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Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem (BEAM) 

 

Sedmistý sedmapadesátý kontakt  

čtvrtek, 5. listopadu 2020, 01.12 hod. 

 

Ptaah  Zdravím tě, Eduarde, milý příteli, vidím, že stále  ještě pracuješ, a to  je dobře, neboť  jinak bych tě 
musel volat. 

Billy  Také tě zdravím, milý příteli, buď vítán, Ptaah. Překvapil  jsi mě, neboť  jsem se domníval, že znovu 
přijdeš až příští týden – říkal jsi přece, že nevíš, zda budeš pryč dva, nebo tři týdny. 

Ptaah  To jsem říkal, ano, ale vše se odvinulo rychleji, než jsem předpokládal. 

Billy  Ano, tak se to někdy stává a je to potěšitelné. Dobrá, ty víš, že bych měl určitě znát odpověď na tu 
otázku, kterou položil Christian ohledně fotografií, na nichž Semjase krouží se svojí paprskovou lodí kolem 
různých stromů. 

Ptaah  To jsem se svojí dcerou objasnil a dozvěděl jsem se i různé, velmi zajímavé, ba i dosti udivující věci, 
o nichž jsem nic nevěděl a které se týkají tebe a Asket; Asket mi nyní odhalila něco z toho, co se odehrálo. 

Billy  Ano, takové věci se děly, a je jasné, že o nich nic nevíš, neboť u vás tyto záležitosti fungují jinak, než 
u nás na Zemi. To jsem se naučil již od tvého otce Sfath. Sám jsem v tomto ohledu dospěl ke zkušenosti, že 
váš  systém,  podle  nějž  pracujete  a  podle  nějž  se  i  chováte,  funguje  skutečně  bezvadně,  kdežto  náš 
pozemský systém vede stále k pohromám, ať už kvůli hloupým řečem, zradě nebo lehkovážnosti atd. 

Ptaah  Hovoříš  o  tom,  že  my  své  úkoly  provádíme  –  na  rozdíl  od  pozemských  pravidel  –  přísně 
na individuální bázi a  že na polích  své působnosti pracujeme  jako  jednotlivci, přičemž  za  tuto  svoji práci 
neseme v každém ohledu odpovědnost a nehovoříme o ní s jinými osobami. 
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Billy  Ano,  smím  o  tom  něco  říci?  Rád  bych  to  přiblížil  všem,  kteří  budou moci  později  číst  celý  náš 
rozhovor, až  jej vyvolám a sepíšu, neboť to přece není žádným tajemstvím, že? Nebo k tomu chceš něco 
říci? (...), když ty (...) 

Ptaah  Ty  to  patrně  dokážeš  vysvětlit  lépe,  neboť  (...),  inu, myslím  si,  že  věci  vždy  vysvětluješ  tak,  že 
předneseš  důležité  faktory  takovým  způsobem,  jakému  tví  posluchači  skutečně  porozumějí.  A  toho  jsi 
schopen lépe než já, neboť víš lépe, jak pozemšťané věci chápou. 

Billy  To  je poněkud přehnané, Ptaah,  ale  chápu,  jak  to myslíš, neboť přece hovořím  řečí pozemšťanů 
a (...), no ano,  jsem přece  také  jedním  z nich a mluvím  i  způsobem,  jakému  rozumějí a  jakému  jsem  se 
naučil,  stejně  jako  ses mu  naučil  i  ty  a  všichni  ostatní,  když  vedeme  otevřené  rozhovory,  které musím 
následně vyvolávat a sepisovat. A když spolu hovoříme soukromě, tak (...), no právě, pak je to něco jiného. 
To však nemusíme vůbec rozebírat. 

Ptaah  Já si myslím, že bychom tak přesto měli učinit, neboť když tak poslouchám nesmyslné, prázdné, nic 
neříkající, a navíc nerozumné a chvástavé řeči jistých jednotlivců, tak nabývám dojmu, že bychom měli věci 
uvést  na  pravou míru  patřičně  jasným  a  obecně  rozborným  výkladem;  dotyční  jedinci  by měli  vlastně 
vykládat  a  rozvádět  podstatné  a  velmi  důležité  záležitosti,  aby  chránili  životy,  zdraví  a  bezpečnost 
ostatních, avšak právě toho nejsou schopni, jelikož nejsou způsobilí k tomu – jako nesvéprávné děti –, aby 
rozvíjeli logické myšlenkové pochody, a projevují tedy ve své takzvané dospělosti hloupost. 

Billy  Ach  tak,  tvá slova se  týkají vládních představitelů, resp.  těch, kteří nejsou schopni vykonávat svůj 
úřad – nebo se pletu? 

Ptaah  Ne, nepleteš se, neboť mám nutkání se  této  tematice  i dnes zavěnovat: Mám na mysli dětinskou 
neschopnost státních činitelů všech pozemských zemí, kteří nejsou způsobilí k tomu, aby pěstovali logické 
myšlenkové  pochody  a  aby  přijali  a  prosadili  správná  opatření  ke  zvládnutí,  potlačení  a  překonání 
koronavirové nákazy. Tutéž dětinskou neschopnost projevují i všichni pozemšťané ve všech národech, kteří 
jsou  nezpůsobilí  stejně  jako  sami  státní  představitelé  a  kteří  kvůli  své  chorobné  neschopnosti myslet 
a uvažovat,  a  tedy  kvůli  své  hlouposti  nedokážou  vnímat  ani  chápat  dané  skutečnosti.  O  tom  jsi  již 
ve 40. letech 20. století, jako 10letý chlapec, napsal předpověď pro činitele švýcarského státu, neboť jsi byl 
již tehdy v písemné řeči velice vzdělaný – to proto, že tě v tomto ohledu neobyčejně dobře poučil můj otec 
a totéž učinili i tví učitelé. I když ti při formulování a sepisování tvých předpovědí pomáhali a i když uvedli 
tvé dílo do správné podoby, je nutno přesto uznat, že autorem jsi byl ty. 

Tvůj dopis byl přeložen do několika řečí (s pomocí obou tvých učitelů, Grafa a Lehmanna, jakož i s pomocí 
faráře Zimmermanna  a profesora  Junga),  a  tudíž mohl být  v  těchto podobách  rozeslán do  celého  světa 
vládám,  časopisům,  novinám,  různým  organizacím  a  rádiovým  stanicím,  jak  jsem mohl  vyčíst  z  letopisů 
svého otce a jak jsem vypátral, neboť ses mě na to tázal. Bohužel se stalo, že ručně psané záznamy mého 
otce  jsou v nepořádku, a proto  je v některých pasážích nemohu reprodukovat ve správném sledu, a tudíž 
mohou  být  některé  pasáže  v  textu  posunuty,  což  budeš  muset  sám  opravit.  Kromě  toho  jsem  se 
v záznamech  také  dočetl,  že  ve  tvých  předpovědích  byly některé  pasáže  vypuštěny  a  nepřeloženy,  a  to 
i v německy psaném textu, a tudíž veškeré odeslané dopisy nebyly kompletní, což ti ovšem nebylo řečeno. 
Byly vypuštěny pasáže,  jež obsahovaly  fakta o amerických  zločinech, například  těch ve Vietnamu, neboť 
oznamování  těchto věcí bylo v  tehdejší době příliš nebezpečné, a  to  jak pro  tebe  samého,  tak  i pro  tvé 
rodiče a sourozence. Bylo nutné se obávat toho, že osoby odpovědné za všechny tyto zločiny by učinily vše 
pro  to,  aby  tě  umlčely,  přičemž  by  do  své  akce  zatáhly  s  velkou  jistotou  i  tvé  rodiče  a  sourozence. 
V letopisech  jsou  v  tomto  ohledu  také  zmínky  o  »Gině  Haspelové«,  a  to  v  souvislosti  s  »Ústřední 
zpravodajskou službou« (CIA), avšak k tomu  jsem dosud nenalezl žádné bližší údaje,  jelikož záznamy  jsou, 
jak jsem již podotkl, v jistém nepořádku. 
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Co  se  týče  tvé předpovědi,  již  jsi  tehdy  sepsal,  tak  ta  ještě  kompletně  existuje,  a proto  ti  ji mohu  také 
předat v originální podobě, nicméně ne všechny věty budou správně a sousledně seřazeny; celý obsah  je 
však  naprosto  věrný  originálu.  Musí  ti  být  jasné,  že  ony  pasáže,  které  byly  tehdy  vypuštěny,  vzbudí 
i v dnešní době v USA v řadách vojenských velitelů a státních činitelů zděšené pobouření,  jelikož o těchto 
faktech se zcela záměrně nevedly žádné písemné záznamy; a prezident Johnson, který celou věc inicioval, 
nařídil politiku naprostého mlčení, a tudíž dnešní členové dotyčných správních úřadů atd. zcela postrádají 
vědomosti o tehdejších,  lidským životem pohrdajících ničemnostech. Prezident Johnson vymyslel dotyčné 
zločiny  se  svými  poradci  a  armádními  veliteli  proto,  že  planul  záští,  jelikož  americké  bojové  jednotky 
působily ve Vietnamu neúspěšně a  stále  trpěly velké  ztráty.  Johnson proto hledal metody a prostředky, 
jimiž by mohl celou situaci stále vyhrocovat a nakonec i ukončit, a to i tím pomstychtivým způsobem, že by 
vietnamský národ zcela vyhladil. 

Billy  Rozumím. – Ty si myslíš, že to ještě dnes může způsobit těžkosti, když o tom nebudu mlčet? 

Ptaah  Ano. 

Billy  V  každém  případě  se  ale  domnívám,  že  by  bylo  nefér,  kdybychom  americké  populaci  ani  nyní 
nenalili čistého vína o tom, co se tehdy odehrálo ve Vietnamu a ve světě, a to i v souvislosti s jinými zločiny, 
které páchali Američané při  svých vojenských akcích. To by podle mě nebylo v pořádku, a  to ani  tehdy, 
kdyby  se  to mělo  toho  či  onoho  člověka  dotknout  a  kdyby  to  v  něm mělo  vzbudit  eventuálně  obavy, 
strachy, hrůzu, úděs,  zmatení, horor, paniku,  zděšení  anebo  vyvolat  trauma  či psychický otřes.  I  takové 
reakce musí člověk zpracovat a snést; stejně tomu bylo i v mém případě, ale muselo se tak stát, byť mi bylo 
tehdy teprve 10 let. 

Ptaah  – – – Ty ... – 

Billy  Nenamáhej se, můj příteli, neboť tím ničeho nedosáhneš. Amíci přece nakonec válku ve Vietnamu 
prohráli.  Skutky,  které  americká  armáda  a  její  letectvo  spáchaly  v  Severním  Vietnamu,  byly  naprosto 
v souladu se záštiplným prezidentem Johnsonem. Americká armáda ztratila takřka 60 000 vojáků, přičemž 
sama  nezabila  jen  2  až  5 miliónů  Vietnamců,  nýbrž  asi  6,3 miliónu,  jak  plyne  z  vašich  velmi  přesných 
pozorování a záznamů, které jsou ovšem v rozporu z chybnými tvrzeními Američanů a jiných činitelů. I když 
se po Johnsonovi dostal k moci nový prezident, totiž Nixon, pokračovala americká válka ve Vietnamu dále, 
až do roku 1975, kdy zvítězil Severní Vietnam a Amerika byla poražena. Čína a Sovětský svaz podporovaly 
v této válce Vietnamce a čelily tak supermocnosti USA, která páchala obrovské válečné zločiny a nevídané 
nelidskosti, aniž by byli vražední členové armády a letectva nebo vládní představitelé kdy žalováni a voláni 
k odpovědnosti. Tak tomu bylo i v případě jiných konfliktů USA. Také Nixon byl nedůstojným prezidentem 
a i on propadl  jednoho dne  zášti,  stejně  jako  Johnson; Nixon ovšem  zaměřil  svoji nenávist na Ameriku, 
jelikož musel kvůli »zneužívání vládních pravomocí« ukončit své úřadování a potupně odstoupit. Nixon to 
neunesl, a aby se pomstil,  inicioval s  (...) neobyčejný zločin, který působí neštěstí  i velmi dlouho po  jeho 
smrti. Nixonovi  zlomila  tehdy vaz  takzvaná aféra »Watergate«, a podobně  se  situace vyvine  i  s dnešním 
americkým prezidentem, který bude odvolán, jelikož podobně jako tehdy Nixon zneužívá vládní pravomoci, 
pošlapává  ústavu USA  a  pobuřuje  celý  svět.  Rozdíl  oproti Nixonovi  bude  ale  spočívat  v  tom,  že  hulvát 
a darebák Trump bude velkou  částí amerického národa  zbaven  své  funkce  ve  volbách,  třebaže  samotný 
Trump  a  jeho  hloupí  a  pitomí  zastánci  budou  kvůli  tomu  páchat  teror.  Trump  a  jeho  hloupí  přívrženci 
projevují – jak mohu již notnou dobu pozorovat v televizi – silně afektivní způsoby chování, jimiž odhalují, 
že postrádají  rozum  i  zdravý úsudek, které  jsou nezbytné k myšlení,  chápání a náležitému  jednání. Tyto 
deficity vykazuje tedy i hulvát a darebák Trump, který páchá závažné zločiny, avšak jeho prezidentský úřad 
jej chrání před trestním stíháním, soudy a tresty; a tytéž deficity projevují právě i jeho hloupí a připitomělí 
přívrženci, kteří  jej velebí, a proto mi připadají  jako nerozumné a nesoudné kdákavé slepice, které slepě 
následují svého kohouta. 
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Pokud hovořím o »afektivních způsobech chování«, tak k tomuto pojmu musím v každém případě zaujmout 
stanovisko a podotknout, že proti němu mnoho nenamítám, neboť to, co se Eugen Bleuler naučil od Sfath, 
je  do  značné  míry  správné;  Bleuler  však  některé  věci  na  poli  psychologie  a  psychiatrie  nepochopil 
dostatečně, a tudíž v tomto ohledu vyučoval pozemšťany nedostatečným způsobem, jak mi vysvětlil Sfath, 
když mě během let vyučoval v psychologii. 

Látka, kterou Bleuler vyučoval, nebyla tedy kompletní; toto tvrzení si mohu dovolit, jelikož jsem se u tvého 
otce Sfath přiučil  ještě  lecčemu, co přesahovalo rámec poučení, která Sfath poskytl tomuto švýcarskému 
výzkumníkovi  schizofrenie  a  psychoanalytikovi. Afektivita  se  tedy  žel  ještě  dnes  nechápe  zcela  správně, 
a vyučuje se neúplně, a tak je tomu proto, že se údajně zakládá »jen na krátkých, impulzivních pocitových 
hnutích bez zapojení kognitivních procesů, a tedy  jen na celkovém pocitovém a ›myslném‹ životě, a tudíž 
pouze na afektech, emocích, náladách a pudech«. 

Ze  svého pohledu mohu  tento výklad,  jenž osvětluje »afektivní  způsoby chování«, akceptovat  jen  zčásti, 
neboť se zcela neshoduje s celkovými, faktickými afektivními pochody. Je také omyl, že se »myslný« život 
(»Gemütsleben«)  definuje  jako  psychický  stav,  neboť  »mysl«  (»Gemüt«)  nepředstavuje  určitý  stav 
psychiky, nýbrž něco dočista jiného, avšak to bych teď nerad rozváděl, neboť by to vedlo příliš daleko. 

Zvláště a převážně v psychologii se mnohé věci chápou chybně, například i afektivita, mimo četných jiných 
faktorů;  afektivita  se  tedy  vykládá  falešně,  nesprávně  a  neúplně  a  chybně  se  také  posuzuje,  přičemž 
mimořádně hloupě se používají  i psychologické  testy, které  jsou koncipovány od základu špatně. Takové 
deficity  se  tedy  vztahují  i  na  chybnou  nauku  o  afektivitě,  která  se  omezuje  jen  na  »celkový  pocitový 
a ›myslný‹ život bez zapojení kognitivních procesů«. Avšak předpokladem pro afektivní projevy jsou kromě 
myšlenkového  světa  i důsledkové  faktory pocitů  a psychiky, bez nichž nemohou probíhat  žádné  skutky. 
Pokud tedy nevyvstanou žádné myšlenky, tak nemohou vznikat ani žádné pocity a psychická hnutí, a tudíž 
ani žádná afektivní hnutí jakéhokoliv typu, tedy ani negativní, ani pozitivní. 

Každý afektivní projev, ať negativní,  či pozitivní, se nutně zakládá na předchozích myšlenkách, z nichž se 
teprve formují hnutí, ze kterých se generují nezbytné pocity,  jež následně dále plodí patřičná hnutí, která 
v procesu  svého  dalšího  utváření  ovlivňují  psychiku  –  psychika  se  pak  formuje  na  základě  pozitivity, 
či negativity  předcházejících myšlenek  a  pocitů.  To  značí,  že  každý  afektivní  projev  –  ať  už  negativní, 
či pozitivní  –  závisí  na  patřičných  vědomých  či  nevědomých myšlenkách,  pocitech  a  psychickém  stavu. 
Akutní afektivní projev ovšem nevyplývá z těchto faktorů bezprostředně jen v daný okamžik, ale tvoří se již 
notnou dobu předtím, než propukne – to znamená, že patřičné myšlenky a pocity, které demolují psychický 
stav člověka a které vedou k afektu, se odvíjejí  již výrazně dříve, přičemž se v člověku ukládají, a tedy se 
zachovávají. Ukládají se do permanentní charakterové paměti člověka, v níž se uchovávají po celý jeho život 
a z níž člověka stimulují při každé vhodné či nevhodné příležitosti k afektivním skutkům. Afektivní činy tedy 
vyplývají nepřímo z mnohem dříve rozvinutých vědomých či nevědomých myšlenek, pocitů a psychických 
stavů, které tedy člověk pěstoval v minulosti před několika hodinami, dny, týdny, měsíci, lety, desetiletími, 
či v polovině svého života nebo ještě dříve, přičemž všechny tyto faktory nezpracoval a neodstranil, a tudíž 
se zahnízdily v jeho permanentní charakterové paměti a během celého života jej podněcovaly či podněcují 
k afektivním skutkům; tyto faktory tedy člověka stimulují k tomu, aby při každé příležitosti jednal afektivně, 
resp. aby v každém vhodném či nevhodném momentu afektivně vybuchoval. 

Skutečnost,  že  člověk myslí  a  rozvíjí myšlenky,  v  žádném  případě  neznamená,  že  tak  činí  v  kognitivním 
smyslu, což znamená, že nemusí své myšlenky řídit pomocí rozumu a zdravého úsudku; člověk tedy veškeré 
své  myšlenkové  procesy,  které  souvisejí  s  vnímáním  a  poznáváním,  nemusí  sousledně,  resp.  logicky 
zpracovávat  a  ovlivňovat  rozumem  a  zdravým  úsudkem.  To  značí,  že  člověk  nemusí  nutně  na  úrovni 
chování a přetváření informací jednat uvědoměle. 

V  zásadě mohou být  tedy myšlenky, pocity a psychické  stavy  člověka vědomé,  či nevědomé  (nikdy však 
podvědomé,  neboť  vědomí  a  podvědomí  jsou  rozdílné  faktory,  což  pozemské  psychologii  očividně  není 
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známé), což znamená, že vědomé aktivitě nutně předcházejí vědomé myšlenky a jim odpovídající pocitová 
hnutí.  Co  se  však  týče  afektivní  pohnutky,  která  rychle,  prudce  a  takříkajíc  bleskově  a  nekontrolovaně 
vyvolá aktivní afektivní skutek, tak této pohnutce nutně předcházejí nevědomé myšlenky, nevědomé pocity 
a patřičný psychický stav. Pouze tímto způsobem vznikají afektivní projevy, což značí, že v afektu se člověk 
dopouští mimořádného a výbušného reaktivního skutku, resp. zkratového jednání, aniž by vědomě vnímal 
a rozpoznával svá předchozí myšlenková, pocitová a psychická hnutí, přičemž není schopen ovládat vznik 
ani průběh svého jednání. Člověk tedy není schopen ovládat, resp. kontrolovat své afektivní výbuchy, které 
zpravidla vyplývají z  jeho obav, rozčilení, vzteku, hněvu, žárlivosti, zklamání, uraženosti,  jakož  i z chtivosti 
pomsty  a  odplaty,  a  proto  se  tyto  faktory  –  což  je  pozemské  psychologii  zcela  neznámé  –  ukládají 
na nevědomé,  emočně‐afektivní  úrovni  v  permanentní  charakterové  paměti,  a  tudíž  doživotně; mohou 
tedy vždy, při každé možné  i nemožné příležitosti, nekontrolovatelně propukat, pokud  je  člověk nebude 
řešit a pokud se nebude snažit je eliminovat. Jestliže člověk vědomě nerozřeší svoje afektivní sklony, tak se 
bude  zákonitě  často dopouštět  afektivních  skutků,  resp. bude  afektivně  vybuchovat,  a  to  zvláště  tehdy, 
pokud  je  vznětlivý  a pokud  se  v  žádném ohledu nesnaží o  to,  aby  se osobně oprostil od  své  agresivity. 
Takoví  lidé  jsou často zle ovládáni agresivními afekty, při nichž následně vraždí, zabíjejí, mstí se, požadují 
odplatu a dopouštějí se násilností. Další formy afektů se projevují i při výbuších paniky, při konfliktech mezi 
partnery,  v  sebevražedných  způsobech  chování,  spontánních  charakterových  poklescích,  v  útěkových 
reakcích,  jakož  i  v  situacích  spojených  s  žárlivostí,  nenávistí,  nepřátelstvím,  sexualitou,  patičností1, 
nemocemi, neduhy, očekáváními, nadějemi, představami, vzrušením či domněnkami atd. 

V pozemské psychologii se tvrdí, že afektivita vzniká z prudkého rozrušení a hnutí »mysli«, resp. ze stavu 
mimořádného  psychického  napětí,  avšak  toto  tvrzení  je  nesmyslné,  neboť  afekt  v  žádném  případě 
nepředstavuje  přechodné  rozčilení  »mysli«  ani  pocitový  nával,  který  vyvolávají  vnější  podněty  či  vnitřní 
psychické  pochody;  veškerá  afektivita,  afekt,  popř.  afektivní  jednání  tedy  nikdy  a  v  žádném  případě 
nespočívá  pouze  na  »krátkých,  impulzivních  pocitových  hnutích  bez  zapojení  kognitivních  procesů, 
na celkovém pocitovém a ›myslném‹ životě a na afektech, emocích, náladách a pudech, jež z něj plynou«, 
neboť celá afektivita vyplývá výhradně a pouze z vědomých či nevědomých myšlenek, pocitů a psychických 
stavů,  které  si  člověk  v  dřívějších  dobách  uložil  ve  své  permanentní  charakterové  paměti  a  na  jejichž 
základě  následně  afektivně  vybuchuje. Musím  k  tomu  navíc  podotknout,  že  takovéto  afektivní  skutky 
nepředstavují  všelijaká  morální  rozpoložení,  způsoby  chování  či  špatné  nálady  atd.,  které  zpravidla 
přetrvávají po celé hodiny, dny, týdny, měsíce či za jistých okolností i po celé roky, a z nichž si může člověk 
dokonce učinit  zvyk. Ve  skutečnosti  totiž  afektivity,  afektivní  výbuchy,  resp.  afektivní  skutky představují 
zpravidla  krátkodobé,  odedávna  typické  myšlenkové,  pocitové  a  psychické  návaly,  které  v  nějakém 
minulém  údobí  podnítily  člověka  k  tomu,  že  v  něm  vzkypělo  a  vzplanulo  prudké,  vědomé  rozčilení, 
a protože člověk tyto prudké návaly nekontroloval a přistupoval k nim netečně a  lhostejně, tak se usadily 
v permanentní paměti jeho charakteru a stále znovu propukaly či propukají v podobě afektů. 

Ptaah  Opakovaně mě udivují tvé znalosti v rozličných oblastech a disciplínách, ať už v jakýchkoliv, přičemž 
nemám na mysli jen tvé vědomosti, nýbrž i tvoji řemeslnou zručnost. 

Billy  Prosím tě, to je přece zcela normální a není na tom nic kromobyčejného. Tvůj otec Sfath a můj život 
mi byli sice dobrými učiteli, Ptaah, ale domnívám se, že mé vědomosti a dovednosti – které jsem měl šanci 
si osvojit – nejsou v ničem speciální ani mimořádné, a tudíž celá tato věc nemusí být zvláště zmiňována. 
Tyto znalosti a dovednosti si může konečně osvojit každý, pokud je ochotný se učit a pokud ze svého života 
a všech okolností, které prožívá a zakouší, dokáže vědomě čerpat vědomosti. Jestliže tak člověk skutečně 
činí a jestliže to zvládne, tak na základě svých znalostí dovede a dokáže i leccos z řemesla. Takoví lidé pak 
vědí a umějí o něco více nežli  ti, kteří se nesnaží, avšak není  je nutné z  toho důvodu považovat za něco 

                                                            
1 Patický, tedy nezvládnutý, chorobný, extrémní, velmi intenzivní; pozn. překl. 
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mimořádného. My, pozemšťané, nazýváme takové lidi jednoduše renezančními, a ti se dále učí po celý svůj 
život, byť toho vědí a umějí o něco více než ostatní. 

Ptaah  Je zkrátka nemožné ti (...) Patrně to nemá žádný význam. 

Billy  Co? 

Ptaah  I nic, zanechme toho. Hovořili jsme o předpovědích: K tomu musím žel dodat, že předpověď, kterou 
jsem nalezl, není ta, již jsi chtěl mít a již jsi napsal v sanatoriu. Chceš‐li však mít tuto předpověď, kterou jsi 
rovněž napsal  roku 1947 a kterou  jsem našel v otcově pozůstalosti,  tak  ti  ji mohu nyní vyvolat a uvést, 
pokud si to přeješ?  

Billy  Ano, samozřejmě, neboť  tu předpověď, o níž  jsme hovořili, u nás nemůžeme najít,  jelikož někam 
zmizela. Bernadette nalezla jen jednu její část, kterou mi poslala do počítače a která zní následovně: 

 

7. září 1947; Eduardův dopis spolkovému radovi (výňatek) 

»Vše  v  tomto  ohledu  představuje  zločin,  jejž  toleruje  švýcarský  stát,  a  přesto  svoji  vlast  lživě  nazýváme 
›neutrální  a mírumilovnou‹.  Kdepak  je  celá  ta  naše  vychvalovaná  neutralita  a  svoboda,  když  Švýcarsko 
z holé  ziskuchtivosti  rozprodává  do  celého  světa  válečný  a  vražedný materiál,  s  jehož  pomocí  se  vraždí 
zástupy  lidí a  páchá  nehorázná  devastace?! Celá  tato  věc  je  nevídaně  bezskrupulní  a  již  před  začátkem 
2. světové války, i v jejím průběhu, ji praktikoval ze sobecké hamižnosti Bührle a praktikuje ji i nadále; stejně 
jednali a  jednají, a  to  s vědomím vlády,  i  jiní švýcarští výrobci válečných materiálů. Tito výrobci dodávali 
válečný materiál  nacistickému  režimu  a  rovněž  i  zločinné  Americe,  která  si  chce  v  touze  po  světovládě 
podmanit  všechny  státy  světa,  a  která  bude  tudíž  v  budoucnu  činiti  vše  pro  to,  aby  po  celém  světě 
podporovala  rozbroje,  rebelie, války a  zhoubu a aby  se  stala největší  jadernou velmocí, přičemž v  těchto 
praktikách  bude  pokračovat  i  v  novém  tisíciletí.  Až  se  Amerika  v  mnoha  zemích  celého  světa  stane 
›nepostradatelným‹  činitelem,  tak  bude  větší měrou  vyzývat  Rusko  a  Čínu;  na  tomto  procesu  se  bude 
zločinně podílet  i Švýcarsko,  jelikož bude – stejně  jako na prvním a nejčelnějším místě Amerika – uzavírat 
zbraňové obchody se zločineckými státy. Všechny tyto obchody budou vražedné a budou kvůli nim po celém 
světě zabíjeny  četné milióny  lidí a bude se kvůli nim  také globálně šířit bída, destrukce a zkáza, na  čemž 
tedy ponese kvůli svým zbraňovým vývozům velkou vinu i Švýcarsko. V mnoha státech na Zemi budou bujet 
války, teroristické intriky a bude se v nich ve velkém měřítku vraždit a šířit bída a hladomory, a v budoucnu 
se budou vzmáhat i nákazy, a to vše si bude žádat statisíce, ba četné milióny lidských životů a budou se kvůli 
tomu vzdouvat utečenecké vlny.« 

Eduard Meier, Niederflachs 1253, Bülach/Curych 

 

Ptaah  To  jsi napsal  jako úvod  ke  své předpovědi pro  švýcarského  spolkového  radu; napsal  jsi pak  také 
předpověď, která byla určena k celosvětovému rozšíření, jak můj otec poznamenal ve svých záznamech; tu 
jsem ovšem dosud nenalezl. Tvé ostatní předpovědi,  jež  jsem nalezl, nepředstavují ovšem úvod k dopisu, 
který jsi zformuloval pro spolkového radu. 

Co se týče té jiné, mnou nalezené předpovědi, která je opatřena datem neděle, 16. května 1947 a která je 
tematicky velmi obsáhlá, tak ta  je něčím více než  jen obyčejnou předpovědí, neboť se  jedná o cosi, s čím 
jsem se za dobu svého života ještě nikdy nesetkal. A nepřerušuj mě prosím, neboť to, co chci říci, vyplývá 
z myšlenek, které  se mě dotýkají a  jež musím vyslovit. Když  jsi psal  celý  svůj dopis, byl  jsi  teprve 10letý 
chlapec, byť  ti pomáhalo několik dospělých osob, které byly mnohem starší než  ty a které byly obeznalé 
ve formulování a psaní. Můj otec zmiňoval, že tě již nepovažoval za chlapce, ale za dospělého člověka, který 
přemýšlí v hlubších souvislostech, chápe více a posuzuje věci  logičtěji než mnozí dospělí – ale přesto mě 
více než jen udivuje, co jsi tehdy ve svém mladém věku dokázal. Třebaže my sami jsme již od útlého věku 
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určitým  způsobem  vychováváni  svými  rodiči  a  vzděláváni  a  vyučováni  ve  všech  věcech,  které  nezbytně 
náležejí k životu, nesetkal jsem se během svého dlouhého života ještě nikdy s ničím, co by se jen přibližně 
podobalo  tomu,  co  jsi  dokázal  ty.  Navíc  všechny  ty  informace,  jež  jsi  spojil  dohromady,  představují 
mnohem  více  než  jen  prostou  předpověď.  Celý  tvůj  spis mimoto  obsahuje  i  některé  zmínky  o  jistých 
budoucích událostech, které jsi uvedl do souvislosti s danými dobami a jež jsi opatřil daty, vztahujícími se 
na následující dekády až po konec tisíciletí.  

Eduarde, milý příteli, to vše mě skutečně nesmírně udivuje, a kdybych sám dobře nevěděl, že se celá tato 
věc  odehrála  tak,  jak  ji  vlastnoručně  písemně  zaznamenal  můj  otec  Sfath,  tak  bych  o  všem  začal 
pochybovat. Milý příteli, toto jsem musel vypovědět, neboť ..., už nevím, co dalšího k tomu dodat. 

Billy  Děkuji, Ptaah, milý příteli. Sám také nevím, co k tomu dodat, a tak zůstaňme jednoduše při tom, co 
jsme uvedli, a nehovořme již o tom. 

Ptaah  Tak  to bude  správně. Co  se  týče  tvých předpovědí,  tak  záznamy mého otce upozorňují na  to,  že 
budeš kvůli nim osočován z toho, že lžeš, očerňuješ a zveřejňuješ konspirační teorie, zejména ... 

Billy  Aha  – myslím,  že  vím,  co  chceš  říct,  a  vycházím  také  z  toho,  že  jsi  nalezl  předpovědi,  které  se 
zakládají na tom, co jsem přímo pozoroval atd. s tvým otcem Sfath při cestách do minulosti a budoucnosti. 
K těmto předpovědím bych pak mohl nalézt na Wikipedii nějaké popisy a přidat  je do patřičných pasáží – 
nebo co si o tom myslíš ty? 

Ptaah  Takové záznamy svého otce, jaké předpokládáš, jsem skutečně nalezl. Pokud nalezneš na Wikipedii 
patřičné informace, tak je můžeš zajisté dodat na vhodná místa svých předpovědí. 

Billy  Přesně, z toho  jsem vycházel. Co se týče konspiračních teorií, tak o nich bych se měl vlastně také 
zmínit a něco o nich vypovědět: Pozemské  lidstvo  je  již od nepaměti klamáno  zmatenými konspiračními 
teoriemi,  přičemž  jedna  z  prvních  byla  prokazatelně  rozšířena  již  ve  12.  století:  Lidé  lživě,  zlovolně 
a z křesťansky motivované  náboženské  nenávisti  tvrdili,  že  židé  roku  1144  unesli  dítě  jedné  křesťanské 
rodiny  a  že  jej  při  tajném  rituálu  o  svátku  pesach  zavraždili.  Toto  pitomé  tvrzení  vycházelo  z  tradiční 
nenávisti křesťanského světa vůči židům, přičemž tato nenávist se rozbujela již při vzniku křesťanství, neboť 
křesťané vinili židy z ukřižování a usmrcení »Ježíše« – tento muž se však nikdy nejmenoval »Ježíš«, nýbrž 
Jmmanuel. Tato  idiotská,  slabomyslná a neoprávněná  zášť proti  židům od  těch dob, po  celé 2  tisíce  let, 
neomezeně  přetrvávala  kvůli  šíření  stále  nových  lživých  teorií,  zlovolných  pomluv  a  zcela  pitomých 
konspiračních  teorií,  a  tak  byla  ustavičně  podněcována  a  neskončila  ani  v  dnešní  době.  Křesťané 
a muslimové tuto zášť neustále obnovovali a stupňovali, a tudíž se zachovávala a vzniklo na  jejím základě 
tisícileté  pronásledování  židů.  Tato  nenávist  se  udržovala  po  všechny  doby,  až  po  šílené  masové 
vyvražďování židů, které prováděl Hitlerův režim v minulé světové válce. Tento zločin na  lidstvu oficiálně 
skončil teprve před 2 lety, avšak nebyl zcela vymýcen, neboť zaslepená nenávist vůči židům plane dál, a sice 
kvůli  posedlým  přívržencům  nacizmu,  kteří  se  šíří  do  celého  světa  a  kteří  budou  zášť  proti  židům 
rozdmýchávat  i nadále, až do vzdálené budoucnosti 3.  tisíciletí, přičemž budou přinášet  světu pohromy, 
velké útrapy, bídu a nouzi, jakož i vraždit a pustošit. Tento vývoj nastal i kvůli jedné teroristické organizaci, 
kterou v Orientu založil  jeden pomatený sektář. A tak se po celém světě dále šířilo zabíjení, devastování, 
neštěstí, jakož i nenávist vůči židům i vůči křesťanům. 

Nejrůznější  teorie spiknutí budou  i nadále, a po celou budoucnost, celosvětově produkovat  lži, pomluvy, 
nenávist, nepravdu a z nich plynoucí fámy, kvůli nimž bude lidem způsobována újma nebo budou vražděni. 
A  toto  jednání  bude  pokračovat  i  v  budoucnu,  stejně  jako  pokračovalo  od  nepaměti  v  souvislosti 
s křesťanskou,  islámskou a nacistickou záští proti židům, kterou projevují  i noví posedlí nacisté a fanatičtí 
teroristé  na  základě  chybně  tradovaných  a  chybně  pochopených  nauk  zvěstovatelů  Mohameda 
a Jmmanuela alias »Ježíše«. Slabomyslné konspirační teorie, které vzešly z chorobné hlouposti a které vedly 
např. k nenávisti vůči židům, se zakládají  i na absurdních tvrzeních,  jež míří proti  jiným organizacím atd., 
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jako kupř. proti  řádu  iluminátů, proti svobodným zednářům,  rosekruciánům a  templářským  rytířům atd., 
a jež  veškeré  tyto  tajné  spolky  od  základu  zatracují  a  démonizují.  Ta  či  ona  domněnka může  být  sice 
správná,  ale  celkově  vzato  jsou  veškeré  konspirační  teorie  bez  výjimky  pouze  hloupými,  blbými 
a nelogickými  pitomostmi.  Právě  spiklenecké  teorie  jsou  vymýšleny  a  šířeny  kvůli  nekalým  cílům,  resp. 
tajným  a  zákeřným  účelům  atd.,  jako  je  zlovolné  a  nenávistné  zastírání,  falšování  a  popírání  pravdy  – 
vědomě  chybné  konspirační  teorie  slouží  tedy  popírání,  zkreslování  a  zapírání  reality.  Taktéž  se 
přistupovalo  i  k předpovědím,  které  se naplňovaly  v 60.  letech 20.  století  vinou Ameriky,  jež  tato  fakta 
úporně popírá a zapírá jako konspirační teorie. Tolik jsem chtěl zmínit. 

Ptaah  Pak bych rád reprodukoval zmíněné záznamy: 

 

Určeno vládním představitelům, úředníkům a všem ostatním osobám na odpovědných 
postech, ať v armádách, či organizacích, a dále všem představeným, vůdcům, kazatelům, 

papeži a farářům všech náboženských a sektářských směrů, jakož i všem lidem 
na pozemském světě 

Jsem sice ještě 10letý chlapec, ale disponuji znalostmi o nadcházejících údobích, v nichž budou pozemské 
lidstvo zasahovat zlé a zhoubné změny; o nich budu psát ve formě předpovědí, jež rozšířím po světě. Tyto 
předpovědi se zakládají na  jasném rozeznání událostí,  jež se budou v budoucnu odehrávat,  jelikož se  lidé 
nezmění  k  lepšímu  a  jelikož  se  budou  stále  hůře  zvrhávat,  přičemž  budou  stále  lhostejnější,  budou  se 
častěji  odcizovat  sobě  navzájem  a  budou  lačnější  peněz  a  více  si  osvojovat  sektářské manýry.  Předně 
musím podotknout, že dosud nejsem plně vzdělán v jazyce a v umění psát, a proto potřebuji pomoc svých 
pěti  dospělých  a  velmi  vzdělaných  přátel,  abych  dokázal  zformulovat  a  sepsat  všechny  své  výklady 
a předpovědi, které mám na mysli a jež se zakládají na předzírání a předvidění budoucích událostí. Těmto 
přátelům  vděčím  také  za  to,  že  mé  předpovědi  byly  rozmnoženy  a  přeloženy  do  anglické,  italské 
a francouzské  řeči  a  že mohou být  nyní  – na  jejich  vlastní náklady  –  rozeslány do  všech  zemí,  k  rukám 
státníků,  vůdčích  státních  činitelů  všech  zemí  světa,  k  rukám  všech  redaktorů  význačných  a  důležitých 
deníků  z  celého  světa,  k  rukám  činitelů  v  podstatných  hospodářských,  náboženských  a  soukromých 
organizacích, jakož i k rukám papeže, čelných armádních představitelů, zpravodajů, významných žurnalistů, 
korespondentů, reportérů, úředníků a rozhlasových a rádiových hlasatelů. 

Eduard Meier, Niederflachs 1253, Bülach, 6. června 1947 

Vše, co se bude na Zemi odehrávat od dnešní doby do budoucnosti, bude ztělesňovat zločin, který spáchá 
pozemské  lidstvo,  jež  se  bude  od  této  chvíle  nehorázně  rychle  množit;  tento  zločin  budou  zcela 
neodpovědně  podporovat  a  tolerovat  i  všechny  vlády  a  budou  jej  dále  podněcovat  i  samotné  národy, 
jelikož  jejich  jednání bude pomatené, sobecké, nechápavé, nerozumné a nesoudné. Prazákladní příčinou 
tohoto zločinu budou obrovské přelidněné zástupy, jež zaplaví celou Zemi a jež budou projevovat nesčíslné 
potřeby, kvůli  jejichž naplňování budou působit nezastavitelné pohromy,  jež se rozšíří po celé zeměkouli. 
Dnes  razím  pojem  »přelidnění«  a  ten  bude  využíván  až  po  vzdálenou  budoucnost  a  stane 
se nesmazatelným heslem pro všechny lidi, kteří ještě budou jevit zdravý rozum a úsudek. 

V  budoucnosti  bude  počet  celého  pozemského  lidstva  velmi  rychle,  jako  nikdy  předtím,  překračovat 
únosné meze, na čemž se budou podílet zcela neodpovědné vlády všech zemí světa, a tento vývoj zapříčiní 
velkou  a  obsáhlou  destrukci  na  planetě  i  pod  jejím  povrchem.  V  budoucnu  bude  ničena  a  do  kořene 
hubena i celá přírodní říše, v níž existují milióny živých tvorů. Mnoho přírodních, živočišných a rostlinných 
rodů a druhů bude tedy likvidováno, hubeno či vyhlazováno, a to v celé rostlinné a zvířecí říši, ať už půjde 
o živé tvory polétavé, lesní, luční, lužní, nivní, slatinné, polní, zahradní, bažinné, horské, pramenné, potoční, 
jezerní, říční, mořské, arktické, antarktické, pouštní či pralesní atd. Tento vývoj postihne – pouze v období 
od nynějška do počátku 3. tisíciletí – více než 1400 druhů, přičemž různé rody a druhy živých organizmů 



9 
 

 
Copyright 2020 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 

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

budou  kompletně  vyhubeny.  Takové  ničivé,  rozkladné  a  zhoubné  procesy  budou  ovšem  žel  pokračovat 
i v novém tisíciletí, v němž již za několik málo desetiletí postihnou více než 200 dalších druhů. 

Úplné  vyhubení nejrůznějších  rodů  a druhů ptáků,  savců, nižších  zvířat,  životně důležitého hmyzu,  včel, 
motýlů,  vos,  ryb  a  různých  jiných  živých  tvorů  způsobí,  že  již  nebudou  opylovány,  resp.  oplodňovány 
potravinové  rostliny,  jež  jsou pro  člověka důležité,  a  jež  tudíž nebudou  vynášet plody  a postupem  času 
budou hynout a vymírat. Lidé se budou sice snažit tyto životně důležité potravinové rostliny uměle nebo 
vlastnoručně oplodnit, avšak to z dlouhodobého hlediska tento problém nevyřeší. 

Co  se  týče potravy,  tak  je  pro  pozemské  lidstvo,  které  přílišně  narůstá,  největším  problémem  v  zásadě 
samo  její pěstování,  jelikož  lidé musejí pěstovat stále více potravinových  rostlin, k  čemuž potřebují stále 
větší plochy úrodné  země –  těchto ploch však ubývá  tím více,  čím početnější  je  lidstvo. Rostoucí  lidstvo 
nezadržitelně  projevuje  stále  více  nezbytných  i  zbytečných  požadavků,  jež  narůstají  s  každým  nově 
narozeným člověkem. Tyto požadavky, které lidé dnes již projevují a které projevovali od nepaměti, budou 
muset být nejen v dnešní době, ale i v době budoucí naplňovány, ať to stojí, co to stojí, neboť lidstvo, které 
bude  v  nadcházející  době  v  nadměrném  počtu  obývat  Zemi,  bude  bezmezně  hamižné,  bude  bažit 
po zábavách, dovolených a dalekých  cestách a dále bude  též bezohledně a bezuzdně  lačnit po penězích 
a majetku, a nebude  si  tedy ve všech  svých  tužbách a potřebách klást  již  žádné mantinely. Tento  zvrhlý 
vývoj mocně  se  přelidňujícího  lidstva  se  v  budoucnu  odrazí  i  na  veškerých  okolnostech  lidského  života, 
a tedy  i na potravinovém  zabezpečení, neboť  se bude muset nutně pěstovat,  sklízet a  zpracovávat  stále 
více  potravin. Mimoto  bude  již  za  několik  dekád  vyvstávat  nedostatek  přirozených  potravin,  a  tudíž  se 
budou muset  vyrábět  chemické potraviny,  jež  sice naplní  žaludek  a utiší hlad,  avšak budou  způsobovat 
choroby a neduhy. 

Pěstovat  přirozené  potraviny  bude  možné  již  jen  drancováním,  plundrováním  a  pomalou  destrukcí 
a likvidací všech zemních ploch, půd, luk, polí, rolí, luhů, slatin a bažin, jakož i všech vodních toků, potoků, 
řek, jezer, rybníků, moří, ba i hor a samé planety. Kromě toho budou lidé vše zamořovat zdraví škodlivými 
chemickými jedy, jež budou otravovat potravinové rostliny, člověka, celou přírodu a všechny živé tvory, ale 
i podzemní vody, všechny vodní  toky a atmosféru. To  způsobí,  že nesčíslní  lidé budou  stiženi  závažnými 
neduhy a nemocemi,  resp. nákazami,  jež  se budou nezřídka  šířit v  jejich  tělech a mezi něž budou patřit 
nevyléčitelné rakovinné vředy, které se v budoucnu stanou běžnými. 

Stane  se,  že nekonečně poroste poptávka po potravinách, ale v budoucnu  se bude nekonečně vzmáhat 
i produkce všemožného spotřebního zboží atd., neboť bude nutné uspokojovat lačné potřeby překypujícího 
lidstva, přičemž bude zákonitě nutné budovat  i průmysl a ekonomický sektor, bez nichž celý  tento vývoj 
v budoucnu již nebude možný. 

V  budoucí  době  se  nevyhnutelně  stane,  že  nehorázně  rostoucí  zástupy  přelidněného  lidstva  budou 
dalekosáhle  pustošit  planetu,  všechny  přírodní  systémy,  zvířecí  a  rostlinnou  říši  i  klima,  a  to  za  jistých 
okolností až na pokraj  kolapsu – minimálně však  tento  vývoj povede  k naprosté neplodnosti  či  likvidaci 
rozsáhlých  krajin. Země bude  již  za  krátkou dobu  tak přelidněná,  že obsáhlé půdní plochy,  které budou 
nadměrně vytěžovány kvůli pěstování potravin, ztratí svoji úrodnost, přičemž budou kvůli získávání nové 
půdy neodpovědně klučeny a  zcela  likvidovány obrovské  lesní a pralesní oblasti, které v  zásadě pohlcují 
jedovaté  tepelné  emise,  čímž  chrání  klima  před  oteplováním  a  regulují  vlhkost  v  atmosféře,  a  tedy 
i dešťové  srážky atd. Na ploše  vymýcených  lesů a pralesů  se nalézá  vždy  jen 20–30  centimetrů hluboká 
úrodná půda, která se – poté co  ji zemědělci atd. zužitkují – za přibližně dva roky vyčerpá a stane se z ní 
neužitečná, neobdělavatelná pustina, tedy neproduktivní území. Toto území pak tedy vyschne, a vše živé 
na něm zajde, uvadne, odumře, uschne, zežloutne, zchřadne a zcela zpustne. To pak vede k tomu, že lidé 
kácejí další  lesní a pralesní oblasti, a  to  stále  znovu a  znovu, což nezadržitelně postihuje klima, které  se 
následně otepluje. 
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Všechny potraviny,  jež se budou pěstovat, sklízet, zpracovávat a dovážet do obchodů, od nynější doby až 
po  celou  budoucnost  již  nebude  možné  získávat  tvrdou  rukodělnou  prací,  ale  už  jen  pomocí  strojů 
a přístrojů, a to kvůli neustále a rapidně vzrůstajícímu počtu lidstva. Tyto práce bude brzy možné vykonávat 
již  jen  s pomocí nových, pokrokových elektronických  technologií, které  se budou  zakládat na dnes  ještě 
nemyslitelných vynálezech, díky nimž budou veškeré pracovní a zpracovatelské procesy zautomatizovány. 
Dnes  se  ještě mnohé práce provádějí  s pomocí všemožných motorových pracovních  strojů, které budou 
v rozličných pracovních  sektorech uplatňovány  ještě po dlouhá desetiletí, ba až do doby 3  tisíciletí. Tyto 
stroje se budou používat v zahradnictví, při čištění či výstavbě silnic, v celém zemědělském, resp. agrárním 
hospodářství,  při  stavbě  nadzemních  budov,  ale  i  v  hornictví,  při  těžbě  ropy  a  uhlí  atd.,  atp.  Kvůli 
globálnímu používání těchto nesčetných strojů na spalovací motory, které zčásti běží ve dne i v noci a které 
jsou poháněny ropnými palivy, jsou do atmosféry vypouštěna ohromná kvanta zplodin, jež vyzařují tepelné 
záření.  Tyto  zplodiny  poškozují  zdraví  lidí  i  živých  organizmů  v  přírodní  říši,  zatěžují  je  a  zapříčiňují 
v mnohých případech choroby, přičemž zejména i velmi silně narušují klima – to je velmi závažná okolnost, 
neboť  klima  se  kvůli  tomu  silně,  nepřirozeně  otepluje,  z  čehož  se  odvíjí  globální  změna,  jež  bude 
způsobovat  obrovské  přírodní  katastrofy.  Na  celém  světě  budou  zuřit  masivní  výkyvy  počasí,  ničivé 
a mocné bouře a záplavy, a dále se budou vyskytovat i horské sesuvy, bahenní laviny a bleskem způsobené 
obří lesní požáry, jakož i požáry domů atd. – a těmto událostem se již nepůjde vyhnout. Všechna tato dění 
budou způsobovat nesmírné  finanční škody a destrukci  lidských výdobytků, ale  i nouzi, bídu a kompletní 
devastaci  rozličných  statků,  při  níž  budou  přicházet  o  život  četní  lidé,  což  bude  zapříčiňovat  zármutek; 
kupříkladu  již  jen  v  období  do  počátku  3.  tisíciletí  si  přírodní  katastrofy,  vznikající  z  nyní  již  probíhající 
změny klimatu, vyžádají statisíce  lidských životů. Ze všech těchto katastrof,  jež se budou odehrávat  ještě 
v tomto století, budiž předpověděny  jen tyto nemnohé: Například v Mexiku si v nadcházejícím desetiletí, 
v roce 1959, vyžádá jeden hurikán více než 1900 lidských životů. O 11 let později, v roce 1970, zahubí jeden 
cyklón  ve  Východním  Pákistánu  342  000  lidí,  přičemž  o  2  roky  později  zabije  v  Persii  jedna  obrovská, 
nezvyklá sněhová bouře asi 5900 lidí. Také Čína se bude muset velice trápit a smutnit, až roku 1975 usmrtí 
jeden tajfun přibližně 167 000 lidí. O 5 let později, roku 1980, zasáhne Spojené státy americké vlna veder, 
při níž bude dosaženo 42 °C a která si vyžádá přes 2400 lidských životů. 

Přírodní  katastrofy  probíhaly  již  ve  všech  dobách,  avšak  budoucí  události,  které  zaviní  sami  lidé  svými 
neodpovědnými  a  všeničivými manipulacemi  zaměřenými na drancování  a nemravné  vytěžování  zdrojů, 
nebudou mít v historii obdobu. Ničení a pustošení obrovských pásem celé přírodní, živočišné a  rostlinné 
říše,  likvidace  deštných  pralesů,  luk,  polí,  luhů  a  vodstev  atd.,  jako  např.  70  000  čtverečních  kilometrů 
velkého slaného Aralského jezera, jež se nalézá ve Střední Asii a jež určuje klimatické podmínky v Evropě, 
bude mít  závažné důsledky. Aralské  jezero bude  již  za několik málo dekád,  a  sice  v období do počátku 
3. tisíciletí, trvale vysychat,  jelikož z něj budou  lidé odčerpávat vodu; proto v něm budou vymírat veškeré 
ryby  jako  jelci  jeseni, kapři, cejni, candáti, oukleje dunajské, parmy bulatamaj  či  jižní koljušky devítiostné 
atd., a to nemluvím o dalších životních formách v tomto jezeře či kolem něj. 

Celá klimatická  změna,  jež  se bude od nynějška projevovat,  zhoubně působit a v budoucnosti po  celém 
světě  vyvolávat  obrovské  přírodní  katastrofy,  bude  vyplývat  ve  své  zásadní  příčině  pouze  z  globálně 
přebujelých zástupů  lidstva, které budou svými ničivými, pustošivými a hubivými manipulacemi  likvidovat 
vše myslitelné na planetě i pod jejím povrchem, jakož i ve všech přírodních systémech, a které budou také 
vyhlazovat nesmírné množství živočichů a rostlin a poškozovat všechny vodní toky a vše ostatní. Klima se 
bude oteplovat jen a pouze ustavičným nárůstem lidstva, a to nejen kvůli již zmíněným tepelným emisím, 
ale v prvé řadě i kvůli mařivým bludům lidstva, které bude naléhat na uspokojení svých nesčetných potřeb 
všeho druhu. Aby lidstvo uspokojilo své potřeby, bude v různých či veškerých ohledech působit proti další 
existenci přírodního řádu, a bude tedy svými zločinnými manipulacemi demolovat planetu, ruinovat celou 
přírodu a hubit všechen živočišný a rostlinný život, a to do té míry, že kdysi vzkvétající život bude na celé 
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zeměkouli pomalu zanikat, přičemž se bude vinou  lidstva také do té míry oteplovat klima, že v budoucnu 
budou na Zemi denně zuřit a páchat neštěstí různé katastrofy. 

V nadcházejících budoucích  časech budou  lidé na Zemi ničit, pustošit a hubit ve větší míře, než kdykoliv 
ve své historii od doby svého vzniku. 

Jedovaté  tepelné  emise  budou  ještě  ve  větších  kvantech  vypouštěny  nejrůznějšími  motorizovanými 
prostředky  veřejné  dopravy,  jakož  i  soukromými  či  obchodními  motorovými  vozidly,  letadly,  loděmi, 
veškerými pracovními stroji a topnými systémy a také při ohňostrojích, pálení smetí, odpadových jam, lesů, 
pralesů,  rašelinišť a  zarostlých  sušin anebo při hoření uhelných  slojí  či při  jiných požárech  všeho druhu, 
ať způsobených bleskem, žhářstvím či v rámci zemědělského vypalování porostů. Všechny tyto faktory ničí 
klima,  jakož  zejména  i  stále  rozsáhlejší  a  častější  neodpovědné  kácení  a  vypalování  deštných  pralesů 
(po celých kilometrech  čtverečních), které představují plíce planety a které určují celé pozemské klima – 
kvůli pustošivým zásahům plní však tyto lesy stále méně svoji funkci. Tak je tomu proto, že přebujelé lidstvo 
projevuje rozličné požadavky a potřeby,  jež si přeje naplnit,  čehož  je však schopno pouze tím, že pustoší 
planetu Zemi, ničí klima a sužuje a narušuje všechny přírodní systémy, samotnou přírodu a  její zvířectvo 
a rostlinstvo.  Tato  devastace  nebude  v  budoucnu  páchána  jen  používáním miliónů  strojů  a  vozidel  atd. 
poháněných  spalovacími  motory,  nýbrž  i  tím,  že  budou  lidé  bezmyšlenkovitě  stříkat  milióny  tun 
choroboplodných chemických  jedů na potravinové kultury, aby mohli uživit obrovské zástupy nekonečně 
rostoucí pozemské populace. Tyto jedy budou rovněž výrazným způsobem přispívat k poškozování přírody 
a  jejího zvířectva a rostlinstva, což povede k  likvidaci a vyhubení mnoha rodů a druhů živých organizmů. 
Tyto  problémy  se  budou  stále  stupňovat,  a  sice  v  poměru  k  nezadržitelně  bujícím  zástupům  lidstva. 
Veškeré,  stále  rostoucí  přelidněné masy  budou  projevovat  čím  dál  větší měrou  různé  požadavky,  jakož 
i tužby po  luxusu, cestování, zábavách a po naplnění neřestí, závislostí a nesčíslných  jiných věcí, zejména 
však po nezbytných potravinách. To vše bude pravou příčinou oteplování klimatu, které bude způsobovat 
obrovské přírodní katastrofy a veškerou  s nimi  spojenou destrukci. Krom  toho budou hlavní příčinou vší 
destrukce, devastace a všeho hubení  zločinné a pustošivé manipulace  samého přebujelého  lidstva,  čímž 
jsem bez obalu uvedl pravý důvod veškerých zlořádů, katastrof a zvrhlostí,  jež budou vyvstávat v budoucí 
době. 

Zásadní příčina klimatické  změny nebude  tedy  spočívat  jednoduše  jen v  tepelných emisích, které budou 
ničit přírodu a klima, nýbrž od základu i v nadpočetných zástupech pozemského lidstva, jež bude všeničivě 
manipulovat  s  planetou  Zemí,  všemi  jejími  přírodními  systémy  a  s  živočišnou  a  rostlinnou  říší;  změna 
klimatu se bude v budoucnu prudce vyhrocovat a budou z ní plynout velmi zhoubné přírodní katastrofy, 
které  se  budou  nepochybně  a  neodvratně  dostavovat,  ponesou  s  sebou  obrovské  destrukce,  pohromy 
a zhoubu a budou si žádat velmi mnoho lidských životů. Musí se tedy postupovat proti nadměrnému počtu 
pozemského  lidstva,  jenž  musí  být  rychle  a  radikálně  snížen,  což  je  možné  jen  s  pomocí  globálního 
víceletého,  kontrolovaného  zastavení  porodnosti,  po  němž musí  následovat  tvrdá,  dozorovaná  kontrola 
porodnosti.  Ideální počet  lidské populace, která může  žít na planetě Zemi v  souladu  s  její  rozlohou,  činí 
zhruba 529 miliónů lidí, avšak planeta není schopna v nadbytku uživit více než 2,5 miliardy lidí – podle toho 
by  se mělo  pozemské  lidstvo  zařídit,  aby  nežilo  jen  pro  sebe  samé,  nýbrž  i  ve  svorné  a mírumilovné 
symbióze se svojí planetou, všemi  jejími přírodními systémy a všemi přírodními živočišnými a rostlinnými 
organizmy, aniž by vyvíjelo jakékoliv ničivé, pustošivé a zhoubné vlivy. 

Musím  zopakovat,  že  jsou‐li  pokáceny  stromy  v  lesích  a  pralesích  či  vyhlazeny  různé  rostliny,  tak 
již nemohou absorbovat žádné tepelné emise. Z toho důvodu se budou tyto jedovaté plyny shromažďovat 
v  atmosféře  a  globálně  se  šířit,  přičemž  nebudou  jen  oteplovat  a  poškozovat  klima,  nýbrž  ve  svém 
celkovém důsledku i nevyhnutelně vyvolávat přírodní katastrofy. Již v dnešní době počnou zuřit obrovské, 
mocné, vše ničící a pustošící bouře, masivní dešťové a sněhové přívaly a krupobití,  jakož  i písečné bouře, 
přičemž začnou tát ledovce, oblasti jižního a severního pólu a také permafrost. V budoucnu se však budou 
všechny tyto vývoje velmi rychle a čím dál hrozivěji stupňovat a vyhrocovat, a to proto, že budou lidé plodit 
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a přivádět na  svět nesčíslné nové potomky,  a  tudíž budou přebujelé  zástupy  lidstva  vyostřovat  všechny 
pohromy,  které  budou  od  nynější  doby  postihovat  Zemi  a  ovládat  lidstvo.  Přebujelé  lidstvo  bude  totiž 
páchat  ničemnosti  kvůli  svým  požadavkům,  které  bude  schopno  uspokojit  jen  drancováním  planety 
a přírody, hubením  zvířecí a  rostlinné  říše a  jejích  systémů,  jakož  i ničením klimatu, přičemž bude všemi 
svými  zlotřilými  činy v nekonečném  sledu ničit  i vše ostatní. Mezi  zvláště důležité  faktory  těchto vývojů 
budou patřit tepelné emise, které budou produkovat  lidé, čímž poženou klima až na pokraj kolapsu. Tyto 
skutky  pozemského  lidstva  budou  nevyhnutelné,  neboť  »přemnožení«  lidé  budou  pozbývat  logického 
myšlení, a budou tudíž podléhat hlouposti, kvůli níž budou za jistých okolností i umírat. 

Lidé budou od nynější doby  čím dál  silněji podléhat  lhostejnosti, a  to vůči  sobě  samým, ale  i vůči  svým 
spolubližním,  vůči  přírodě,  zvířecí  a  rostlinné  říši,  všem  přírodním  systémům  i  vůči  všemu  ostatnímu. 
V budoucnu  budou  stále  větší  měrou  bujet  rozepře  a  hrubost,  a  to  jak  v  rodinách,  tak  ve  školách, 
na veřejných ulicích i všude jinde. Obzvláště bude přibývat vražedných skutků, v rodinách, ale i z politických 
motivů a  zejména  z náboženské nesnášenlivosti,  již budou projevovat běženci, kteří přicestují  (a  to  také 
ilegálně) do Evropy  a  kteří budou patřit  k  jedné  arabské  teroristické organizaci nebo  s ní  sympatizovat, 
přičemž tato zločinecká, vražedná a fanatická organizace bude rozšířená po celém světě. Z této organizace 
se  bude  vzmáhat  terorizmus,  v  jehož  rámci  budou  páchány  teroristické  útoky  na  náboženská  místa, 
na věřící, na nic netušící chodce, ale i na bezpečnostní složky a úředníky atd., a tak budou stále se množící 
atentáty  a  vraždy  způsobovat  velké  pohromy,  útrapy  a  notnou  bídu.  Tyto  útoky  budou  postihovat 
především státy, jež budou patřit k nově vznikající evropské unijní diktatuře. 

Ale  vraťme  se  zpět  k  planetě  Zemi:  Ta  bude  vydrancována,  systémy  všech  přírodních  biotopů  budou 
do značné  míry  vytěženy,  neodvolatelně  zničeny  a  zpustošeny,  zatímco  četné  rody  a  druhy  zvířecích 
a rostlinných  forem  života  budou  zcela  vyhubeny;  a  lidé  budou  hromadně  umírat  na  neduhy,  choroby 
a nákazy. Rozmáhající se pozemské lidstvo bude kvůli svým nekonečně se stupňujícím požadavkům a z nich 
plynoucím  všeničivým  zlotřilostem  pustošit  veškeré  biotopy  a  podněcovat  klimatickou  katastrofu. 
V budoucnosti  se  bude  v  globálním měřítku  znečišťovat  a  zamořovat  atmosféra  nejrůznějšími  jedy,  jež 
budou  pocházet  z  výfukových  zplodin,  obrovských  lesních  a  krajinných  požárů,  jakož  i  z  nejrůznějších 
tepelných emisí atd.; dále se bude oteplovat a ničit klima, což povede na všech světadílech také k posunu 
klimatických pásem,  jenž bude provázen  táním polárních oblastí,  všech  ledovců  a permafrostu –  z  toho 
důvodu se budou všude uvolňovat nebezpečné metanové plyny, a to  i ze dna moří,  jelikož poroste  jejich 
teplota i teplota klimatu. 

To  vše  budou  vlády  i  národy  celého  světa  tolerovat,  stejně  jako  skutečnost,  že  v  Evropě  vzejde  unijní 
diktatura,  jíž bude podléhat mnoho evropských  zemí –  tato diktatura bude  své  členské  státy postupem 
času  vodit  za  ručičku,  přičemž  hloupí,  prolhaní  a  věrolomní  členové  švýcarské  vlády  či  švýcarských 
politických  stran  se budou pokoušet  zrádně  zaprodat  této diktatuře  svoji vlastní, neutrální  rodnou  zemi. 
Proti  tomuto  nehoráznému  zrádnému  záměru  –  který  z  nepochopitelných  důvodů  nebude  legislativně 
trestán – se bude otevřeně bránit pouze jedna lidová strana (jež vznikne roku 1971), kdežto ostatní strany 
budou zbaběle, zcela  či  částečně, strkat hlavu do písku. Přesto však zůstane platit  fakt, že dočista hloupí 
a hrabiví zrádci budou Švýcarsko –  jehož neutralita a svoboda  je tak velebena – tlačit a prodávat do této 
vznikající unijní diktatury. 

Švýcarsko  se  bude  kvůli  ekonomickému  propadu  a  opomíjení  své  neutrality  žel  podílet  na  válkách 
a vraždách v cizích zemích, jelikož švýcarské zbraňové průmyslové závody budou do celého světa prodávat 
válečné a vražedné materiály, resp. zbraně, děla a zvláštní malé letouny, s jejichž pomocí budou prováděny 
teroristické akce, povstání a občanské a jiné války – a při nich budou zavražděny zástupy lidí a napáchána 
obrovská destrukce! Celá tato záležitost bude plynout z hamižnosti a bude nevídaně bezskrupulózní: Tímto 
způsobem  jednaly  již  před  začátkem  obou  posledních  válek  i  v  jejich  průběhu  různé  švýcarské  firmy 
a koncerny  a  budou  tak  jednat  i  nadále,  a  sice  kvůli  chtivosti  peněz.  Totéž  činili  –  s  vědomím  vlády  – 
i výrobci válečného materiálu ve Spojených  státech amerických a budou  tak  činit  i nadále, přičemž prim 
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v těchto  kriminálních  aktivitách  bude  hrát  v  budoucnu  zejména  i  Německo  a  Švýcarsko.  Švýcarsko  již 
dodávalo  válečný  materiál  nacistickému  režimu  a  zároveň  i  zločinným  Američanům,  kteří  se  v  touze 
po světovládě od nepaměti snaží ujařmovat četné státy, a kteří tedy  i v nadcházející době budou činit vše 
pro to, aby v cizích zemích na celé zeměkouli rozdmýchávali rozbroje, rebelie, války, teror a zkázu – a poté 
do  těchto  zemí vpadnou a přivážou  je k  sobě, pod pláštíkem pomoci. Od počátku 3.  tisíciletí bude opět 
znevažována a porušována neutralita Švýcarska, a to na základě takzvaného lidového usnesení, které bude 
přijato jen těsnou většinou: Kvůli němu bude možné – na základě zastírání skutečných okolností –, aby pod 
záminkou  »mírových misí«  prováděli  švýcarští  vojáci  v  cizích  zemích ozbrojené  vojenské  akce,  takzvaně 
mírové;  tito vojáci budou pak vyzbrojeni  ručními, automatickými  i dalekostřelnými  zbraněmi, a dokonce 
i tanky a vrtulníky atd. Tito ozbrojení  členové »mírových misí«,  resp.  tito příslušníci švýcarské armády se 
pak budou moci svými zbraněmi bránit, bude‐li se to jevit jako nezbytné, což neznamená nic jiného, než že 
budou ve jménu švýcarské neutrality v cizích zemích zabíjet lidi.  

Spojené  státy  americké  budou  usilovat  o  to  –  poté  co  zločinně  svrhly  jaderné  bomby  na  Hirošimu 
a Nagasaki  –,  aby  se  staly  největší  jadernou  mocností,  avšak  brzy  budou  smrtícími,  pustošivými 
a všeničivými jadernými zbraněmi, jež budou schopny zamořit rozlehlé oblasti, disponovat i Rusové, Číňané 
a  jiné  státy,  a  to na  základě  zrádných  skutků,  kvůli nimž budou  též disponovat  jadernými elektrárnami. 
Světu  bude  až  daleko  do  doby  3.  tisíciletí  vládnout  nebezpečná  hrozba  jaderné  války,  která  bude 
podněcovat strachy populace a která bude během »studené doby míru« několikrát velmi aktuální, avšak 
v průběhu následujících 75 let ji bude možno, na základě jistých »spojitostí«, šťastně zažehnat. 

Amerika se bude, jako odjakživa, pokoušet vládnout světu tím, že se bude vojensky vměšovat do záležitostí 
cizích zemí, v čemž bude v téže míře pokračovat  i novém tisíciletí. Také Čína bude však v novém tisíciletí 
usilovat o to, aby se podobně jako USA rozšířila po celém světě a uchvátila moc. Čína bude v nadcházejících 
desetiletí po celém světě skupovat obrovské pozemky, aby na nich pěstovala potraviny pro svůj, postupně 
až dvoumiliardový, národ, přičemž si bude chtít v novém tisíciletí opět osobovat  i Hongkong a Tchaj‐wan. 
Avšak ani mocenští činitelé USA nebudou zahálet a budou se svými vojsky všude možně na planetě páchat 
četné pohromy, jelikož budou i v budoucnu z posedlé touhy po moci provádět bezohledné vojenské zásahy 
v  mnoha  zemích  po  celém  světě,  v  nichž  budou  páchat  zhoubné  ozbrojené  násilí  a  učiní  ze  sebe 
»nepostradatelnou« součást chodu věcí. 

Ve druhé dekádě nového tisíciletí započne ve Spojených státech amerických éra chaotické vlády  jednoho 
pomateného a bezohledného prezidenta, který se dostane k moci pomocí nekalých machinací spojených 
s nákupem hlasů a pomocí  tajných výhrůžek,  lží, pomluv a  falešných  slibů;  tento prezident  zneužije  léta 
svého mandátu  k  tomu, aby  kvůli  své hlouposti poštval proti  sobě a proti  Spojeným  státům americkým 
velké části vládních činitelů a národů četných zemí celého světa. Také ve své vlastní straně ztratí nakonec 
popularitu, a navíc napáchá pohromy uvnitř  svého vlastního  státu a  rozštěpí americkou populaci na dva 
odlišně smýšlející tábory. 

Tento pomatený notorický  lhář, pomlouvač a nevychovanec, který bude  falšovat pravdu, zveličovat sebe 
samého a podléhat megalománii, bude ve svém úřadu prezidenta Spojených států amerických od 2. dekády 
3.  tisíciletí  nebezpečně  a  hloupě  vyzývat  a  ponižovat  Rusko  a  Čínu.  Kvůli  skutkům,  činům  a  způsobům 
chování tohoto neschopného prezidenta, který bude zcela postrádat jasný směr, odporovat sobě samému 
a  zesměšňovat  se,  se  proti  němu  bude  po  celém  světě  vzmáhat  zášť,  přičemž  bude  zesměšňován  i  lid 
Spojených států amerických. Tak tomu bude proto, že se americký lid nebude bránit vnitrostátnímu teroru, 
páchanému  tímto  zločinným  prezidentem,  který  bude  vícenásobně  porušovat  ústavu  a  bude  též 
odpovědný za to, že si jistá globálně bující nákaza vyžádá v Americe statisíce  lidských životů. Tak se stane 
proto,  že bude  tuto  životu nebezpečnou nákazu  zlehčovat  a  zesměšňovat,  kvůli  čemuž nebudou přijata 
žádná ochranná opatření a nebudou nařízeny žádné kroky k potlačení nákazy. 
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Tento  kriminální  prezident  USA  se  bude  v  rychlém  a  nezadržitelném  tempu  vyznačovat  arogantní 
samovládností, neustálým porušováním ústavy a tajnou, skrytou a extrémní vládou, již bude jeho politická 
strana  tolerovat,  přičemž  jej  bude  podporovat  a  velebit  zmatená  a  hloupá  část  amerického  národa  – 
zástupci zákona, jeho politická strana i všichni jeho přívrženci z lidu budou ovšem mlčet a nechají jej během 
všech  let  bez  zábran  zkázonosně  působit.  Kvůli  tomuto  pomatenci  budou  po  celém  světě  vzcházet 
nepokoje  mířené  proti  Americe,  avšak  nepokoje  zasáhnou  i  samu  Ameriku,  povedou  k  teroristickým 
skutkům a budou budit rozbroje, přičemž právě i v jiných státech budou vznikat rizika vzpoury a války. Proti 
tomuto  pomatenci  tedy  nebudou  podniknuty  žádné  kroky,  naopak  jej  budou  členové  jeho  strany  ještě 
neoprávněně podporovat, aby ospravedlnili jeho zločinné prohřešky proti ústavě a aby si díky celému jeho 
počínání mohli uchovat svoji politickou moc. 

Také Švýcarsko bude v mnoha  zemích  zločinně napomáhat nepokojům,  rozepřím a válkám,  jelikož  i ono 
bude uzavírat zbraňové obchody se zločineckými státy (stejně jako tak bude činit hlavně a na prvním místě 
Amerika),  čímž  bude  v mnoha  zemích  přispívat  k  nepokojům,  vraždění,  nesvobodě  a  teroru.  Veškeré 
vražedné obchody, uzavřené z důvodu ziskuchtivosti, budou po celém světě způsobovat smrt a bídu mnoha 
miliónů lidí, jakož i rozvrat a destrukci, na čemž tedy ponese velkou vinu i Švýcarsko kvůli svým zbraňovým 
vývozům.  V  tomto  ohledu  však  ponese  největší  díl  viny,  jak  jsem  již  vysvětlil,  Amerika,  a  to  až  daleko 
do doby 3. tisíciletí. 

V budoucnosti se budou v mnoha zemích po celém světě stále častěji konat povstání a demonstrace atd., 
avšak také četné války, do nichž se bude zejména Amerika neoprávněně a násilně vojensky vměšovat, při 
čemž zavraždí mnoho set tisíc, ba dokonce milióny  lidí. Amerika si bude hrát na světovou velmoc a policii 
a její vojska budou především v Asii usmrcovat, vraždit, hromadně vyvražďovat a  šířit bídu a nouzi, a  to 
ze zbabělého  strachu,  zášti,  touhy po  světové  vládě a každopádně v  zásadě kvůli náboženským bludům. 
Ve všech zemích, do nichž Američané vpadnou, budou –  jak  je pro ně od nepaměti typické – popravovat 
tamní obyvatele, páchat zločiny na ženách, mužích, mladistvých, dětech  i malých dětech a šířit zármutek 
a hrůzu. Z pohledu do budoucnosti vyplynulo, že američtí vojáci budou  jednat týmž zločinným způsobem, 
jakým  jednali  v  poslední  světové  válce  s  Japonci:  Budou  tedy mimo  jiné  znásilňovat  ženy,  a  poté  co  je 
zneužijí,  je budou bez okolků  střílet,  stejně  jako budou  střílet  i  jiné  lidi, kteří  jim padnou do  rukou a  jež 
budou považovat za své nepřátele. Budiž ohledně těchto věcí pro příklad uvedena následující předpověď: 
Takové události  se budou opakovat  již  za 3  roky,  tedy  v příštím desetiletí, od  roku 1950 do  roku 1953, 
až bude rozpoutána válka mezi Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR) a Korejskou republikou, 
do  jejíhož  průběhu  zasáhne  Čínská  lidová  republika  jako  spojenec  KLDR,  ale  rovněž  i  vojska  OSN, 
samozřejmě pod vrchním vedením Američanů, kteří se budou války účastnit. 

Od  roku 1955,  již krátce po korejské válce, povedou američtí vojáci ve Vietnamu, až do poloviny 70.  let 
20. století, nevídanou  vražednou, brutální  a  krvavou  válku,  v níž budou  znásilňovat bezpočet  žen,  které 
po »použití« povraždí, stejně jako budou vraždit muže, mladistvé, děti a malé děti, a to nejen zastřelením, 
neboť  četným  lidem – především dětem a malým dětem – budou mačetami a podobnými nástroji sekat 
hlavy  anebo  je  jimi brutálně  zmasakrují. Avšak  znalosti o  všech  těchto událostech  se nikdy nedostanou 
na veřejnost, jelikož budou přísně utajovány a jejich zveřejnění se bude trestat, a to často nejen doživotním 
žalářem, ale i trestem smrti, neboť vyzrazování těchto masakrů bude podle amerických zákonů stíháno jako 
vlastizrada a ohrožování státní bezpečnosti. 

Těchto  zvrácených  skutků  se  bude  americká  armáda  ve  Vietnamu  dopouštět  během  války,  která  bude 
po mnoho  let vládnout a  zuřit mezi Severním Vietnamem a  Jižním Vietnamem. V  této válce budou  tedy 
samozřejmě  působit  Spojené  státy  americké,  ale  i  Čína,  a  válku  bude  podporovat  i  Sovětský  svaz. 
Američané  se  budou  i  v  této  vietnamské  válce  dopouštět  nehorázných  zločinů  na  civilním  obyvatelstvu 
a budou tak činit, jako obvykle, zcela bez svědomí, čímž spáchají zločin na lidstvu, jaký spáchali již svržením 
jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki v  roce 1945. Vysoce postavení armádní  činitelé a klíčoví vládní 
představitelé  totiž  ze  své  osobní  iniciativy  způsobí,  že  četné  vesnice, města  a  jejich  obyvatelé  budou 
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bombardováni  prakticky  neuhasitelnými  zahuštěnými  hořlavinami  na  ropné  bázi,  takzvaným  napalmem, 
jejž budou svrhávat bombardéry B‐29  (jeden z nich musel během poslední světové války nouzově přistát 
v »Langenzinggenu«  za  lesem Höragenwald  v  Bülachu/Höri). Napalmové  bomby  byly  poprvé  použity  již 
v poslední světové válce, když je Američané svrhávali na japonská města, v nichž zaživa uhořel bezpočet lidí 
– a v této praktice budou zcela nehumánní američtí vojáci pokračovat i ve Vietnamu. Stane se tak přibližně 
v  polovině  60.  let  20.  století,  kdy  budou  eskadry  amerických  bombardérů  B‐29  v  časovém  horizontu 
5 měsíců  svrhávat  –  jak  dokládají  propočty  neutrálních,  ve  válce  nezúčastněných  pozorovatelů  –  asi 
32 816 000 hektolitrů,  resp. statisíce  tun napalmu,  čímž vesnice a města promění v moře plamenů a  lidi 
v hořící pochodně. 

Další  zločin  v  této  vietnamské  válce  podnítí  fanatičtí  náboženští  sektáři  ve  vládních  kruzích,  kteří  kvůli 
náboženské a rasové nesnášenlivosti vůči lidem jiné víry a jiného národa udělí po lidské stránce zvráceným 
americkým vojákům povel, aby ve Vietnamu v širokém okruhu stříkali z letadel a vrtulníků do krajiny různě 
působící  chemické  jedy.  Tímto  zákeřným  způsobem  budou  chtít  docílit  toho,  aby  vietnamský  národ 
onemocněl různými dlouhodobými neduhy, avšak současně tím budou chtít srazit i křivku porodnosti. Tyto 
chemické jedy budou působit tak, že zárodky v mateřském lůně žen budou zakrňovat a že budou vykazovat 
závažné mozkové a tělesné deformace, a tudíž se pak mnoha tisícům žen budou rodit těžce postižené děti. 
Tyto chemické  jedy budou mít kromě toho vysloveně dlouhou životnost a zachovají si svoji nebezpečnou, 
ničivou a choroboplodnou působnost po dlouhou dobu. Pokud  tedy mnoho set  tisíc, ba dokonce několik 
miliónů  lidí přijde do styku s  těmito  jedy, ať už dotykem, při pití vody  či pojídání pokrmů,  tak onemocní 
smrtelnými druhy rakoviny a  jinými chorobami a zemře na ně, přičemž se tyto  jedy budou usazovat také 
v půdě a vstřebávat se do všech nově vysázených rostlin, při jejichž požití se pak lidé otráví. 

Pravdivá  fakta,  která  jsem  otevřeně  vyložil  a  která  byla  na  základě  neutrálního  pozorování  spatřena 
v budoucnosti,  budou  americkou  vládou  nejpřísněji  utajována  a  budou  celkově  zamlčována  vojákům 
v Americe  i  ve  Vietnamu,  přičemž  zrádci  budou  postihováni  nejtěžšími možnými  tresty.  Z  toho  důvodu 
budou všichni američtí vládní činitelé, kteří budou zapojeni do tohoto zločinu, doživotně mlčet, stejně jako 
výrobci  dotyčných  jedů, mimo  jiné  odpovědní  představitelé  amerických  firem  Dow  Chemical  a Mobay 
z řetězce Monsanto. 

Jak jsem již vysvětlil, budou ve Vietnamu působením amerického vojska, resp. jeho letectva zcela odlistěny 
a  zničeny  stromy  (použitím  chemických odlisťovacích prostředků),  aby  se nepřátelští  guerilloví bojovníci 
Vietcongu nemohli snadno skrývat v husté džungli a aby nebyli schopni se zásobovat potravinami, přičemž 
Američané  budou  též  otravovat  zemědělská  pole  a  užitkové  rostliny.  Z  toho  důvodu  nebudou  moci 
zemědělci již docílit sklizně, načež mnozí občané vietnamské populace budou trpět a umírat hlady. To však 
brutálně zvrhlým, bezskrupulózním a lidským životem pohrdajícím americkým vojákům nebude postačovat, 
neboť budou i dodatečně zapalovat různé domy, chaty, obytná sídla a celé vesnice a budou střílet početné 
vietnamské obyvatele, pokud si budou tito na zmíněné praktiky stěžovat či se chtít bránit. 

Zkázonosné způsoby  jednání,  jež si dovolila Amerika, si budou v budoucnu dovolovat  i  jiné státy z celého 
světa, ať už v týž ohledech, anebo v ohledech jiných; např. Sovětský svaz od dnešního dne asi za 27 měsíců, 
roku 1949, provede v Kazachstánu  svůj první  test  jaderné bomby, na  jejíž výrobě pracuje  již v  současné 
době, tedy v roce 1947, a sice na základě ukradených a koupených amerických plánů první jaderné pumy. 

Roku 1961 bude opět budit pozornost Sovětský svaz, neboť v té době bude jeden sovětský vojenský pilot, 
jako oficiálně první pozemšťan vůbec, vystřelen raketou na zemskou orbitu, na níž obkrouží planetu a bez 
újmy se vrátí na Zemi. 

Roku 1965 proběhne v Persii atentát na perského císaře Rezá Pahlavího, jenž ovšem útok přežije. Amerika 
bude  na  sovětské  obkroužení  Země  reagovat  od  roku  1961  s  krajní  nelibostí,  a  proto  bude  ještě  více, 
intenzivněji a na plné obrátky pracovat na svém vesmírném projektu, jenž bude v té době probíhat již delší 
dobu.  Na  tomto  projektu  budou  pracovat  především  někdejší  nacističtí  inženýři,  kteří  v  nacistické  říši 
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za doby  světové  války  odpovídali  za  konstrukci  raket.  Těmto  lidem  byla  již  v  dnešní  době  uložena 
povinnost,  aby  sestrojili  rakety,  s nimiž by bylo možné následně doletět  k Měsíci,  což  se  také  skutečně 
povede. Američané budou  silně podněcovat  vývoj  této  technologie, neboť budou  chtít předejít dalšímu 
úspěchu Sovětského svazu, jemuž se podařil husarský kousek tím, že sovětský pilot v raketě obkroužil Zemi; 
Američané budou  tedy podnikat  vše pro  to,  aby  Sovětský  svaz předčili,  a  k  tomu budou  využívat  všech 
podlých prostředků. Z  toho  za 22  let, v  červenci 1969, vyplyne,  že Amerika  zinscenuje před pozemským 
lidstvem  dosud  nejrozsáhlejší  a  nejglobálnější  podvod,  neboť  zfinguje  přistání  na  Měsíci  a  výstup 
»astronautů«  na  měsíční  povrch,  což  bude  ovšem  po  všechny  nadcházející  doby  popírat  všemi 
rafinovanými prostředky i s pomocí nejmodernější techniky. Tento podvod bude spáchán jednoduše proto, 
aby byl výhružně pokořen Sovětský svaz a aby Amerika stála na prvním místě světa a vypadala jako nejlépe 
rozvinutý a  technicky nejpokročilejší  stát, před nímž má  Sovětský  svaz bojácně ustoupit, neboť  se bude 
jevit, že Amerika je po vojenské stránce, ať ofenzivní či defenzivní, v mnoha ohledech lépe vyzbrojena. 

Co  se  tohoto  rozsáhlého  podvodu  týče,  tak  Američané  nebudou  pomýšlet  jen  na  přítomnost,  nýbrž 
i na budoucnost,  a  proto  budou  ve  svém  vesmírném  programu  přísně  a  hekticky  pokračovat,  načež  při 
jednom  dalším,  ohlášeném  letu  na Měsíc  (těchto  letů  bude  celkem  několik)  budou  předstírat  poruchu. 
Budou tvrdit, že v důsledku selhání techniky nebylo možné na Měsíci přistát, a že tedy jejich raketa pouze 
kroužila okolo Měsíce a s nepořízenou se vrátila zpátky na Zemi. Toto tvrzení bude však rovněž podvodné, 
neboť  technika,  která  bude  od  doby  prvního  podvodu  vyspělejší,  umožní  Američanům  ve  skutečnosti 
na Měsíci přistát, načež tam podle přesných instrukcí zanechají stopy po přistání, šlépěje a stopy měsíčního 
vozítka. Američané  budou  chtít  tímto  způsobem  vytvořit  »důkazy«,  že  se  jejich  údajně  »první«  přistání 
na Měsíci skutečně konalo, neboť v budoucnu budou vyvinuty technologicky vyspělejší dalekohledy, s nimiž 
bude možné ze Země zkoumat měsíční povrch s centimetrovou přesností. Mimoto budou  lety na Měsíc – 
které se budou provádět  ještě v 70.  letech 20. století a které budou následně ukončeny – opět zahájeny 
ve 3.  tisíciletí  a  bude  se  v  nich  pokračovat,  a  tudíž  bude možné  za  jistých  okolností  vytvořené  stopy 
pozorovat. V novém  tisíciletí bude  létat k Měsíci  také  Čína, nové Rusko  i  jiné  země a  tehdy bude Měsíc 
sloužit  jako  startovací  základna,  z  níž  se  bude  létat  k  planetám  sousedícím  se  Zemí  a  také  do  dalších 
a hlubších oblastí sluneční soustavy. Tyto oblasti však nemají nic společného s Vesmírem, třebaže se mylně 
nazývají vesmírné. Ze správného pohledu začíná Vesmír až tam, kde končí prostor celé sluneční soustavy, 
přičemž v jejím rámci lze hovořit jen o prostoru slunečním. 

Dále je nutno předpovědět následující: Velké zástupy pozemského lidstva, které budou od nynějška prudce 
narůstat  a  které  v  tomto  ohledu  překročí  všechny  rozumné  meze,  budou  mít  zákonitě  za  následek, 
že budou lidé stále neschopnější života, že budou po psychické stránce stále nestabilnější a že budou stále 
častěji  propadat  depresím.  Tento  fakt  se  bude  potvrzovat  zejména  v  krizových  údobích,  jež  se  budou 
do značné míry  zhoubně  vyostřovat,  když  lidé  začnou  trpět  izolací  nebo  když  budou  žít  rodiny  a  různé 
skupiny  lidí  těsně  vedle  sebe  atd. –  v  těchto případech bude  začasté pácháno domácí násilí,  a bude  se 
i vraždit a zabíjet, což budou dokonce zčásti patřit na denní pořádek. V budoucnu se stane, že nejrůznější 
choroby a neduhy již nebude možné zmírnit ani vyléčit – což bylo doposud možné –, jelikož zárodky jistých 
tělesných, organických neduhů a chorob začnou být rezistentní na jednotlivé či veškeré  léky. Stane se tak 
proto, že  lidé budou  léky nadměrně nasazovat a užívat, a tudíž si četné zárodky neduhů a chorob vytvoří 
mnohočetnou  lékovou  rezistenci, což  si bude  žádat mnoho obětí. V budoucnu budou  lidé  trpět  četnými 
neduhy a velmi akutními, aktuálními a neléčitelnými chorobami způsobenými rozličnými jedy, které budou 
nerozvážně, bezohledně a bez zábran, jakož i kvůli hamižnosti a ziskuchtivosti, používány v celém agrárním 
hospodářství, v zemědělství i zahradnictví, následkem čehož budou otráveny podzemní a pitné vody, jakož 
i zeleninové a ovocné plody, bobule, houby, byliny atd. – a proto budou lidé umírat, dlouhodobě churavět, 
strádat a trpět různými postihy na těle a psychickými poruchami atd. 

Planeta  Země  bude  v  nadcházející  době  vydrancovaná  a  bude  svým  tvarem  brzy  připomínat  švýcarský 
ementál,  a  nadto  bude  celý  její  povrch  zničený  a  posetý  domy,  továrnami, městy  s  výškovými  domy, 
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těžebními doly, dálnicemi, sportovními středisky, slunečními plachtami, větrnými elektrárnami k získávání 
elektrické energie, a dále  i vykácenými a  zpustošenými pralesy a deštnými pralesy, močály a  letišti atd., 
atd., atd. 

Četné  systémy přírodních biotopů budou –  jak následně  znovu vyložím – do  značné míry vydrancovány, 
neodvolatelně  zničeny  a  zpustošeny,  a  to  kvůli  lačným  požadavkům,  jež  bude  projevovat  nekonečně 
a neodpovědně  rostoucí  a  až mnoho miliard  čítající  pozemská  populace;  a  dále  budou  zcela  vyhubeny 
četné živočišné a rostlinné životní formy mnoha rodů a druhů, a také lidé budou hromadně umírat na různé 
neduhy, choroby a nákazy. Při uspokojování svých nekonečně rostoucích potřeb bude prudce se vzmáhající 
pozemské  lidstvo  páchat  všeničivé  zlotřilosti,  jimiž  bude  likvidovat  veškeré  biotopy  a  způsobovat 
i klimatickou katastrofu. V budoucnosti  se bude v globálním měřítku  znečišťovat a  zamořovat atmosféra 
nejrůznějšími jedy, jež budou pocházet z výfukových zplodin, obrovských lesních a krajinných požárů, jakož 
i z nejrůznějších tepelných emisí atd.; dále se bude oteplovat a ničit klima, což povede na všech světadílech 
také  k  posunu  klimatických  pásem,  jenž  bude  provázen  táním  polárních  oblastí,  všech  ledovců 
a permafrostu – z toho důvodu se budou všude uvolňovat nebezpečné metanové plyny, a to i ze dna moří, 
jelikož poroste jejich teplota i teplota klimatu. 

Kdybych měl  informovat  o  hlavních,  podstatných  událostech,  které  se  budou  odehrávat  v  následujících 
desetiletích až po první  léta nového, třetího tisíciletí – dříve než se masivně vyvine a bude vyvolána velká 
změna,  jež  bude  spojena  s  oteplováním  klimatu  a  která  bude  následně  již  nezadržitelně  způsobovat 
globální  klimatické, přírodní  katastrofy –,  tak by  jich bylo  tolik,  že bych  jimi mohl  zaplnit  tlustou  knihu, 
pokud bych je musel vypisovat jednotlivě a popořadě; kupříkladu ještě v listopadu tohoto roku 1947 bude 
v Americe  vyvinut  nový  technologický  produkt,  který  na  poli  takzvané  polovodičové  techniky  přinese 
revoluční  pokrok  a  nahradí  v  budoucnu  dosavadní  systémy  elektronek; můj  přítel  Sfath mi  vysvětlil,  že 
elektronky  představují  aktivní  elektronické  stavební  prvky  prvotního  druhu,  které  dokážou  drobné 
elektrické signály do  jisté míry  lineárně zesilovat, které byly zprvu využívány v  rádiových přístrojích a  jež 
zahájily  éru  elektronické  technologie.  Ona  revoluční,  nově  vynalezená  technická  novinka,  jež  bude 
vyrobena  v  listopadu  a  jež  se  bude  nazývat  »tranzistor«,  nahradí  tedy  v  budoucnu  zastaralé  systémy 
elektronek.  Bylo  mi  vysvětleno,  že  tento  »tranzistor«  bude  představovat  takzvaný  elektronický 
polovodičový stavební prvek, díky němuž bude možné usměrňovat slabé elektrické proudy a nízké napětí. 
Pomocí této »tranzistorové« technologie se budou v budoucnu vyrábět různorodé elektronické aparatury, 
přístroje, měřicí přístroje a  jiné nástroje, a budou se s  její pomocí řídit různé  instrumenty, stroje,  letadla, 
vozidla a rakety. V průběhu času se dále zběhne, že na poli celé elektronické technologie sloužící dálkové 
komunikaci budou  tyto  »tranzistory«  zkombinovány  s  jedním dalším elektrotechnickým  vynálezem, díky 
němuž bude na řečeném poli docíleno další cenné, revoluční technické novinky. 

Další událost hodná zmínky se odehraje přibližně o 15 měsíců později, a sice v pátek, 4. února 1949, kdy 
bude na perského císaře Rezá Pahlavího spáchán v Teheránu atentát, při němž jej zraní několik kulek, avšak 
Pahlaví  tento  útok  na  svůj  život  přežije.  Po  celém  světě  se  bude  do  roku  1957  dít  mnoho  velmi 
neradostných událostí, pokud půjde o politiku, války, činy pohrdající lidským životem a přírodní katastrofy, 
přičemž  v  březnu  roku  1957  se  sejdou  v  Římě  jednatelé  a  pověření  činitelé  států  Itálie,  Německo, 
Lucembursko, Holandsko, Belgie a Francie a vyjednají usnesení o tom, že se evropské státy spojí v takzvané 
»Evropské hospodářské společenství« (pozn.: »EHS«). Za tímto nově založeným společenstvím však již bude 
tkvět  tajná zákeřná  idea,  jejímž konečným cílem bude  to, aby byly cestou společné hospodářské politiky 
všechny  evropské  státy  integrovány  do  evropské  unie,  která  je  tedy  již  tajně  plánována  a  jež  bude 
představovat diktaturu. 

Vývoje  těchto událostí započnou od roku 1959, kdy budou  také vynalezeny miniaturizované elektronické 
obvody,  a  tím  i  takzvané mikroprocesory,  jež  budou  velmi malé  a  budou měřit méně  než  1  čtvereční 
centimetr. Na  základě  informativního  vysvětlení,  jež  jsem  obdržel,  budou  následně,  od  roku  1968,  tyto 
polovodičové produkty vyráběny ve velkém množství, načež budou do zcela nových přístrojů, založených 
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na  informačních  a  komunikačních  technologiích  atd.,  integrovány  i  nově  vyvinuté  obvody.  Jak mi  bylo 
rovněž přesně a podrobně vyloženo a  jak  také dokládá pohled do budoucnosti, povede celý  tento vývoj 
k bezdrátové telekomunikační technologii, která bude mít velký dosah a bude ji moci vlastnit každý, a tak 
s sebou  bude,  v  běhu  následujících desetiletí  až  do  doby  3.  tisíciletí,  prakticky  každý  člověk  nosit malý, 
kapesní komunikační přístroj (o velikosti asi 5x10x1 cm), díky němuž bude moci z libovolné lokality dálkově 
komunikovat s lidmi po celém světě. 

V  budoucnu  se  budou  praktikovat  zhoubné  a  neblahé  teroristické  ničemnosti,  jež  se  budou  zakládat 
zejména na nábožensko‐sektářských teroristických bludech a na bludech neonacistických, přičemž budou 
vznikat nové, velké a v širokém okruhu vládnoucí náboženské sekty. Tyto sekty budou ovládat nesčíslné lidi 
a  svět  věřících,  kteří  budou  důvěřovat  těmto  sektám  a  Bohu;  zmíněné  sekty  budou  také  kvůli  svému 
fanatizmu  vraždit  lidi,  a  to  i  hromadně,  a  dopouštět  se  kriminálních,  násilných,  všemi  lidskými  životy 
pohrdajících  i  jiných zločinů. Něco podobného se dělo  již v antických a  jiných dávných dobách, obzvláště 
ve středověku,  kdy  se  jako  mor  šířilo  pronásledování  a  vraždění  čarodějnic,  jež  byly  údajně  spolčeny 
s ďáblem,  a  kdy  byli  mnozí  nevinní  krutě  mučeni,  popravováni  stětím  hlavy  nebo  zaživa  upalováni 
na hranicích.  Tyto  události  by  se měly  srovnávat  se  skutky  americké  armády,  která  v  polovině  60.  let 
ve Vietnamu  upálí  bezpočet  nevinných,  jako  byly  v  někdejších  dobách  upalovány  pronásledované 
čarodějnice;  skutečné  čarodějnice  neměly  nic  společného  s  ďáblem,  belzebubem  ani  s  vílami  či  duchy, 
neboť se zpravidla jednalo o bylinkářky, které svými vědomostmi a bylinkami pomáhaly ostatním. 

Původní pojem »čarodějnice« popisuje Wikipedie v souvislosti s mytologií následovně: 

 

Výňatky z české Wikipedie k datu 7. 2. 2021 (neodpovídá německé verzi; pozn. překl.): 

Čarodějnice je v pohádkách, mýtech a lidové víře označení pro ženu, která disponuje čarovnými silami 
a která dokáže svými kouzly škodit. Čarodějnictví neboli čarodějství je označení pro nadpřirozené působení 
známé v mnoha světových kulturách, které však nemá žádnou obecně přijímanou definici. Může být chápáno 
jako součást magie, jindy je od ní oddělováno, jako méně intelektuální a více intuitivní. Ve většině kultur je 
spojováno především se ženami a také s působením zla pomocí magie. To vedlo k pronásledování skutečných 
či domnělých praktikantů čarodějnictví, především v raně novověké Evropě, objevuje se však dodnes, 
především v zemích subsaharské Afriky. K nejčastějším schopnostem přisuzovaným čarodějnicím patří 
škodící magie, jako jsou kletby nebo uhranutí, milostná magie a věštění a nekromancie.  

V antickém Řecku existoval na čarodějnice ambivalentní pohled, byly jim přisuzovány zlé úmysly, sexuální 
nenasytnost a ohrožování společenského řádu, někdy však byly považovány za krásné, mocné a laskavé. 
Magie provozovaná lidovými vrstvami byla nazývána goetia a patřily do ní praktiky tradičně spojované 
s čarodějnictvím, jako jsou kletby nebo milostná kouzla. Už ve starém Řecku existovalo do jisté míry 
pronásledování čarodějnic, například v Athénách byla v 5. stol. př. n. l. upálena žena za praktikování 
nekromantie. Nejslavnějšími řeckými čarodějnicemi byly thesálské čarodějnice uctívající bohyni Hekaté, 
o kterých se tradovalo, že dokáží z nebe stáhnout měsíc. V řeckých mýtech vystupují mocné čarodějky jako 
Kirké nebo kolchidská princezna Médeia.  

Soustavné pronásledování čarodějnic začalo ve Francii a severní Itálii kolem roku 1340, zesílilo na sklonku 
15. století. Roku 1484 vydal papež Inocenc VIII. bulu Sumus desidernatis, čímž pronásledováním čarodějnic 
pověřil Svatou inkvizici. Návodem k rozpoznávání, pronásledování a trestání čarodějnic se záhy stal spis 
Malleus maleficarum z pera fanatického inkvizitora Heinricha Institoria. Pronásledování vyvrcholilo 
na přelomu 16. a 17. století, kdy byl popraven největší počet obětí zejména v německých zemích, Švýcarsku 
a Skotsku. Procesy ale víceméně probíhaly po celé Evropě, účastnili se jich protestanti stejně jako katolíci. 
Pronásledování probíhalo ve vlnách, spojených s lidskou nespokojeností (hladomory, epidemie etc.), jednalo 
se ale o úzkou spolupráci všech společenských vrstev. Stále více se angažoval stát, ke stíhání čarodějnic byl 
vybudován speciální soudní aparát. Velmi často se využívalo mučení a po jednom obvinění následovalo 
mnoho dalších, založených na vynuceném doznání. 
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Kvůli  sektářskému  zaslepení,  jež  se bude opětovně  a nově  rozšiřovat  a  jež  se ponese hluboko do doby 
3. tisíciletí, budou lidé v nadcházející době všude po světě páchat četné vraždy, a to i masové; sekty budou 
do svých řad verbovat především mladistvé, z nichž učiní zajatce a otroky své víry, a tudíž budou dotyční 
rezignovat – jak je od nepaměti typické pro všechny věřící – na své vlastní myšlení, uvažování, rozhodování 
a jednání, načež zhloupnou. Bude se tedy stále častěji stávat, že se lidé stanou slepými vazaly jiných, kteří 
jim budou tak dlouho a barvitě vemlouvat náboženské, sektářské a politické floskule, dokud se nerozumně 
a nesoudně nevzdají  svého vlastního  smyslu pro  realitu a pravdu a dokud nezačnou věřit náboženským, 
sektářským  a  politickým  lžím,  pomluvám  a  svodům,  následkem  čehož  pozbudou  svoji  samostatnost 
a začnou  být  závislí  na  předstíraných  skutečnostech,  jež  jsou  jim  vštěpovány.  Tyto  vývoje  nastanou  již 
za krátkou dobu, neboť budou extrémním způsobem započínat již v dekádě 80. let 20. století, neboť tehdy 
se budou v celé pozemské sféře všechny faktory radikálně, negativně a destruktivně proměňovat k horšímu 
a špatnému, a to  i z hlediska  lidského chování,  jež začne být hloupé, nedostatečné, neodpovědné a bude 
velmi  často  svědčit  o  neschopnosti.  Tímto  vývojem  budou  postiženi  i  vládní  činitelé,  kteří  budou mít 
povinnost vést své národy, avšak nebudou k  tomu způsobilí a nebudou vědět,  jaká účinná opatření mají 
přijmout  k ochraně a  zachování  zdraví  svých národů, až  ve 2. dekádě 3.  tisíciletí bude  zuřit  jedna  velká 
nákaza,  jež  si  vyžádá milióny  lidských  životů.  Stejně  jako  sami  vládní  činitelé,  budou  se  i  nesčíslní  lidé 
ze všech  národů  stávat  slepými  a  bezmocnými  vazaly  ostatních  osob,  které  jim  budou  chybně  radit 
a ovlivňovat  je,  a  které  je  budou  též  usměrňovat  a  využívat  podle  svých  nápadů,  představ  a  tužeb. 
Nespočetní lidé budou v budoucnu podléhat i lačnosti po penězích, ať své vlastní anebo jiných, nebudou již 
schopni kontrolovat  své  žádostivosti a nebudou  se  již ani  schopni naučit nic,  co  je pro  život nezbytné – 
a právě tak budou ztrácet i svou schopnost žít, svou životní stálost, důstojnost, radost a odvahu, a nebudou 
ani  s  to naplňovat  svůj  život.  Již dnes  se  všem  těmto podstatným hodnotám neučí  ani děti,  ať  v  rámci 
výchovy  či  sebevýchovy,  jelikož  sami  jejich  rodiče  tyto  nezbytné  výchovné  faktory  již  neznají,  a  tudíž 
ve výchově selhávají. Z  toho vyplývá, že noví potomci budou v nadcházející době stále neschopnější vést 
svůj  život,  a  tudíž  budou  rezignovat  a  klesat  na  mysli,  až  se  ocitnou  v  nějaké  mimořádné  situaci, 
až zestárnou  nebo  až  se  budou  konfrontovat  s  nějakými  problémy,  neboť  budou  postrádat  a  pozbývat 
logické myšlení.  Pokud  celou  věc  shrnu,  tak  v  nadcházejících  dobách  se  budou  nesčíslní  lidé  vyhýbat 
skutečnosti a životu a budou páchat sebevraždy, a to jak lidé mladí, tak i staří, a dokonce i děti. Mnozí lidé 
budou ve  svém  životě  jen  závisle a uboze vegetovat,  jelikož budou požívat alkohol, přírodní  či chemické 
drogy atd., na něž budou následně bídně umírat. Jiní lidé budou lehkovážně provozovat životu nebezpečné 
sporty, aby se  jednoho dne znenadání zabili při nějaké neopatrnosti, nedbalosti  či vlivem zvláštní souhry 
okolností. V budoucnosti nebudou přemnozí  lidé všech věkových kategorií  zvládat  svůj  život, a proto  se 
budou sami usmrcovat, anebo se nechají usmrtit druhými: Budou si tedy sami zbaběle brát život a páchat 
sebevraždy, anebo se nějakým způsobem nechají zavraždit druhými, což bude již za několik málo desetiletí 
od dnešní doby zákonem povoleno v rámci zcela legální, obchodní asistované sebevraždy. »Průkopníkem« 
na  tomto  poli  bude  Švýcarsko,  z  nějž  se  vyklube  »zlatý  stát«,  jenž  bude  přitahovat  sebevrahy  z  celého 
světa, jako páchnoucí kus sýra přitahuje hejna much, a jenž se stane rájem asistovaných sebevražd. 

Organizace  poskytující  asistenci  při  sebevraždě,  které  budou  v  nadcházející  době  vznikat,  se  budou 
na sebevrazích  obohacovat  a  uspokojovat  svoji  vraždychtivost,  přičemž  je  bude  možné  srovnávat 
s působením  různých  náboženských  sekt,  které  páchají  vraždy  a  hromadné  sebevraždy  a  které  v  tomto 
duchu jednaly již v dávných dobách, což si žádalo mnoho  lidských obětí. Rád bych uvedl některé zhoubné 
události, které se v tomto ohledu odehrají v nadcházejících desetiletích, avšak na úvod ještě zmíním, co se 
odehrávalo  již  v dávné  Indii  v  souvislosti  s bohyní Kálí. Tomuto  výkladu by měla  ještě předcházet  jedna 
malá zmínka, kterou jsem možná ještě schopen vyjádřit: 

Kálí neboli »Černá« představuje v hinduizmu významnou bohyni smrti a ničení, avšak současně ztělesňuje 
také  čas, přírodu  a obnovu. V  indické mytologii  ztělesňuje  tato bohyně hněv  a údajně  se  zrodila  z  čela 
jiného  boha,  načež  naplnila  Vesmír  svým  strašným  řevem.  V  jiných  indických mýtech  představuje  Kálí 
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temnou  stranu  bohyně  Párvatí  či  jednu  z  bohyň  Mahavidyas.  V  lidové  víře  hinduistů  je  Kálí  jednou 
z nemnoha  bohyň,  které  umějí  plnit  přání.  Jeden mytologický  příběh  vypráví  také  o  boji  s  démonem 
Raktabíja,  jenž hrozil, že vychýlí svět z rovnováhy. Pokaždé, když byl zraněn a když ztratil svoji končetinu 
či kapku krve,  jež dopadly na zem, tak byl zrozen druhý Raktabíja, a tudíž byl tento démon neporazitelný. 
Z toho důvodu se bohové ocitli v nouzi a obrátili se na mateřskou bohyni Déví, která se projevila v podobě 
Kálí, napadla  tohoto démona, urazila mu hlavu a vysála všechnu  jeho krev, načež byl Raktabíja zahuben. 
V tomto ohledu mytologie učí, že Kálí je bohyně kompletní zkázy, avšak současně i matičkou Zemí, do níž se 
vše navrací a která se stále stará o to, aby se nic neztratilo. 

K  tomu  se  však  váže  příběh  o  tom,  že  z  této mytologie  vzešla  takzvaná  sekta  Kálí,  jejíž  členové  nosili 
hedvábnou šálu a vraždili s ní v širokém okruhu své ideové nepřátele anebo páchali nájemné vraždy tak, že 
své oběti zardousili touto šálou. Roku 1945 mi 2 »někdejší« členové této sekty vysvětlili, že tato vražedná 
sekta tajně existuje  i v dnešní době a že stále  ještě působí zmíněným způsobem; na důkaz mi byl ukázán 
muž, jenž byl zardoušen hedvábnou šálou, přičemž mi bylo řečeno, že od doby před 2000 lety či podobně, 
kdy byla sekta Kálí založena, byly zmíněným způsobem zavražděny více než 2 milióny lidí. Zdali to celé bylo 
jednoduše zinscenováno, či nikoliv, to jsem bohužel nebyl schopen vypátrat. 

Nuže,  ať  už  jsou  zmíněné  okolnosti  pravdivé,  či  nikoliv,  tak  se  v  dávných  dobách  –  do  jisté  míry 
prokazatelně – odehrávaly i jiné vražedné události, neboť všude byly páchány nábožensko‐sektářské vraždy 
a  masakry,  a  to  ze  strany  všech  náboženských  a  sektářských  směrů,  obzvláště  ze  strany  křesťanství: 
Kupříkladu roku 1095 byli křižáci vyzváni papežem Urbanem II. k účasti na první křesťanské křížové výpravě, 
aby dobyli Palestinu, avšak ozbrojení laikové2 se ve jménu Krista vydali na výpravu, která byla deklarována 
jako pouť, až následujícího roku. Této výpravy se však účastnilo  i několik rytířských vojsk z  Itálie, Francie 
a Německa,  která  na  svém  válečném  tažení  z  Evropy  do  Palestiny  páchala  obrovské,  nelidské masakry 
a zločiny  a  která  také  znásilňovala  ženy,  zakládala  požáry  a  dopouštěla  se  i  jiných  násilných  skutků,  jak 
mohli  pozorovat  různí  svědci.  Tato  křížová  výprava  skončila  pak  roku  1099  tím,  že  křižácké  vojsko,  jež 
ve jménu Ježíšově nemilosrdně vraždilo, zabralo Jeruzalém. 

Ve  středověku,  v  Arábii,  získala  pochybný  věhlas  i  jedna  další  sekta,  a  sice  radikální,  zákeřný,  šíitsko‐
islámský tajný spolek asasínů, resp. věrské společenství nizárijců, což byla ismáílitská vražedná banda, popř. 
sekta  úkladných  a  nájemných  vrahů.  Cílem  jejich  fanatického  náboženského  vyznání  bylo  vraždit  vůdce 
vlastních nepřátel, avšak pouze s tím se nespokojovali, neboť často vraždili i kvůli svému holému pobavení 
či kvůli zisku,  jako tak kvůli svým  fanatickým věrským bludům  činili – od doby vzniku křesťanské církve – 
i jednotliví křesťanští věřící, resp. mnohé jejich sekty. 

V rámci zmatených bludů o Kristu vyvstaly  již v dávných dobách  i bludy o ďáblu, tedy křesťanská bludná 
víra, že některé osoby pracují ve službách satana a že s ním provozují sexuální praktiky, což se kupř. hlavně 
připisovalo  ženám,  které byly osočovány  a hanebně  vražděny  jako  čarodějnice.  Jiné osoby, opět hlavně 
ženy, byly obviňovány  i  z  toho –  a budou obviňovány  i nadále  až do daleké doby 3.  tisíciletí –,  že  jsou 
posedlé  samým  ďáblem,  načež  byly  týrány,  a  dokonce  usmrceny.  Jedna  taková  událost  se  stane  i  roku 
1966, právě v době, kdy budu  jako dospělý muž na krátko bydlet ve Švýcarsku u svých rodičů v Ringwilu. 
Tehdy se stane, že se v  této obci usadí  jedna křesťanská sekta, která bude vymítat ďábla a ubije k smrti 
17letou dívku. 

Výňatek z německé Wikipedie: Dnes uplynulo právě 50 let od vraždy Bernadetty Haslerové. Tato 17letá dívka byla 
při praktice vymítání ďábla ubita k smrti šesti členy sekty. O 22 let později zabíjela hlavní pachatelka ještě jednou. 

Psal se rok 1966, když v pokojné vesnici Ringwil zavládlo zděšení kvůli příšerné zprávě. V noci ze 14. na 15. května, 
v malé, poněkud odlehlé chalupě nad hinwilskou vsí zemřela 17letá Bernadetta Haslerová násilnou smrtí. »Mrtvola 
vykazovala na různých částech těla, na pozadí i genitáliích, závažná poranění, jež musela být způsobena tupými 
předměty,« napsaly noviny »Zürcher Oberländer« pět dní po činu. 

                                                            
2 Laik, v tomto případě tedy světský křesťan, nekněz (v protikladu k duchovnímu, řeholníkům ap.); pozn. překl.  
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Předtím proběhla v Curychu tisková konference, na níž kantonální policie, vedle jiných řečníků, uvedla detaily 
o okolnostech úmrtí a pojmenovala také pachatele, které se již podařilo zatknout. Kvůli národnosti obou hlavních 
pachatelů informovaly o malé vesnici Ringwil brzy nato i redaktoři německých novin a časopisů, mezi nimi »Spiegel« 
a »Die Zeit«. Tak se tedy veřejnost dozvěděla, že Bernadetta Haslerová zemřela při praktice vymítání ďábla, kterou 
prováděli členové sekty, hlásající konec světa a působící ve stínu katolicizmu – oběť byla ubita k smrti pěti dospělými 
muži a jednou ženou. Sekta se nazývala »Mezinárodní rodinné společenství pro podporu míru« a založil ji páter Josef 
Stocker (takzvaný »Svatý Otec«, exkomunikovaný v německém Singenu) se svojí asistentkou Magdalenou Kohlerovou 
(takzvaná »Svatá Matka«). Byli to právě tito dva lidé, Stocker a Kohlerová, kteří oné neblahé noci zpečetili smrt 
Bernadetty Haslerové. 

Musela si sama vyprat šaty 

Jelikož byli 59letý Stocker a 52letá Kohlerová v Německu stíháni kvůli podvodu, uprchli do Švýcarska. V ringwilské 
chalupě – která sloužila jisté rodině Barmettlerových (pocházející z obce Wangen bei Olten) a jednomu obchodníkovi 
se zeleninou z Rüti především jako prázdninový domek – si oba vůdci sekty zařídili nové místo svých shromáždění. 
17letá Bernadetta, jejíž rodiče bydleli v aargauském Hellikonu a propadli této sektě, přebývala však během asi 4 let 
v jednom německém výchovném ústavu, který zmíněná sekta ještě vedla. »Častokrát se stávalo, že neposlušné dívky 
byly převáženy z Německa do Ringwilu,« napsal 22. července 1966 časopis »Die Zeit«. A stejně se postupovalo 
v případě Bernadetty. 

Jelikož Bernadetta byla údajně »obtížně vychovatelná« a vedla »necudné řeči«, mlátili ji tři bratři z rodiny 
Barmettlerových, zmíněný obchodník z Rüti a oba vůdci sekty oné květnové noci po celou hodinu vycházkovými 
holemi, plastikovou rourou a jezdeckým bičem. Dívku bili tak dlouho, dokud nerozdrtili její podkožní tukovou tkáň, 
a ani poté ji nepřestali trápit; Walter Matthias Diggelmann píše ve své knize »Hexenprozess – Die Teufelsaustreiber 
von Ringwil« (»Proces s čarodějnicí – ringwilští vymítači ďábla«) následující: »Obžalovaná Magdalena Kohlerová 
(»Svatá Matka«) vrhla Bernadettu, která byla již v povážlivém stavu, do vany a osprchovala ji, jelikož její oděv byl 
umazán od stolice, načež Bernadettě přikázala, aby si své šaty ještě sama vyprala v potoce, který protékal před 
chalupou; obžalovaný Hans Barmettler jí při tom svítil kapesní svítilnou. Spisovatel Diggelmann, pocházející z obce 
Mönchaltorfer a zesnulý roku 1979, popsal ve své knize, roku 1969, spáchaný čin, průběh soudního líčení, jakož 
i život a psychický vývoj obžalovaných. 

Když dospělí příštího rána pohlédli na dívku, byla mrtvá, zemřela na tukovou plicní embolii, která nastala jako 
důsledek rozdrcení její tkáně. 

Celý svět hovořil o Ringwilu 

O mukách, která oné noci Bernadetta Haslerová vytrpěla, se nikdo z Ringwilu zprvu nedověděl. Obyvatelé byli 
o tomto případu informováni až z novin. »Byl to pro nás pro všechny šok,« říká jeden z obyvatel Ringwilu, který si 
nepřál, aby jeho jméno bylo v novinách uvedeno. Dále tvrdil: »Byli jsme zcela překvapeni. Dokonce jsme ani nevěděli, 
že v této chalupě působili členové sekty.« Také další obyvatel Ringwilu, Peter Schmidt, si na tuto dobu dobře 
pamatuje; tento dlouholetý člen sociální služby hinwilské reformní církve uvedl: »Byla to velká věc. Zpočátku nás to 
všechny velmi zasáhlo. Nedokázali jsme uvěřit tomu, že se něco takového mohlo stát v naší selské vesnici.« 

Články o činu brzy plnily jak švýcarské, tak i zahraniční noviny. Schmidt konstatuje: »Náhle mluvil o Ringwilu celý 
svět. Mně bylo tehdy 23 let a za několik týdnů po činu jsem jel se svými kolegy na prázdniny do jižní Francie. Jeden 
z nich se na té cestě velmi styděl říkat, že pocházíme z Ringwilu.« I jeden další obyvatel Ringwilu si na věc vzpomíná 
a uvádí: »Na opakovacím vojenském kurzu se mě na případ dotazovali i ostatní rekruti.« 

Jelikož nikdo z vesnice neměl s činem nic společného, bylo pro její obyvatele ve všech následujících letech snazší tento 
případ pustit z hlavy. Schmidt říká: »Nikdo ty lidi z toho prázdninového stavení tam nahoře pořádně neznal. Ty domy 
stály na odlehlém místě a jejich obyvatelé se s námi nestýkali.« Dále uvádí: »Tu dívku jsme neznali a pět ze šesti 
pachatelů byli cizinci. I ten obchodník se zeleninou, který se podílel na vymítání ďábla, pocházel z Rüti, a nebyl tedy 
naším obyvatelem. Nebyl jedním z nás.« Schmidt si ještě dobře vzpomíná, že lidé u tohoto obchodníka přestali 
nakupovat. 

»Jeho jméno se pro všechny stalo pojmem.« 

»Nenávist vůči němu byla velká,« podotýká jeden další obyvatel Ringwilu. Tak velká, že jeho chalupa byla po činu 
dvakrát v řadě podpálena. Někdejší strážmistr hinwilské hasičské služby, který se tehdy osobně podílel na hasičských 
pracích, prohlásil: »Poprvé neutrpěl ten domek závažnější škodu, ale podruhé plameny šlehaly jako blázen.« Nenávist 
na tohoto obchodníka byla očividně tak velká, že členové jeho rodiny dnes v žádném případě nechtějí být uváděni 
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do spojitosti s tehdejšími událostmi a nechtějí je ani nikterak komentovat. Uvádějí, že v minulosti si kvůli této věci 
vytrpěli více než dost. 

Zatímco rodina obchodníka se potýkala se vzniklou situací velmi dlouhou dobu, obyvatelé Ringwilu za tímto případem 
po určité době udělali tečku. Bylo by tedy chybné tvrdit, že spáchaný čin změnil tuto ves jednou provždy. Schmidt 
uvádí: »Byli jsme šokovaní, ale po jisté době to člověk pustí z hlavy.« 

Ani stud, ani lítost 

V lednu a únoru 1969 se v sále porotního soudu v Curychu konal proces s pachateli. Noviny psaly o »posledním 
čarodějnickém procesu«, na němž »ringwilští ďáblové« (jak napsal časopis »Die Zeit«) vysvětlovali před porotci svůj 
čin. Všichni obžalovaní tvrdili, že nechtěli zasáhnout dívku, nýbrž jen samého satana. Magdalena Kohlerová 
prohlašovala, podle spisovatele Diggelmanna, před porotci následující: »Ta hříšná dívka nereagovala na bití ani 
pláčem, ani křikem, jelikož jej necítila ona, ale ďábel.« Zatímco Kohlerová neprojevila ani lítost, ani stud 
a nepřiznala svoji vinu, sliboval Josef Stocker za všechny obžalované: »Své chování považuji dnes za omyl, kterého se 
již nikdy nedopustím. Postarám se o to, aby v mém okolí již nikdo nikoho nemlátil.« 

Kohlerová a Stocker byli odsouzeni k 10 letům těžkého žaláře, byli na 15 let vykázáni ze země a na pět let pozbyli práv 
na čestné občanství; obchodník z Rüti byl potrestán čtyřmi lety vězení a bratři Barmettlerovi třemi lety. 

Drama se opakuje 

Deset let v žaláři Magdalenu Kohlerovou nezměnilo: Po svém propuštění pokračovala tam, kde přestala. Koncem 
října 1988 stanula opět před soudem, tentokrát v Kostnici. Poté co si odpykala svůj trest, byla vykázána ze Švýcarska, 
a tak se vrátila do Singenu, kde byla přívrženci sekty i nadála uctívána jako »Svatá Matka« – a uctívala ji i seniorka 
Anna Wermuthäuserová. 

Bezmála pět let trápila Magdalena Kohlerová, které bylo mezitím 73 let, spolu se svou sestrou Hildegardou 
Röllerovou tuto důchodkyni při praktikách vymítání ďábla, jak popisuje časopis »Spiegel« v říjnu roku 1988. Obě 
sestry po celá léta přišlapávaly Wermuthäuserovou koleny a bily jí plochou dlaní a klepačkou na koberce. 

V Singenu se tedy prakticky opakovalo drama, které se odehrálo v Ringwilu: V noci z 6. na 7. února 1988 ona 66letá, 
přísně věřící žena zemřela na vnitřní krvácení a vážila sotva 40 kilogramů. 

 

Také  v nadcházejících dobách  se bude dít mnoho  takovýchto  věcí,  jako např.  roku 1978,  tedy  za 31  let 
od dnešního dne, kdy  jeden vůdce sekty v Guyaně ve svém sídle nařídí svým slepým věřícím hromadnou 
sebevraždu, přičemž také nechá své úkladné vrahy spáchat hromadnou vraždu, a tak bezmála 1000 věřících 
přívrženců této sekty zemře kvůli své bludné víře v křesťanského Boha a Spasitele. Avšak i to bude jen malá 
epizoda,  pokud  půjde  o  smrtící  zvrácenosti  celé  náboženské  a  sektářské  víry,  neboť  již  za  několik málo 
desetiletí se začne tato víra opět intenzivněji rozšiřovat po celém světě. 

I  v  roce  1994  bude  budit,  a  to  ve  Švýcarsku,  pozornost  jedno  radikální,  svět  odmítající  a mezinárodně 
aktivní  Společenství  slunce  (Řád  chrámu  slunce;  pozn.  překl.),  neboť  v  něm  bude  spáchána  kolektivní 
sebevražda, při níž kvůli sektářským věrským bludům přijde o život přibližně 50 lidí. Kromě tohoto případu, 
jenž nastane roku 1994, se budou po celém světě odehrávat  i  jiné, stejné  či podobné, události, a to ode 
dneška až do daleké budoucnosti 3. tisíciletí. 

Dále je třeba zmínit, že v nadcházející době budou světem otřásat, jako nikdy předtím, globální katastrofy 
a že  se  budou  vzmáhat  války,  nevídané  hladomory,  bída  a  nouze,  a  to  kvůli  obrovskému  nárůstu 
pozemského lidstva. 

V budoucnu budou po celém světě bujet nákazy: Již v nadcházejících desetiletích se budou šířit různé druhy 
nákaz  z  Afriky  a  Asie,  načež  ve  2.  dekádě  nového  tisíciletí  si  jedna  člověkem  vytvořená  nákaza  vyžádá 
v celkovém, globálním měřítku nejen statisíce, ale přímo milióny lidských životů. 

Již  na  počátku  nového  tisíciletí  přijdou  o  život  tisíce  lidí,  až  jedna  neodpovědná,  samovládná  a  hloupá 
držitelka moci v Německu lehkovážně podnítí příliv utečenců z Afriky, jakož i z východních a asijských zemí, 
přičemž v těchto utečeneckých vlnách zemře mnoho tisíc lidí. Ve Středozemním moři se utopí tisíce osob, 
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mnohé  budou  uneseny  proudem,  potopí  se  a  nebudou  již  nalezeny.  Toto  se  bude  dít  v  době,  kdy  se 
v Turecku  jeden  náboženský  fanatik  pomocí  podvodu  uvede  do  pozice  diktátorského  prezidenta,  načež 
zneplatní  svobodu  a  pořádek,  které  vytvořil  zakladatel  tureckého  státu  Kemal Atatürk,  a  vynutí  si  nová 
sektářská ustanovení. 

Ještě před koncem tohoto století vzejde v Orientu fanatický, nábožensko‐sektářský terorizmus, který jsem 
již tematizoval a který bude vycházet z islámu; tento terorizmus bude páchat organizace jménem »Islámský 
stát«, která bude po celém světě, až do daleké doby 3. tisíciletí, zabíjet, destruovat, nahánět hrůzu a páchat 
pohromy, a to zhoubným a naprosto zvráceným způsobem. 

V  tomto  ohledu  je  třeba  vysvětlit  ještě  některé  další  skutečnosti:  Zmíněná  teroristická  organizace  se 
v novém  tisíciletí  rychle  rozšíří  po  celém  světě  a  bude  aktivní  po  velmi  dlouhou  dobu,  přičemž  bude 
v globálním  měřítku  zcela  fanaticky  praktikovat  hrůzný  radikalizmus  extrémně  zvrhlého  nábožensko‐
sektářského  ražení a páchat nesčetné atentáty, masivně vyhrožovat a vraždit. K  teroristickým praktikám 
»Islámského  státu«  bude  i  v  novém  tisíciletí  po  celé  dekády  patřit mučení,  zabíjení,  ničení,  vraždění, 
páchání sebevražedných i bombových atentátů, vyhrožování, znásilňování, šíření bídy a nouze, ohrožování 
života a páchání zločinů a mnohočetných pohrom. Všechny hlavní události se budou – jak jsem již zmiňoval 
–  šířit  po  celém  světě,  avšak  zejména  v  oblastech  celé  Evropy  a  v  zemích  unijní  diktatury,  která  bude 
později založena. Tato unijní diktatura se bude postupně rozšiřovat a povyšovat nad všechny své členské 
státy,  které  si budou pravou podstatu problému uvědomovat pouze postupně, načež  se  začnou  váhavě 
bránit. Veškeré události, které se budou odehrávat od dnešní doby, budou přinášet všem státům na Zemi, 
samotnému  světu,  resp.  celé  planetě  ohromná  negativa,  stejně  jako  i  přírodě,  zvířecí  a  rostlinné  říši, 
veškerým přírodním  systémům,  atmosféře  a  zejména  i  klimatu,  které  se  již pomalu otepluje. V budoucí 
době – především od počátku 3. tisíciletí – budou stále častěji probíhat zcela zvrhlé přírodní katastrofy, jež 
budou pozemskému lidstvu přivozovat velmi zlou budoucnost, která se vymkne kontrole. Veškerá tvářnost 
pozemského  světa  se bude negativně proměňovat a charaktery, osobnosti, mentality a  způsoby chování 
pozemšťanů  budou  charakterizovány  nespokojeností,  nepokojností,  nedbalostí,  lhostejností,  hamižností 
a zlovolností, přičemž budou pozemšťané též ztrácet smysl pro odpovědnost, svoji schopnost žít a životní 
stálost. 

Toho nezůstane ušetřeno ani Švýcarsko, neboť  jeho vládní činitelé a bezpečnostní služby atd. si kvůli své 
naivitě a přemoudřelosti nebudou uvědomovat  riziko spojené s vnitrostátním  terorizmem. K pohromám, 
které se budou objevovat v celé Evropě, přispějí ve 3. tisíciletí také nábožensko‐sektářští falešní humanisté, 
jelikož ti kvůli své  falešné náboženské humánnosti otevřou dveře stovkám a tisícům zvrácených teroristů 
a teroristek  a  budou  jim  poskytovat  »bezpečné  útočiště«,  avšak  ti  se  jim  odvděčí  pácháním  neštěstí 
a zločinů, vražděním a násilnostmi. 

Četné persony posedlé náboženskými bludy, které budou náležet ke  zmíněné,  stále  rostoucí  teroristické 
organizaci, se budou tajně vkrádat do mnoha zemí, vydávat se za běžence, nebo přicestují do Evropy jako 
návštěvníci a přistěhovalci, načež budou šířit pohromy, zabíjet a destruovat. Ani Švýcarsko nebude těchto 
přistěhovalců ušetřeno,  stejně  jako  ani  toho,  že  jeho  vlastní občané  a občanky budou  z dobrodružných 
motivů či z vražedných choutek měnit své vyznání a budou konvertovat k islámu, což se bude dít i ve všech 
evropských státech náležejících ke zmíněné diktatuře. 

Tyto  události  budou  –  vedle  jiných  států  na  Zemi  –  silně  zasahovat  zejména  Evropu,  což  bude  mít 
na svědomí již zmíněná hloupá držitelka moci v Německu a všichni její zastánci, avšak viníci, jak je obvyklé, 
nebudou voláni k odpovědnosti. Působit na těchto zlořádech budou především  i mnozí Evropané, zvláště 
realitě odcizení mladiství a dospělí,  jelikož se budou připojovat ke zmíněné teroristické organizaci a k  její 
zcela zvrácené víře, která vzejde z islámu. 

V nadcházejících desetiletích povede  lidský nerozum k  tomu,  že  se pozemské  lidstvo nesmírně  rozroste, 
přičemž  asi  v  polovině  prvního  století  po  přelomu  tisíciletí  dosáhne  jeho  počet  hranice  10  miliard. 



24 
 

 
Copyright 2020 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 

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

V následujících dekádách se budou v prudkém, rychlém tempu rodit velmi velké, nadpočetné zástupy  lidí, 
kvůli  čemuž  bude  Země  zločinně  přelidněna  –  a  to  podle  biblické  lži,  kterou  vyslovil  neexistující  »milý 
Pánbůh« a která zní: »Jděte a množte se.« Této nesmyslné lži lidé věří, hloupě jí důvěřují, podléhají kvůli ní 
chorobným bludům, a slepě tak ignorují skutečnost a pravdu. A takovými kázanými lžemi se budou lidé řídit 
i v budoucnu a budou kvůli nim páchat  teror, vraždit,  zabíjet a mučit. Věřící, kteří budou  zaujati  lživými 
bludy náboženských a sektářských směrů, se budou i v budoucnu slepě řídit svými falešnými a vražednými 
náboženskými naukami a budou své věrské pohromy rozšiřovat po celém světě. 

Věřící již od nepaměti následují náboženské a sektářské směry, jelikož nepřemýšlejí a jelikož jsou hloupí – 
a budou  tak  činit  i  v budoucnu,  to  jest budou  zastávat  veškeré  zhoubné  lži  různých náboženství  a  sekt. 
Věřící  budou  i  v  budoucnu  –  jako  tak  činili  od  nepaměti  i  jejich  předci  –  poslouchat  zcela  pomatené 
a bezskrupulózní sektářské oprávce světa, spiklence a teroristické nábožensko‐věrské fanatiky, kteří budou 
trénovat  teroristická  vojska  a  ničivá  komanda,  z  jejichž  členů  a  souběžců  se  budou  vlivem  věrského 
zaslepení  stávat  bezohledné  stroje  na  zabíjení;  tito  jedinci  budou  působit  samostatně  jako  fanatičtí 
jednotliví pachatelé, anebo budou  tvořit organizovaná vražedná komanda a odštěpené  skupiny, přičemž 
budou  zabíjet  nevinné  lidi  a  pustošit.  Taková  bude  budoucnost  pozemského  lidstva,  neboť  na  Zemi  se 
budou  nezkrotně  vzmáhat  –  ať  cíleným  přičiněním,  či  nahodile  –  pohromy,  vraždy,  destrukce,  drogové 
závislosti,  kriminální  skutky,  zločiny  a  lidské  zvrácenosti  všeho  druhu,  neboť  za  40  let  započne  na  celé 
zeměkouli velká epocha chaosu, která ve 3.  tisíciletí získá anarchistické  rysy a otevře dveře nezákonným 
ambicím; to proto, že pozemšťané budou ztrácet povědomí o cti a důstojnosti a budou též pozbývat své 
rozvážnosti,  soudnosti  a  svého  smyslu pro  správná  rozhodnutí, neboť budou  také  (kvůli úbytku  rozumu 
a zdravého úsudku) ztrácet svoji schopnost myslet a budou toužit  jen po různých závislostech,  jako např. 
po nejrůznějších  drogách,  ale  také  po  oslavách,  zábavách,  penězích,  dalekých  cestách,  fotbalu,  sportu 
a disharmonickém rámusu, který se bude nazývat hudbou atd. 

Kvůli nesmírnému, přespřílišnému nárůstu  lidstva bude do  značné míry ničena planeta,  klima  a  veškeré 
přírodní  systémy  a  bude  též  hubena  živočišná  a  rostlinná  říše,  kvůli  čemuž  dospějí  poměry  na  světě 
až na práh naprosté  zkázy. Země bude  již  za  krátkou dobu přelidněná, přičemž v budoucnu bude  rychle 
postupovat destrukce přírody a klimatu,  jakož  i hubení zvířecí a  rostlinné  říše, neboť nadpočetné  lidstvo 
dožene kvůli plození a  rození nesčíslných nových potomků všechny pohromy do extrému, a  tudíž budou 
tyto  pohromy  v  budoucnu  vládnout  jemu  samému  i  celému  světu.  Přebujelé  lidstvo  bude  páchat 
ničemnosti  kvůli  svým  požadavkům,  které  bude  schopno  uspokojit  jen  drancováním  planety  a  přírody, 
hubením  zvířecí a  rostlinné  říše a všech  jejích  systémů,  jakož  i narušováním klimatu, přičemž bude kvůli 
všem svým zlotřilým činům v nekonečném sledu a v míře zásadní ničit i vše ostatní; zejména se tak bude dít 
produkcí antropogenních tepelných emisí, kvůli nimž bude klima dohnáno až na pokraj kolapsu. Pozemské 
lidstvo  bude  v  budoucnu  jednat  tímto  způsobem,  neboť  »přemnožení«  lidé  budou  pozbývat  logického 
myšlení, a budou tudíž podléhat hlouposti, kvůli níž budou za jistých okolností, chtě nechtě, také umírat. 

Byl  jsem  detailně  poučen  o  tom,  že  antropogenní  tepelné  emise  jsou  lidmi  uvolňované  jedovaté  plyny 
(přičemž  existují  i  jiné,  přirozené  emise),  které  se  šíří  v  atmosféře  a  představují  nejvýznamnější  příčinu 
tepelného narušování klimatu, z nějž plyne klimatická změna. Byl jsem poučen o tom, že již po celá staletí 
jsou  vypouštěny  antropogenní,  resp.  člověkem  zapříčiněné  emise,  které  negativně  ovlivňují  atmosféru 
a klima – tyto emise se uvolňují např. při nejrůznějších rozsáhlých požárech, při vaření, topném spalování 
materiálů, z nichž vznikají velmi jedovaté zplodiny atd. Na základě poučení, které mi bylo uděleno, započal 
roku  1844 Nový Věk  a  s  ním  i  obrovský  a  rychlý  vývoj  techniky  –  a  tento Nový Věk  s  sebou  od  svého 
počátku  nese  nárůst  tepelných  emisí,  kterých  stále  rychleji  a  plošněji  přibývá  v  souvislosti  s  rostoucí 
světovou populací. 

Stále  plošnější  a  prudší  nárůst  antropogenních  tepelných  emisí  –  které  sestávají  hlavně  z  kysličníku 
uhličitého  a  kyslíku  (pozn. od Billyho  z  roku 2020: CO2,  tedy  kysličník uhličitý nebo  také oxid uhličitý,  je 
chemická  vazba  uhlíku  a  kyslíku,  která  představuje  nehořlavý,  nakyslý,  bezbarvý  a  jedovatý  plyn)  – 
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nesmírně narušuje klima, avšak také jej mění, přeměňuje a způsobuje jeho zvrat, jenž bude po celém světě 
páchat  destrukci  a  devastaci  a  kvůli  němuž  budou  na  Zemi  vyhubeny  i  různé  rody  a  druhy  přírodních 
živočichů a rostlin. Ze všeho nejdříve však bude poškozována atmosféra Země, a sice vypouštěním miliard 
tun zplodin z nespočetných topných systémů, v nichž se bude spalovat dřevo, uhlí a později i ropa a nafta 
atd.  Také  nesčíslné  pracovní  stroje,  vozidla,  letadla, malé  i  obří  lodě,  jakož  i  všemožná  sportovní  auta 
budou v budoucnu přispívat k zamořování vzduchu a poškozování klimatu, přičemž klima bude způsobovat 
smrtící  pohromy  a  nekonečnou  destrukci,  a  to  jak  samotnému  lidstvu,  tak  i  celé  přírodě,  zvířectvu, 
rostlinstvu  a  všem  přírodním  systémům  vůbec.  Klimatickou  změnu  zaviní  pozemské  lidstvo  svým 
mnohamiliardovým  nadpočtem  a  svými  škodlivými,  všeničivými,  pustošivými  a  zcela  zvrácenými 
manipulacemi, které bude provádět na planetě a ve všech  jejích přírodních systémech; a  tato klimatická 
změna – jak se bude tento proces zlehčujícím způsobem nazývat – způsobuje již dnes, v roce 1947, a bude 
způsobovat i dále, ochlazování či oteplování některých pásem, které trvá či bude trvat různě dlouhou dobu. 
Předzvěstí nadcházejících rychlých klimatických změn, které zasáhnou všechny čtyři klimatické pásy Země, 
je  již toto  letošní, abnormálně horké  léto, v němž teploměry zde, v osadě Niederflachs (v Bülachu),  jakož 
i na dvou  jiných místech, momentálně ukazují na slunci 46,8 stupně Celsia. V průběhu následujících dob, 
až do daleké budoucnosti 3. a 4. tisíciletí, se tedy budou odehrávat bezmála obludné změny a okolnosti, jež 
zasáhnou všechny klimatické pásy, které vypadají následovně: 

Arktický klimatický pás (zóna chladu) 
Mírný klimatický pás (střední zóna) 

Ekvatoriální klimatický pás (centrální, rovníková zóna) 
Antarktický klimatický pás (zóna chladu) 

Nadcházející ničení klimatu bude mít antropogenní charakter, neboť jej bude násilně způsobovat pozemské 
lidstvo svými bezskrupulózními, neodpovědnými manipulacemi na planetě, v přírodě, ve zvířecí a rostlinné 
říši a všech přírodních systémech – a toto ničení bude mít dopad na všechny regiony světa. Budou prudce 
tát ledy na polárních čepičkách Arktidy i Antarktidy, následkem čehož se z potoků a řek budou stávat dravé, 
ničivé a smrtonosné proudy, k čemuž přispějí i masivní dešťové bouře; dále budou růst hladiny jezer a moří, 
jež zaplaví svými divokými a běsnivými přílivy velké plochy obydlené, úrodné země. V různých regionech se 
budou  stále  častěji vyskytovat extrémní povětrnostní  situace a bude přibývat dešťových  srážek,  zatímco 
na jiných místech se budou objevovat stále silnější, ničivé a smrtící návaly chladu s velmi nízkými teplotami, 
a opět v jiných oblastech se budou projevovat sucha a vlny nesmírného vedra. Všechny tyto události, jež se 
budou v budoucnu odehrávat kvůli masivnímu přelidnění, způsobenému lidmi, již nebude možné zastavit, 
neboť nikdo nevyslyší varování ani předpovědi; veškeré, předem oznámené pohromy budou tedy uvedeny 
do  chodu  a  budou  zapříčiňovat  smrt mnoha  lidí,  destrukci,  devastaci,  vymírání  živých  organizmů,  jakož 
i četné nouze, útrapy, velké smutky a nejrůznější bídu. 

Eduard Meier, Niederflachs 1253, 16. května 1947 

 

Výňatky z české Wikipedie k datu 7. 2. 2021 (neodpovídá německé verzi; pozn. překl.): 

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může 
mít v ústech slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch. V pevném skupenství je znám také jako suchý led. Jeho 
molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku.  

Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace (průměrně 0,040 % v roce 
2013) v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a relativní vlhkosti 
vzduchu v ovzduší. V důsledku zejména průmyslových emisí jeho průměrná koncentrace ve vzduchu stále 
roste. V půdě je ho celkem 2x více než v atmosféře a v oceánu zhruba 50x více než v atmosféře. Lokálně 
velmi vysoká koncentrace je v místech výronu sopečných plynů ze země ve vulkanicky aktivních oblastech 
a v některých přírodních minerálních vodách. Vzhledem k tomu, že je těžší než vzduch, může se v takových 
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místech hromadit a představovat nebezpečnou past pro zvířata i lidi. V oblastech, kde se vulkanický oxid 
uhličitý postupně uvolňuje do vodních ploch (jezer), může při seismické aktivitě dojít k náhlému uvolnění 
a »zaplavení« okolní krajiny jedovatým nedýchatelným plynem (viz katastrofa u jezera Nyos). Ročně tak 
vulkanické aktivity dodávají do ovzduší Země přibližně 130 až 230 milionů tun, což představuje řádově jen 
1 až 2 % produkce CO2 lidstvem. Oxid uhličitý byl také nalezen v mezihvězdném prostoru. Je hlavní složkou 
atmosfér planet Venuše a Mars. Spektroskopicky byl prokázán i v řadě komet.  

Oxid uhličitý se podílí na vzniku skleníkového efektu. Celkově má však na skleníkovém efektu nižší vliv než 
vodní pára, která se na něm podílí z více než 60 procent. Nárůst oxidu uhličitého v ovzduší je obecně 
považován za hlavní příčinu globálního oteplování. Historicky se objevily i opačné studie, které 
naznačovaly, že naopak nárůst obsahu CO2 je způsoben zejména nárůstem teplot a že změny obsahu CO2 
jsou zpožděny za změnami teplot. 

Skleníkový efekt, také zvaný skleníkový jev je proces, kterým záření atmosféry planety ohřívá povrch planety 
na teplotu vyšší, než by měla bez atmosféry. Pokud atmosféra planety obsahuje zářivě aktivní plyny 
(tj. skleníkové plyny), budou vyzařovat energii ve všech směrech. Část tohoto záření míří směrem k povrchu 
a otepluje ho. Intenzita záření – tedy síla skleníkového efektu – závisí na teplotě atmosféry a na množství 
skleníkových plynů, které atmosféra obsahuje. Přirozený skleníkový efekt Země je rozhodující pro zachování 
života. Lidská činnost, především spalování fosilních paliv a kácení lesů, zesilují skleníkový efekt a způsobují 
globální oteplování.  

 

Billy  Děkuji, tak to jsem se do toho tehdy pořádně obul, ale už si nevzpomínám na všechny okolnosti. 

Ptaah  K celému dopisu existuje ještě příloha, avšak o té jsi musel z pochopitelných důvodů mlčet. 

Billy  Ano, o tom je skutečně nutno pomlčet, a to i v dnešní a budoucí době, a proto bys tyto věci neměl 
zmiňovat ani ty. 

Ptaah  Nechápu, proč o tom s tebou hovořila Asket, neboť i ona se zavázala k mlčení, a to vůči komukoliv, 
a tudíž nesměla nic říci ani tobě. 

Billy  To máš sice pravdu, ale jednoduše to tak vyplynulo, protože jsem zrovna bez jejího vědomí (...), inu, 
právě tak se to odvinulo, aniž by za to byla odpovědná, jelikož jsem (...) 

Ptaah  Jak právě slyšíš, volají mě, a tudíž musím odejít. O tom, co jsi vysvětlil, jsem ovšem nevěděl. Ani jsi 
o tom nikdy nic nezmiňoval. 

Billy  Správně, neboť  jednak bylo nutné o tom pomlčet a  jednak – ehm, co dalšího k tomu  ještě dodat. 
Kromě toho musíš teď jít, a tak ti přeji (...) Na shledanou, milý příteli. 

Ptaah  Ano, musím skutečně jít, na shledanou. 
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