovanému lockdownu několik týdnů cirkulovat a mohl být do jisté míry kontrolován. Zákazy
vycházení byly však v rozporu s inteligentností opomíjeny a znovu rušeny, a proto se koronavirus mohl,
může a bude opětovně rychle šířit po celém světě a působit velmi katastrofálně; nyní bude tedy
způsobovat mnohem větší pohromy a do konce tohoto měsíce listopadu si vyžádá velmi vysoký počet
smrtelných obětí, jenž se vyšplhá na 1,6 miliónu; to však bude pouze oficiální počet; když se k němu však
připočtou statisticky nezjištěné případy, bude číslo mnohem vyšší, a tak tomu bývalo i doposud. Na Zemi
bude dokonce listopadu oficiálně zjištěno přibližně 65 miliónů případů nákazy.
8. Občanské zákony o základních právech jsou v krizových situacích chybné
Ještě dříve, než státní a pověření představitelé a úřady přijali první nedostatečná a velmi slabá opatření
k potlačení nákazy, bylo bývalo nutné nařídit zákazy vycházení, a tedy tvrdě prosadit všechna nezbytná
bezpečnostní opatření, a to navzdory občanským zákonům atd. o základních právech, jež zaručují občanům
svobodné jednání. Zdravotní bezpečí populace a každého jednotlivce je v každém případě nutno vnímat
přednostně jako prioritu a nemělo by být nikdy dovoleno jej zpochybňovat v rámci zákonodárství, jako
právě neuváženými, chybnými základními zákony, zajišťujícími určitá práva.
Aby bylo možné koronavirovou nákazu nejen omezit, ale i zastavit a nechat odeznít, je nutné zrevidovat
chybná základní práva a zrušit články o svobodě jednání občanů, kvůli nimž občané jednají nerozumně
a nesoudně, a ohrožují tak zdraví a životy své vlastní i ostatních. Tento krok byl býval nutný již měsíc
předtím, co byla přijata první opatření, a bylo by bývalo možné díky němu kontrolovat celou situaci
a zabránit dalšímu šíření nákazy, které by tudíž ani nemohlo eskalovat.
9. Koronavirus má různé příznaky
Koronavirus nevyvolává u každého člověka vždy tytéž příznaky, a působí tedy u různých lidí různým
způsobem – u většiny nakažených lidí se vyvíjejí lehké až středně těžké příznaky, které za delší dobu opět
samy vymizejí, aniž by způsobily silnou chorobu a aniž by člověk musel do nemocnice. Celý chorobný stav
za určitou dobu odezní, díky čemuž se člověk uzdraví, avšak není zaručeno, že si vytvoří imunitu, byť v jeho
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těle vznikly protilátky; nevzniká tedy ani takzvaná kolektivní imunita, jelikož člověk se může s určitou
pravděpodobností opět infikovat a nákaza u něj může znovu propuknout, a sice vlivem virových impulzů,
jež se uhnízdily v jeho orgánech a o nichž pozemští odborníci z oborů virologie, imunologie, epidemiologie
a lékařství do dnešní doby vůbec nic nevědí, přičemž nejsou schopni je rozeznat ani konstatovat.
10. Koronavirus čas od času mutuje
Koronavirus, jenž čas od času opakovaně mutuje, resp. se přeměňuje, je zákeřný, a tudíž není zaručeno, že
se z něj vyléčený člověk skutečně a fakticky uzdravil. Tak je tomu proto – a to lze konstatovat na základě
exaktních výzkumných výsledků –, že se v lidském organizmu ukládají virové impulzy, zejména v zasažených
orgánech; z toho důvodu je a zůstává bez výjimky každý člověk, jenž se vyléčil, v každém případě náchylný
k další nákaze, a tudíž se může, dříve či později, znovu infikovat a může u něj pravděpodobně znovu
propuknout nákaza.
Probádali jsme tedy fakt, že se mohou v lidském organizmu ukládat impulzy nákazy, které mohou
i po uzdravení znovu zapříčinit infekci, takže může nákaza vypuknout nanovo – o tomto faktu nicméně
pozemští virologové, epidemiologové ani žádní lékaři ze všech oborů atd. nemají ani tušení, natož aby zde
disponovali nějakými znalostmi či faktickými vědomostmi.
11. Dlouhodobé následky koronavirové nákazy
Onemocnění koronavirem způsobuje v každém případě nějaký druh dlouhodobých následků, které se
zpravidla odvíjejí od impulzů, jež se zahnizďují a usazují v postižených orgánech, což je ovšem doposud celé
pozemské medicíně neznámé a zůstane tomu tak ještě dlouhou dobu.
Dlouhodobé následky koronavirové nákazy a choroby se ovšem projevují způsoby, jaké celé pozemské
lékařství každopádně zná, přičemž tyto následky mohou být různé a mohou vypadat takto:
Narušené vědomí
Náchylnost k rakovině
Arteriální hypertonie (velmi vysoký krevní tlak)
Koronární srdeční choroby
Demence: Chronické onemocnění mozku; ztráta kognitivních schopností; ztráta paměti
Neurodegenerativní cévní onemocnění mozku
Mozkové infekce/choroby
Chronická střevní onemocnění
Poškozené orgány
Plicní onemocnění
Hormonální poruchy
Poruchy střev a útrob
Kloubní neduhy
Vypadávání vlasů
Narušení dědičné substance
Onemocnění štítné žlázy
Nedostatek železa
Náchylnost k infekcím
Diabetes mellitus
Nesnášenlivost léků
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Citlivost na sluneční záření
Nesnášenlivost stravy
Nesnášenlivost proteinů
Záněty očních spojivek
Deprese
Bolesti hlavy/migrény
Problémy s viděním, resp. s očima
Atd.
12. Šíření koronavirové nákazy
Zjistili jsme, že státní představitelé ani úřady všech zemí světa nerozšířili v populaci, v době oficiálního
propuknutí koronavirové nákazy, žádné oficiální informativní výklady – a neučinili tak ani do dnešní doby.
Ani na počátku tohoto roku (na začátku roku 2020; pozn. překl.), kdy veřejná média z celého světa poprvé
informovala o této nákaze, nevydali státní činitelé žádné oficiální a vzdělávací informace o různých
způsobech a rizicích nakažení, resp. infekce koronavirem, což od nich bylo neodpovědné. Státní činitelé
neposkytli ani nutné a důležité výklady o různých možných příznacích a účincích nákazy na imunitní i celý
orgánový systém a na lidskou psychiku, přičemž ani neinformovali o různých způsobech chování lidí, co se
týče jejich kladných či záporných stanovisek k rozličným názorům a míněním. Dále ani nerozšířili nutné
informace o očekávatelných pozitivních či negativních námitkách, pohledech, přístupech a postojích
občanů, a tudíž neposkytli informace o správných a náležitě bezpečných způsobech chování. Toto naprosto
neodpovědné neposkytování klíčových informací zapříčinilo dosud po celé Zemi velmi mnoho útrap,
smutků a škod a bude je zapříčiňovat i do budoucna, jelikož státní činitelé jednají, navzdory všemu rozumu
a zdravému úsudku, ve starém stylu.
Zvrhávající se demonstrace a způsoby konání bezskrupulózních, neodpovědných, pravdu popírajících
a posedlých demonstrantů, banálních frázistů, přemoudřelců a konspiračních teoretiků již způsobily, že
na koronavirus zemřely statisíce lidí po celém světě, a budou tato úmrtí způsobovat i nadále. I na počátku
tohoto měsíce listopadu budou nechápaví demonstrující chvástavci, žvanilové, vychloubači, svéhlavci
a tlučhubové zaviňovat, že se nově nakazí statisíce lidí, načež zemře mnoho tisíc z nich, mladých i starých.
Čelní státní představitelé ani úřady po celém světě neučinili nic pro to, aby zabránili pohromám spojeným
s nákazou, a to ani na veřejné úrovni, ani přímo ve vztahu k populacím, resp. občanům v jednotlivých
domácnostech, takže nerozšířili žádné účelné informace o všech myslitelných nezbytnostech; to by byla
sice nutná a odpovědná povinnost všech státních činitelů a úřadů, avšak nevnímali a nevykonali ji žádní
státní ani úřední činitelé. Na základě našich celosvětových, velmi přesných a celé měsíce trvajících
pozorování a objasňování jsme konstatovali právě fakt, že neodpovědní státní činitelé a úřady celkově
neposkytli obyvatelstvům v žádném státě nejnaléhavěji nutné výklady ani veškeré informace
o koronavirové nákaze, a to jsme považovali a nadále považujeme za úděsné. Všestranně odpovědné úřady
tedy z hlediska osvěty a informací pro veřejnost neučinily prakticky nic z toho, co by bylo nezbytné.
Pověřené úřady zveřejňovaly a i nyní zveřejňují, a to pouze na jistých internetových stránkách, nemnohé
odborné, a navíc nepodstatné výklady, které mnozí, ba dokonce většinoví občané populací nechápou,
neboť tyto výklady jsou pro čtenáře zformulovány tak, že jsou pro ně – jak vždy říkáš – španělskou vesnicí,
neboť čtenáři pro stromy nevidí les. Tak je tomu z následujícího důvodu: Budu‐li celý obsah státními úřady
zveřejněných, nedostatečných informací srozumitelně interpretovat, pak musím konstatovat – jako jsi
v těchto ohledech zdařile vysvětloval ty –, že je tento obsah prostoupen mnohým bezpředmětným
a zmatečným balastem a odpadem, jaký si eventuální čtenáři nejsou schopni dát dohromady, a tudíž mu
ani nemohou porozumět.
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Od doby, kdy nákaza oficiálně vešla ve známost (ani v prosinci 2019, ani v lednu a únoru 2020),
neoznamovaly a nezveřejňovaly žádné státní, pro veřejnost důležité informační orgány žádné krajně
podstatné informace a výklady o tom, jak se nákaza šíří a jak se jí lze infikovat, a neposkytovaly ani údaje
o tom, jak celá tato nákaza vzniká, jak působí a jak se zvrhává a že se nejedná ani o spiknutí, ani
o konspirační teorii. Takovéto nejdůležitější a nejnezbytnější informace neobdrželi občané populací ani do
svých domovních schránek, a vlády tedy nevydaly žádné, skutečně informativní osvětové spisy
a nezveřejňovaly nic podstatného, stejně jako ani různé způsoby, jimiž se koronavirus roztrušuje
a způsobuje infekci:
A Virem se lze infikovat vdechnutím, popř. kontaktem a dotykem s kapénkami, aerosoly a slinami
nakažené osoby; vir se přenáší:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n

Kašláním
Foukáním
Kýcháním
Mluvením
Křičením
Vydechováním
Tělesnými dotyky
Výkaly
Po dotycích s předměty, kusy zboží a různými výrobky (děje se vzácně)
Na základě povětrnostních vlivů až na několik metrů (prostřednictvím atmosférických aerosolů)
Potravinami (děje se vzácně)
Po dotycích, resp. stycích s infikovanými zvířaty a nižší zvířenou (děje se vzácně)
Tělesnými výpary (potem)

B Atmosférické aerosoly
a

Jedná se o normální atmosférické aerosoly, jež se volně vznášejí v atmosféře, avšak v blízkém
okruhu (několika čtverečních metrů) nakaženého, který přímo vydechuje své kapénky, resp.
aerosoly, se infekčně přenášejí (dle síly a směru větru) na ostatní.

b

Koronavirus je rozhodně mnohem nakažlivější, než se celá obec lékařských virologů, epidemiologů
a infektologů atd. obecně domnívá, neboť možnosti infekce jsou výrazně různorodější.

13. Rozšiřování koronavirové nákazy
Koronavirus se nešíří jen přímými a nepřímými infekcemi, jež jsem uvedl, neboť existují i jiné podstatné
způsoby nakažení: Kupříkladu může, za jistých okolností, nastat kontaminace přes trávicí soustavu, jakož
i styky s určitými druhy zvířat, které mohou v jistých případech virus přenášet. Tento fakt je zcela platný
navzdory všem popíravým tvrzením patologicky přemoudřelých odborníků, resp. po stránce poznání,
rozumu a zdravého úsudku nevyspělých virologů, epidemiologů, lékařů a infektologů atd., kteří jej zamítají
a kteří nepravdivě a vehementně tvrdí opak.
Při pohledu na reálný stav věcí vyplývá, že jisté druhy zvířat i nižší zvířeny jsou skutečně náchylné k nákaze
koronavirem, a mohou se tudíž infikovat a přenášet virus i na lidi. Pokud se taková zvířata dostanou
do bezprostřední blízkosti člověka a přijdou s ním do přímého či nepřímého styku na úrovni vydechovaných
kapének, aerosolů, slin či ran po kousnutí, tak jej mohou zákonitě nakazit. Mimoto se virus přenáší
i v uzavřených místnostech vdechováním kontaminovaného vzduchu. Dále je nutno uvážit, že se lze nakazit
Copyright 2020 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org

13

i požitím infikované stravy a také stykem se zamořenými předměty atd., avšak obě tyto možnosti jsou spíše
vzácné.
14. Počátek koronavirové doby
Ta nejobtížnější doba koronavirové pandemie započíná teprve nyní a bude si po celém světě žádat velmi
mnoho smrtelných obětí, neboť většina čelných státních činitelů kvůli své hlouposti a nepochopení nákazy
nepodniká správné kroky a bude v tomto duchu neodpovědně pokračovat dál; a neodpovědně jednat
budou i jedinci trpící neurastenickým kverulantstvím (lat. neurasthenia querulatoria). Mezi ně patří všichni
zarytí hlupáci – ať neodpovědní státní činitelé, či běžní občané populací –, kteří rebelují proti nařízeným,
způli užitečným bezpečnostním vyhláškám. Mám na mysli všechny drzé a připitomělé rozumbrady, vřískaly,
popichovatele, svéhlavce, fantasmagorické teoretiky spiknutí, úzkoprsé, ustavičné a notorické soudní
stěžovatele a překrucovače práva, kteří nesmyslně zatěžují úřady a soudy. Tito lidé silně postrádají
inteligentnost, a tedy i rozum a zdravý úsudek, což má za následek, že si sami škodí a kopou si svůj vlastní
hrob, neboť zpravidla oni se kvůli své neinteligentnosti lehkovážně infikují koronavirovou nákazou
a za určitých okolností na ni zemřou. Takovíto lidé nejsou jen běžnými kverulanty, neboť nezřídka trpí
poruchami osobnosti, za nimiž se začasté skrývá nějaká choroba, jako např. psychopatie, kolektivní
kverulantství, charakterová neuróza, hysterie, obsedantně‐nutkavá porucha, ale v zásadě také hluboká
bludná náboženská víra. Existují různé typy jednotlivých i kolektivních kverulantů, ať mužů či žen: Například
psychologičtí, sociologičtí a psychiatričtí kverulanti, ale i kverulanti političtí, pravicoví či levicoví,
charakteroví, věrští a demonstrující atd.; ti všichni ustavičně vegetují v modu vlastní obrany.
15. Studie o protilátkách
Virologové, epidemiologové a lékaři atd. z celého světa, kteří provádějí studie o protilátkách, velice
podhodnocují počty infikovaných, neboť ty jsou výrazně vyšší, než se domnívají. Také počet zemřelých
z důvodu koronaviru je mnohem vyšší, než se domnívají, neboť první oběti koronaviru jsme registrovali již
roku 1981, přičemž jejich počet se v posledních asi 40 letech ustavičně zvyšoval a vyšplhal se – na základě
našich zjištění a v souvislosti s neustále probíhajícími změnami, resp. mutacemi viru – do dnešního dne
na více než 17,3 miliónu.
16. Šíření fám, hysterie, teorie spiknutí
Fámy se již od dávných dob šíří velice rychle, především v souvislosti s nemocemi, a tedy i s epidemiemi
a pandemiemi; lidé ihned přicházejí i s konspiračními teoriemi, přemoudřelými, absurdními a vylhanými
tvrzeními, jakož i se záměrně účelovými a paniku podněcujícími lžemi, z nichž plynou kolektivní strachy
a hysterie; pokud takové strachy či hysterie jednou vzejdou, tak je lze vymýtit již jen stěží, anebo to nelze
vůbec, a z toho důvodu napáchají za určitých okolností velké pohromy. Tak se věci jednoznačně mají
i v případě koronavirové nákazy, což se projevuje při drzých, hloupých, absurdních, zcela neodpovědných,
lehkovážných a nákazu podporujících koronavirových demonstracích, jež se zaměřují proti nařízeným
bezpečnostním opatřením a při nichž se koronavirus nebezpečně hromadně šíří.
To je to hlavní, co jsem dnes musel zmínit ohledně koronavirové nákazy; bylo by sice možné vysvětlit ještě
mnohem více, avšak to celé by vedlo příliš daleko, a nemám na to již čas, jelikož mi náleží ještě jedna
povinnost, jakou musím vyřídit.
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Billy
tři?

Dobře, nechci tě už ani dlouho trápit dalšími otázkami, ale směl bych položit ještě jednu, dvě nebo

Ptaah Samozřejmě, tolik zase nespěchám, neboť jsem měl na mysli jen další výklady ohledně koronavirové
nákazy.
Billy Ach tak, no dobře; pak tedy hned k tomuto: Ty vždycky hovoříš, stejně jako já, jen o koronavirové
nákaze, ale nikoliv o koronavirové pandemii. Proč tak činíš? Já sám používám pojem »nákaza« proto, že
podle mě pojem »pandemie« nevzbuzuje v lidech nezbytné pochopení, pokud běží o šířící se riziko celé
nákazy. »Pandemie« je ovšem nadřazený pojem, který popisuje nákazu, jež zasahuje mnoho zemí, zpravidla
celý svět, a jež nepředstavuje nic jiného než zvrácenou, rozsáhlou epidemii.
Ptaah To říkáš přirozeně správně a správné je také to, jak celou věc chápeš; chápu to týmž způsobem,
a proto hovořím, stejně jako ty, o nákaze, a nikoliv o pandemii.
Billy Dobře, pak je to jasné. Nyní mám následující: Všechny směrodatné informace, které jsi nám
poskytoval, jsme zveřejnili na svých webových stránkách, což v různých zemích vzbudilo ohlas, takže nám
lidé děkovně telefonovali a vysvětlovali, že se striktně řídí danými bezpečnostními radami. Kromě toho si
volající častokrát stěžovali, že takovéto důležité informace, které zveřejňujeme my ve FIGU, nejsou
ohlašovány v jejich vlastní zemi, a že je ani nemohou nalézt nikde na internetu. Stále říkali, že mám tobě
i vám všem, Plejaren, vyřídit vřelé díky, stejně jako všem našim členům FIGU po celém světě, a to i přesto,
že se kupř. pasivní členové přímo neangažují v naší práci týkající se FIGU a ani ve věci informací
zveřejňovaných na internetu; lidé, volající sem do Střediska, měli na mysli, že se však pasivní členové FIGU
přesto nepřímo podílejí na celé věci, jelikož díky nim byli upozorněni na naši webovou stránku FIGU atd.
Ptaah To je velmi potěšitelné. V reakci na poděkování, jež nám bylo adresováno, vyslovuji všem osobám
náš a především i svůj osobní dík, tedy osobám, které děkovaly tobě, mně i nám všem. Co se týče ostatních
věcí, jež jsi zmiňoval, tak ty se skutečně mají tak, jak jsi vypověděl.
Billy Dobře, všichni lidé z celého světa, kteří mi volali a kteří tobě i vám všem děkovali, si tedy budou
moci na našich webových stránkách přečíst tvůj dík. Pak mám tuto otázku: Proč podle tebe v Evropě počty
nakažených koronavirem obzvláště rychle a silně vzrostly?
Ptaah Ty jsi tuto otázku na počátku našeho rozhovoru již zodpověděl sám, když jsi zmiňoval, že původci
koronavirové nemoci mohli díky lockdownu jen omezeně cirkulovat. Poté se však mohla koronavirová
nákaza rychle rozšiřovat a nyní je na silném vzestupu; a že se bude nyní, v tomto novém měsíci zprvu
vzmáhat ještě neomezeněji a rychleji než předtím a že si bude žádat mnoho tisíc smrtelných obětí, to je
způsobeno holou hloupostí, resp. nelogickou bezmyšlenkovitostí, resp. nemyšlením čelných státních
představitelů. Celá tato z nelogičnosti vzešlá pohroma se rovněž odvíjí i z hlouposti a neinteligentnosti
všech pravdolhářů3, které nazýváš hrubě nemyslícími a kteří na svých demonstracích odhalují svůj
nerozum, svoji nesoudnost a rovněž i neschopnost vyplodit byť jen jedinou jasnou myšlenku. Dotyčné
persony jsou také slepé ve svých vjemech, přičemž nerozeznávají a nechápou, že jim samým způsobí
koronavirová nákaza největší útrapy, jak jsi rovněž již předpověděl. V zásadě jsou to totiž ony, které se –
kvůli svému tuplovaně pitomému srocování na demonstracích, kvůli svému skupinovému shromažďování
a kvůli svému ignorování veškeré bezpečnosti ve vztahu ke koronavirové nákaze – nakazí koronavirem
a buď na něj zemřou, anebo budou po celý svůj život trpět jeho dlouhodobými následky, jak jsi také již
uváděl.
Billy Děkuji. Máme tedy na věc stejný názor. Ohledně toho, co jsi teď vypověděl o pitomosti
demonstrantů, si myslím, že by pro všechny tyto hrubě nemyslící a vesměs nanicovaté živly bylo důležitější
– místo blbého a slabomyslného demonstrování, pořvávání kolem a otevřeného projevování vlastní
3

Pravdolhář, tj. člověk, jenž vydává lež za pravdu; pozn. překl.
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ostudné omezenosti atd. –, aby dělaly něco skutečně užitečného a hodnotného a aby se přidržovaly lidské
vážnosti, cti, důstojnosti a pořádku. Měly by podnikat vše, co je myslitelné a dovolené, proti veškerým
válkám, teroru, násilí a zločinnosti, a měly by vyvíjet nejlepší snahy ve prospěch míru, svobody
a opětovného rozkvětu přírody, ve prospěch zvířectva, rostlinstva, fungování všech ekosystémů a klidu
samé planety. Jen tak by se mohl stav atmosféry a klimatu opět proměnit k lepšímu a dobrému. To vše by
ovšem také předpokládalo, že bude drasticky zredukováno přelidnění pomocí kontrolovaného
celosvětového, víceletého zastavení porodnosti a že bude zavedena kontrola porodnosti.
Kdyby se všichni lidé, kteří bludně věří v Boha v rámci libovolného náboženství nebo kteří bludně velebí
nějakou jinou entitu – jako např. vola, osla, kura či opici, viz hinduistický opičí bůh Hanumán –, zamysleli
nad ohromnými přelidněnými zástupy, tak by se mohlo v tomto směru leccos změnit k lepšímu. Kdyby se
lidé zamysleli především i nad lžemi ztřeštěného a zmateného křesťanství – jehož věřící se v chorobné
nábožné víře množí jako kobylky, jelikož pomateně, bludně věří heslu »jděte a množte se«, jež vymyslel
psychicky nemocný erotoman –, tak by rozeznali fakt, že se ze Země stalo místo přehnané kopulace,
založené na bludné a manické nábožné víře a nakonec praktikované ze zvyku. Celým tímto způsobem
nejednají jen prostí občané všech států, ale i nejvyšší činitelé, členové vlád, zámožní lidé a boháči,
a dokonce i bonzové všech náboženských směrů a sekt – v křesťanství se jedná jak o prosté kazatele, tak
i o faráře, papeže a jeho duchovní, jak od nepaměti dokazuje historie. Mnozí z těchto »vysokých
hodnostářů«, resp. kleriků přiváděli na svět nesčíslné potomky a ve všech dobách kvůli své erotománii
zásadně přispívali k nekonečnému nárůstu přelidnění. Tento přístup se »dále pěstuje« ale i dnes – stejně
jako pedofilie –, nicméně se úmyslně zamlčuje a zametá pod koberec.
K celému nesmírnému růstu přelidnění hodně přispívala i pornokracie, resp. vláda metres4, čímž míním
metresy, které ovlivňovaly vladaře. To je však historie sama o sobě a ta dokládá, že i na této úrovni byl
přiváděn na svět bezpočet potomků a silně se rozdmýchávala přelidněnost. Co se týče papežského úřadu,
tak historie dokazuje, že periody papežské a klerické křesťanské vlády byly vesměs, resp. vždy spojeny
s erotománií, a tudíž lze de facto hovořit o časech erotomanských, přičemž byly ve hře i mocenské hry,
intriky a úkladné vraždy. Kupříkladu rané 10. století začalo v roce 904 vládou papeže Sergia III., nicméně
roku 963 skončilo zavražděním papeže Jana XII., přičemž v 16. století byl pro tuto dobu zaveden pojem
»saeculum obscurum«, tedy »temné století«.
Zejména v době erotománie se papežové a různí římští panovníci přímo podřizovali mocenské knutě jistých
urozených metres. Obzvláštní význam měly Theodora I. a její dcery Marozia a Theodora II. Papežové byli
v této době prakticky bezpáteřní a mohli pouze kontrolovat své erotomanské zvrácenosti, které mohli navíc
praktikovat (ve slepé závislosti) jen s rovněž erotomanskými římskými metresami, které patřily ke šlechtě
a které od papežů požadovaly, aby jim zplodili »svaté« potomky. Tento fakt se ovšem vehementně
zamlčoval ve vztahu k veřejnosti, a kdo o tom něco vyprávěl, byl jednoduše umlčen a sprovozen ze světa;
z toho důvodu pronikly na veřejnost jen kusé informace, jako např. ty, které byly oficiálně zveřejněny
a tradovány, což ovšem stálo různé lidi život. Existuje však následující seznam papežů, kteří byli závislí
na svých erotomanských konkubínách, resp. panovačných a nátlakových milenkách:
Sergius III. (904–911), milenec Marozie, otec Jana XI.
Anastasius III. (911–913)
Lando (913–914)
Jan X. (914–928), uvržen do žaláře a zavražděn z popudu Marozie
Lev VI. (928–928)
Štěpán VII. (928–931)
Jan XI. (931–935), syn Sergia III. a Marozie
Lev VII. (936–939)
4

Metresa, tedy vydržovaná, oficiální milenka, konkubína, téměř nebo přímo na úrovni prostitutky; pozn. překl.
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Štěpán VIII. (939–942)
Marinus II. (942–946)
Agapetus II. (946–955)
Jan XII. (955–963), vnuk Marozie, zvolen papežem ve věku 17 let
Všechny dochované zdroje z těchto minulých epoch, jež většinou sepisoval kritik římských poměrů, biskup
Liutprand z Cremony, se zpravidla zakládají na skutečných tehdejších událostech, což ovšem, jak jinak,
popírají náruživí odmítači, závistivci, pochybovači a přemoudřelci atd. Výzkumníci zpravidla nejsou schopni
ověřit takovéto dochované informace, a proto bývají částečně či úplně zpochybňovány, a to i tehdy, když je
doboví svědci potvrdili čestným prohlášením, neboť ti jsou pak jednoduše znevažováni a osočováni jako
lháři.
Faktem však je, že v tehdejší době držely v Římě skutečnou politickou, resp. státní moc Theodora I.
a Marozia, které panovačně určovaly chod věcí, vytěsňovaly své chotě ze hry, a plnily si své pohlavní touhy
zákonitě s papeži, aby měly »svaté« potomky. Tato praktika se provozuje tajně i v dnešní době, avšak
poměry mezi ploditeli a oplodněnými se poněkud změnily, takže celá věc probíhá nyní spíše lidověji, avšak
můžeme vycházet z toho, že tuto praktiku vykonávají jak kazatelé, tak i nejvyšší duchovní, jak nejprostší,
tak i nejurozenější členové církve, jakož i ti, kteří se v církevní hierarchii nalézají mezi těmito krajními
stupni.
Nuže, k době Římanů bych měl ještě dodat, že Marozia zavraždila papeže Jana X., jejž dosadila do úřadu její
matka Theodora I., přičemž Marozia nebyla jen vládychtivá a nátlaková metresa, ale i milenka papeže
Sergia III. Ten se do ní nenapravitelně zamiloval a musel jí zplodit »svatého« syna, jenž později usedl
na Petrův stolec jako papež Jan XI., zatímco jeho matka, Marozia, se snažila dostat k moci svého favorita,
Lva VI.
Když člověk s trochou rozumu zapřemýšlí o těchto dávných událostech, tak si může uvědomit, že v průběhu
posledních 2 tisíciletí bylo učiněno vše pro to, aby se Země nejvyšší měrou přelidňovala, k čemuž vedla
i pornokracie, resp. vláda konkubín. Z toho také vyplynulo, že vrchovatě překypující lidstvo vykonávalo
na přírodu, zvířectvo, rostlinstvo a všechny ekosystémy zákonitě ničivý vliv, že mnohé zpustošilo
a že zlikvidovalo či vyhubilo bezpočet živých organizmů. Atmosféra je dnes nebezpečně zamořená, a navíc
je narušováno klima a tlačeno k epochální změně, která způsobuje a nadále bude způsobovat ohromné
přírodní katastrofy, přičemž se bude planeta vzpírat a prodělávat podzemními erupce. Následkem toho
budou na celé Zemi probíhat stále častější a mocnější pohromy, a to vše pouze kvůli přelidnění: Přelidněné
zástupy soustavně a stále rostoucí měrou projevují nekonečné požadavky, přání a tužby atd., při jejichž
naplňování drancují nitro i vnější povrch planety, přičemž likvidují a hubí přírodu a říše rostlin, vyšších
i nižších živočichů, a dále také zamezují fungování všech ekosystémů a silně narušují atmosféru a klima.
A v tom budou patrně pokračovat tak dlouho, dokud nenastane kolaps a dokud se vše definitivně
nezhroutí, a tedy dokud nebude za určitých okolností vyhuben všechen život na Zemi, jak jsem předpovídal
již ve 40. letech 20. století, což ovšem od těch dob nikdo nechtěl slyšet, a nechce to slyšet nikdo ani dnes,
anebo jen sotvakdo – a to se možná změní až tehdy, když bude příliš pozdě.
Kvůli hlouposti a kvůli jistým způsobem zvráceným a nekontrolovaným eroticko‐sexuálním tužbám
a způsobům chování nesčíslných pozemšťanů se Země stále více a nekonečně přelidňuje. Následkem toho
vzniká a stupňuje se po celém světě i nábožensko‐sektářská a rasistická zášť, např. proti jinověrcům, jiným
etnikům či vlastním národům a obyvatelům, na něž je pohlíženo z náboženského i politického hlediska jako
na etnickou chamraď, a tudíž jsou nenáviděni, odsuzováni, osočováni, okrádáni, pronásledováni, potíráni
a vražděni. Již jen pojem etnikum, který v řečtině znamená »lid«, je pro lidi bludně věřící v Boha, politické
pomatence a všelijak zvrhlé extremisty dostatečnou záminkou k tomu, aby diskriminovali jednotlivé osoby,
skupiny osob či celé národy a aby je osočovali, pronásledovali, radikálně poškozovali či vraždili na základě
jejich původu, kultury, řeči, náboženství, historie a/nebo způsobu hospodaření. To vše se děje již
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od nepaměti, ale tyto případy se stále více množí i v dnešní době a budou se dít i v budoucnu, a sice
ve vztahu k nárůstu přelidnění. Děje se tak proto, že ustavičně rostou počty stále fanatičtějších bludně
věřících, a že tudíž věřící jednoho náboženského směru či sekty stále častěji fanaticky brojí proti věřícím
jiného náboženství či sekty. Při tom velmi často sehrávají roli i bludné politické ideje, např. v celém nacizmu
vzešla nenávist proti židům – tato zášť vybujela již před 2000 lety z křesťanství a stála nesčíslné lidi život,
avšak nakonec se projevila i v Hitlerových a Himmlerových genocidních bludech, které ještě i dnes pěstují
na mnoha místech světa neonacisté, a to nejen v Německu, ale skutečně po celém světě, a sice i v Rusku;
žádná jiná východoevropská země nemá tak násilně laděnou neonacistickou scénu jako Rusko. Tamní
neonacisté podněcují zášť proti všem, kteří nemají ruský původ, a nejsou vzácné ani násilné excesy.
Na internetu již léta kolují výzvy k zabíjení a videa s popravami, a třebaže pravicově extremistickou scénu
rozdělil konflikt na Ukrajině, je její násilný potenciál stále týž.
Militantní pravicoví extremisté na sebe již mnoho let upozorňují svými násilnými činy, přičemž
za posledních 10 let byly z důvodu pravicového teroru zavražděny stovky lidí. Tisíce dalších byly napadeny
a často závažně zraněny. Nejvíce obětí pochází ze Střední Asie a z Kavkazu, ale napadeni, zraněni či zabiti
byli také aktivisté ze skupiny Antifa, bezdomovci, homosexuálové a soudci. Tak násilně orientovaná
neonacistická scéna, jaká existuje v Rusku a jaká zahrnuje několik desítek tisíc členů, neexistuje v žádné jiné
východoevropské zemi. Oddělení pro boj s extremizmem ruského ministerstva vnitra odhadovalo již v roce
2010, že v Rusku aktivně působí přinejmenším 150 militantních neonacistických skupin a že jejich počet má
vzrůstající tendenci. Experti na pravicový extremizmus z moskevského Centra informací a analýz, SOVA, již
notnou dobu upozorňují na to, že se není možné dobrat přesného počtu takovýchto skupin, a že nelze ani
přesně konstatovat počet jejich členů.
Také v USA existují skupiny tohoto typu, jako např. »Árijské bratrstvo«, zvané též »The Brand«, »Alice
Baker« či »One‐Two« (»AB«). Tento americký rasistický a neonacistický gang byl založen roku 1967
v kalifornské státní věznici San Quentin.
Dále působí v USA také Ku‐klux‐klan (KKK), což je rasistický, násilný, pravicově extremistický tajný spolek,
který je aktivní i v dnešní době a který částečně provozuje teroristické a vražedné zlotřilosti.
Tento tajný spolek byl v USA zvláště aktivní v první polovině 20. století, kdy zhoubnými a teroristickými
prostředky, a bezskrupulózně, postupoval především proti zrovnoprávnění Afroameričanů a vraždil.
Mužští příslušníci Ku‐klux‐klanu se objevovali s bílými kápěmi a hořícími kříži a ovládali kupříkladu jedno
malé město na severu Floridy, kde po nocích cválali po polích a pořádali hon na Afroameričany, které věšeli
na stromech; lidé se však stěží odvažovali o tom hovořit, natož aby proti tomu něco podnikli.
Ještě i dnes čítá tento zločinný, rasistický tajný spolek v USA odhadem 5000 až 8000, či dokonce i více,
členů, přičemž tento klan je stále ještě veřejně tolerován a udržuje kontakty s pravicovými extremisty
v zahraničí, zejména v Německu.
Členové všech takových radikálně pravicových uskupení, jako je hnutí Alternativní pravice či Ku‐klux‐klan
atd., vyznávají zpravidla protestantizmus a považují se za dobré křesťany, avšak trpí bludy, že musejí
bezpodmínečně konat ve smyslu »White Supremacy«, tedy ve smyslu nadvlády bílých, jelikož pouze bílá
rasa má prý absolutní právo na dominantní postavení v Americe či nad Amerikou – a to silně připomíná
Hitlera a jeho neonacisty. Toto postavení bílá rasa de facto i měla, a sice až do osvobození otroků v roce
1865. Toto osvobození nastalo po skončení secesní, resp. americké občanské války, která probíhala od roku
1861 do roku 1865 mezi státy Severu a Jihu – poté bylo tedy, roku 1865, rozhodnuto o osvobození otroků
v rámci 13. ústavního dodatku, jenž sloužil jako základ veškerého sociálního pořádku.
(Doplňující informace z wikipedie /přeloženo z německé verze; pozn. překl./: 13. dodatek k ústavě
Spojených států amerických (anglicky: The Thirteenth Amendment to the Constitution of the United States of
America) definitivně zrušil otroctví a nucené práce na celém území Spojených států, s výjimkou trestanců.
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31. ledna 1865 byl schválen kongresem a předložen spolkovým státům k ratifikaci; vstoupil v platnost 18.
prosince 1865. Třináctý ústavní dodatek byl v době svého schvalování prvním dodatkem po více než 60
letech. Spolu s následujícími ústavními dodatky čtrnáct a patnáct tvoří takzvané Reconstruction
Amendments, jež byly schválené po americké občanské válce.)
Ku‐klux‐klan však působí i dál, přičemž i v posledním století, zejména roku 1995, terorizoval svými zlými
rasistickými přívaly zášti Afroameričany a jiné osoby barevné pleti, jakož i židy, katolíky a homosexuály.
Mezi teroristické skutky Ku‐klux‐klanu patří ještě i dnes mučení, bičování, žhářství, lynčování a nepokryté
vraždění, především ve vztahu k Afroameričanům, přičemž členové tohoto klanu mohou i v dnešní době
otevřeně pobíhat po okolí s bílými kápěmi a vyřvávat své štvavé a nenávistné slovní přívaly, aniž by jim
v tom bránil zákon; mohou tedy, aniž by se jich dotýkaly zákony, také tajně vykonávat svůj teror. V roce
1871 byl sice Ku‐klux‐klan zákonem zakázán, avšak v polovině 20. let 20. století byl znovu založen, a tudíž
celá věc pokračuje dále, aniž by proti ní postupoval zákon, neboť k tomuto klanu patří a chrání jej dokonce
i soudci a politici národního významu.
Nenávist a chtivost pomsty vůči jinověrcům, jinak smýšlejícím lidem a jiným etnikům číhá a je tajně skrytá
a zažraná již od pradávných dob v nejhlubší charakterové vrstvě všech lidí věřících v Boha, věřících v jiné
náboženské, sektářské či politické směry, jakož i v charakteru všech kverulantů a všemožných jiných
asociálních odmítačů, v nichž se tyto vlastnosti projevují velmi zhoubně.
Věřící si neuvědomují, že v nejspodnější hladině jejich charakteru trvale hlodá zášť, spojená
s pomstychtivostí a že tyto vlastnosti ustavičně čekají na to, aby mohly náhle a nekontrolovaně propuknout
a spustit rozbroje. A pokud v těchto bludně nábožensky věřících vzejde zášť a pomstychtivost, tak celé
jejich konání velmi rychle vede k násilí, páchání trestů smrti, válce, teroru, mučení, vraždění a zabíjení, aniž
by dotyční měli sebemenší potuchu o tom, že všechny tyto vlastnosti skrytě vegetují v hlubinách jejich
charakteru – byť zastávají nábožensko‐sektářskou bludnou víru – a že propukají navenek a působí pohromy
z těch nejmenších popudů. Všechny tyto vlastnosti jsou od nepaměti a od základu přítomny v nitru všech
bohověrců5 a vyplývají z bludných předloh údajného Boha, jemuž lidé idiotsky a slabomyslně připisují lásku,
dobrotivost a toleranci a zároveň s tím i chtivost pomsty a trestů, násilí a žehnavý souhlas s válčením
a vražděním. Této pitomosti otrocky podléhají všichni bohověrní lidé, kteří si z celkového hlediska vůbec
neuvědomují, že se tím vším prohřešují proti svým vlastním myšlenkám, pocitům, proti veškerému rozumu,
zdravému úsudku, celé skutečnosti, pravdě, lidskosti, spravedlnosti a životu vůbec. Tak se věci od základu
mají v případě všech věřících, třebaže to žádní nevnímají a nechápou, jelikož jsou zaslepeni svojí vírou
a ztratili sluch. Kdyby věřící rozeznali, postihli a pochopili tuto pravdu, tak by se museli hanbou a kvůli své
hlouposti propadnout do země. Věci se však mají, jako již od nepaměti, žel tak, že většina pozemšťanů
podléhá bludné víře v Boha, a že tedy není schopna skutečně myslet, kvůli čemuž zůstává hloupá. K tomu
ještě přistupuje okolnost, že lidé dnešní doby čím dál více postrádají schopnost žít svůj život, jsou psychicky
stále nestabilnější a potýkají se s nemocemi, jelikož se dočista odnaučili samostatně myslet, uvažovat,
rozhodovat se a konat, přičemž tento trend pokračuje i do budoucnosti. Z toho důvodu je málo platné,
když člověk apeluje na jejich rozum a zdravý úsudek a napomíná je v tomto smyslu:
Nevěřte, myslete sami.
Nenechte rozhodovat ostatní, rozhodujte se sami.
Nenechte za sebe jednat, jednejte sami.
Všechny tyto aspekty, které jsem osvětlil ve svém monologu, mě opakovaně zaměstnávají již celý můj život,
stejně jako mnoho jiných věcí. Nyní jsem tedy opět vypověděl některé tyto záležitosti. Teď mě ale ještě
zajímá tvůj názor na celé téma vakcinace, při níž mají být použity určité očkovací látky, které mají zabránit
dalšímu šíření koronavirové nákazy.
5

Bohověrci, tedy lidé věřící v Boha; bohověrný, tedy věřící v Boha; pozn. překl.
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Ptaah Tvá otázka musela přijít, neboť je v souladu s tvým smyslem pro zodpovědnost a s logikou. Můj
názor je ovšem takový, že všechny vakcíny, které se v současnosti různě zkoumají a mají se dočkat rychlého
využití, jsou absolutně nedostatečně prozkoumané a už za krátkou dobu budou ukvapeně použity.
Billy Máš tím na mysli, že to celé je nepromyšlená rychlokvaška? Takové očkování by mohlo zřejmě
způsobit více škody než užitku, jelikož jsou očkovací látky právě příliš málo prozkoumány. Myslím si to,
protože naši badatelé normálně potřebují na vývoj skutečné a dobré očkovací látky 10–15 let či tak nějak,
aby vytvořili nezávadný očkovací produkt.
Ptaah To je správně. Co se teď ale vytváří, to jsi přesně vyjádřil svým slovem »rychlokvaška«, což jsou tedy
očkovací látky, které se v rychlém sledu ...
Billy

… namíchají – promiň.

Ptaah … nedostatečně a jen ledabyle prozkoumaly, takže nejsou k dispozici žádné užitečné, prokazatelně
hodnotné výsledky testů, které by prokazovaly účinnost a neškodnost těchto látek. Tudíž to celé lze označit
– jak jsi právě řekl – za předčasnou »smíchaninu«. Takto neprobádanou očkovací látku je nutno označit
nejen za pochybnou, ale i za nebezpečnou. Jelikož se jedná, jak jsi zmínil, o »rychlokvašku«, tak chybí
v každém ohledu dlouholeté zkušenosti spojené s testy a zkouškami, které by bezpečně zaručily
neškodnost a efektivní účinnost vyprodukované vakcíny. Co se týče aktuálně vznikajících vakcín proti
koronaviru, jež mají být údajně prokazatelně vhodné, neškodné a účinné, tak u nich je na místě otázka
ohledně jejich možných pozitivních či negativních účinků, pokud se s nimi bude provádět očkování. Když se
pak s takto nedostatečně probádanými a neotestovanými látkami bude skutečně očkovat, pak mám své
pochybnosti o tom, že dotyčné preparáty budou mít skutečně pozitivní účinek. Rovněž tak pochybuji o tom,
že nebudou vzbuzovat žádné kontraproduktivní reakce a účinky.
Billy Domníváš se tedy, že takovéto »narychlo« vyrobené vakcíny mohou dle okolností způsobovat zlé
následky, jako např. neduhy a nemoci?
Ptaah Ano, a tím nemíním jen přímé následky, ale především i následky, které se mohou projevit obzvláště
v pozdější době, ve velmi dlouhodobém horizontu.
Billy To celé pak nevypadá vůbec růžově, takže každý pozemšťan, který se nechá oočkovat, ať muž
či žena, si takříkajíc zahrává se svým zdravím, jako v ruletě.
Ptaah Ano, takto to můžeš vyjádřit. Ale nyní, Eduarde, milý příteli, nadešel čas, neboť mě volají mé
povinnosti. Žij blaze, salome a na shledanou.
Billy

Ať se daří dobře i tobě, Ptaah, na viděnou, milý příteli.
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