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Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva

Rozhovory Bermunda a Ptaah z federace Plejaren
s »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, (BEAM)

Sedmistý devětapadesátý kontakt
pátek, 6. listopadu 2020, 21.20 hod.
Billy

Buď vítána a rovněž i pozdravena, Bermunda. Dnes jsi tu již brzy.

Bermunda Ano, mám potřebu tě vidět, ale nemohou zůstat dlouho, jelikož mám ještě nějaké povinnosti,
k nimž se musím navrátit. Abych sem mohla přijít, vzala jsem si hodinu volna, a tak musím nejpozději
za hodinu zase odejít. Mimoto víš, že sem přijde i Ptaah, a proto má soukromá žádost nemůže být řešena
dlouhou dobu.
Billy Ano, samozřejmě. Florena říkala, že sem Ptaah dorazí ve 23.00 hod. Jestliže spěcháš, tak bychom se
měli hned zavěnovat tomu, co tě zaměstnává.
Bermunda Dobrá, pak (...)
Billy (...) Jak ten čas letí, teď už je po 22.10 hod. Musím k tomu ale ještě podotknout, Bermunda, že
všechny tvoje otázky, pohnutky a s nimi související výklady mi jasně ukazují, že tyto problémy budou u lidí
stále přetrvávat a že nikdy neustanou. Také u vás, Plejaren, existují tedy v tomto směru tytéž či podobné
problémy, stejně jako obecně i u pozemšťanů, a proto si myslím, že (...), ale to celé pak nemusí být
sepsáno, až vyvolám náš rozhovor. Do toho přece nikomu nic není.
Bermunda Děkuji. Pak bych teď chtěla odejít a pravím na shledanou (...)
Billy

Potom (...), o. k., na shledanou.
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22.32 hod.
Billy Ahoj Ptaah, milý příteli, tak už jsi tady. Vzkázal jsi mi, že budeš chtít dnes opět tematizovat
koronavirovou nákazu, jelikož o ní chceš ještě něco vypovědět. Vlastně jsme od tohoto tématu chtěli již
před notnou dobou upustit, ale celá situace si přesto znovu žádala, abychom o ní pověděli více, jelikož
vládní představitelé nejsou schopni vykonávat svůj úřad a nejsou dostatečně bystří na to, aby činili, co je
nezbytné a správné, a aby na tuto nákazu vyzráli a učinili jí přítrž.
Ptaah To je správně, ale i přesto chci k tomuto tématu opět něco podotknout, načež bychom jej skutečně
již neměli zmiňovat, jak jsme již jednou uvedli. V letopisech svého otce jsem nalezl zápis, v němž v neděli,
4. dubna 1948, uvedl následující, tobě podané, vysvětlení:
»Eduarde, v budoucnu budeš své znalosti o všech událostech a děních, jež jsme vybádali až do daleké
budoucnosti, i nadále sám sepisovat v proroctvích a předpovědích a budeš je posílat do celého světa
veřejným médiím, a to, jako doposud, s pomocí svých učitelů a s pomocí farářovou a profesorovou. Tyto
okolnosti se však v příštím tisíciletí změní, jak jsi sám viděl a jak víš. Všechny poměry se již za tři desetiletí
začnou proměňovat, jelikož budou – jak jsi mohl spatřit v budoucnosti – vznikat digitální a elektronické
technologie, kterých budeš moci využívat a díky nimž budeš mít možnost celosvětově šířit všechny své
vědomosti.«
Záznam dále obsahuje, že ti můj otec Sfath uložil, abys napsal dopis všem vládám a veřejným médiím
v Evropě, což jsi v sobotu, 7. července 1949, také učinil. Poté jsi spolu s mým otcem probádal následujících
6 desetiletí od roku 1970 do roku 2030 a dozvěděl ses, jak, proč a kvůli čemu vznikne koronavirová nákaza
a v běhu příštích desetiletí se vyvine v epidemii. Můj otec napsal, že tato nákaza bude zprvu mírná, avšak
v běhu času sama zmutuje, a navíc způsobí její mutaci i výzkumníci, kteří budou – na základě vědomého
příkazu Mao Ce‐tunga, který bude dohodnut s jedním pomstychtivým Američanem ... – pod hrozbou trestu
smrti donuceni začít své zhoubné dílo; a to vše se pak skutečně stalo. Nedokážu ovšem pochopit, proč
chceš před veřejností utajit jméno tohoto muže, neboť ten již zemřel, stejně jako Mao Ce‐tung; oba tedy
zesnuli dříve, než se jejich společný plán pomsty mohl uskutečnit, avšak nyní se jim, takříkajíc post mortem,
přesto splňuje, avšak nejen v USA, jak plánovali, ale i na celém světě.
V záznamech mého otce se dále píše, resp. plyne z nich, že v Číně – v tajné laboratoři ve městě Kuang‐čou
(Guangzhou) – bude vytvořen virus, jenž poprvé unikne do okolí roku 1976, a to kvůli neopatrnosti. Tento
virus prý až do přelomu tisíciletí vícekrát zmutuje a uchová se, aniž by jej badatelé rozpoznali, načež
na jeho základě propukne v prvních 3 letech nového století první rozeznaná nákaza. Virus této nákazy bude
prý – opět v tajné laboratoři, v čínském městě Wu‐chan – štěpen ve smyslu dalších mutací, z nichž se utvoří
nový virový typ. Můj otec zaznamenal, že tento virus bude pak nanejvýš nakažlivý, a že ihned po svém
uvolnění začne napadat buněčný systém člověka, přičemž bude infikovat i jisté druhy savců a zvířat. Dále
můj otec poznamenal, že i na počátku roku 2019 bude tento nový, nebezpečný vir dále mutovat, a sice po
nehodě v laboratoři, při níž postihne všechny laboratorní pracovníky, kteří budou vlivem této infekce a z ní
plynoucí nákazy postupně umírat, avšak předtím ještě vynesou tuto nákazu do okolního světa. Tyto
události budou prý trvat od ledna do prosince, přičemž tento smrtící virus bude, shodou okolností,
rozpoznán až v prosinci roku 2019, avšak následně potrvá ještě asi 2 měsíce, než budou patřičné informace
zveřejněny a než bude informována veřejnost.
Dále můj otec ve svých letopisech zaznamenal, že až bude tento nový virus jasně rozpoznán a až se
prokáže, že způsobuje nanejvýš nebezpečnou a smrtelně se vzmáhající nákazu, tak jej již nebude možné
potlačit. Dále poznamenal, že krátce po přelomu tisíciletí vypukne první rozpoznatelná nákaza – čímž
patrně mínil SARS –, avšak předtím nebude dotyčný virus déle než 2 desetiletí definován jako mimořádný.
To přesto, že poprvé – a bez povšimnutí – unikne z tajné laboratoře již roku 1976, smísí se (aniž by to bylo
registrováno) s původním, takzvaně porcinním chřipkovým subtypem H1N1 a bude vysoce nakažlivý.
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Od doby, co se tento nový virus, jenž se začlenil do chřipkového viru, poprvé objevil, dále mutoval
ve spojení s chřipkovými viry, aniž by tento fakt pozemští odborníci registrovali; nerozeznali jej proto, že
takovéto pochody neznali, a podle toho, co jsme zjistili, je neznají ani v dnešní době. Jelikož tedy odborníci
nerozeznali tuto mutující povahu viru, tak celá ta léta, během nichž tento virus prodělával další mutace,
léčili jen s ním spojenou chřipku jako takovou – to jsme zjistili na základě svých výzkumů.
Toto popsal i můj otec ve svých záznamech, a navíc uvedl, že až se nákaza poprvé uvolní do okolního světa,
tak bude během příštích 2 desetiletí sama mutovat, načež z ní krátce po přelomu tisíciletí vzejde první
otevřená nákaza. Dále můj otec zaznamenal, že tato nákaza prodělá následně další mutace a způsobí
od počátku roku 2019 začátek velké nákazy, která však bude rozeznána až v prosinci 2019 a jež se pak
začne, od roku 2020, velmi prudce šířit po celém světě a po celé Zemi, načež bude dále mutovat a bude
ještě nebezpečnější, v důsledku čehož si bude po dlouhou dobu žádat mnoho smrtelných obětí. Tolik tedy
k tomu, co uvádí letopisy mého otce, a co se tebe ...
Billy

To je dobré, už k tomu nemusíš říkat nic dalšího.

Ptaah Ale ...
Billy Ne, opravdu ne. Nic z toho, co jsi uvedl z letopisů Sfath, nepůjde celé »elitě« pozemských lékařů,
virologů, epidemiologů a jiných vědeckých odborníků a kapacit do hlavy, jelikož jsou namyšlení a zatvrzelí
a postrádají poznatky o těchto mutačních pochodech, a tudíž budou vše předem a bez uvážení odmítat
a označovat za výplod fantazie. Proti všemu, co napsal Sfath a co jsi nyní otevřeně uvedl, se budou stavět
především virologové, epidemiologové a jiní »odborníci« z příbuzných oborů. Budou tak činit proto, že se
na základě svého vědeckého vzdělání považují za vševědoucí a za bohy a že si nedokážou představit nic
jiného než to (a ani to přijmout a připustit), co je jim dosud známo, co je dokázáno a co se shoduje s jejich
naučenou látkou a jejich hypotézami. Nejenže budou odmítat výpovědi Sfath, a tedy i vše, co jsi ozřejmil,
ale budou také tebe a mě osočovat z toho, že jsme lháři, jakož i falzifikátoři a pomlouvači pravdy, což
budou činit i všichni naši tradiční protivníci, stejně jako všichni připitomělí přemoudřelci, stěžovatelé,
kverulanti, resp. nemyslící jedinci, konspirační teoretici, pomlouvači a jiní hlupáci a pomatenci nepřístupní
rozumu a zdravému úsudku. To vše ovlivní i politiky, kteří virologům a epidemiologům atd. důvěřivě visí
na rtech, nechávají se jimi vést a ještě podporují jejich bludnou víru, že jsou to bohové. Tak je tomu žel
i ve Švýcarsku, kde budí v tomto ohledu pozornost především většina vládních představitelů, tedy většina
členů Národní a Stavovské rady a na nejčelnějším místě i rady Spolkové – obzvláště se jedná o ženy a muže,
kteří se zviditelňují svou hloupostí, nejapností a chvástavostí, mají‐li informovat obyvatelstvo o všem
nezbytném, co se týče nákazy koronaviru. Z projevů těchto údajných zástupců lidu zpravidla neplyne nic
rozumného, neboť podávají jen nedostatečné a nic neříkající rádoby informace, které nevysvětlují nic
konkrétního, a pouze iritují obyvatelstvo velkými a hloupými řečmi, zatímco sami se snaží blýsknout, čímž
se zesměšňují.
Jak mohl člověk ve všech posledních měsících neustále pozorovat v televizních výstupech, visí většina členů
Spolkové, Národní a Stavovské rady důvěřivě na rtech virologickým a epidemiologickým superbohům, kteří
jsou sice jejich poradci ve věci koronavirové nákazy, avšak ve skutečnosti vládnou sami, jelikož vládní
činitelé polykají vše, co jim tito »bohové« předžvýkávají. Na to má většina vládních činitelů obzvláštní
talent, jelikož se kvůli své vlastní neschopnosti právě obklopují vládními poradci, podle jejichž rad potom
vládnou, takže vládnou de facto sami poradci, kteří jsou navíc neobyčejně draze placeni z daňových
prostředků. To vše jen proto, že vládní činitelé jsou na poradcích slepě závislí a sami postrádají schopnost
vést stát. To je bez diskuze, a když porovnám rozumnou a soudnou menšinu s většinou vládních činitelů
všeho ražení, tak jasně rozeznávám, že ta menšina nemá šanci uplatnit své úvahy, usnesení, poznatky,
posudky, ideje, názory, mínění, vědomosti, zkušenosti, a ani svůj úhel pohledu a svoji inteligentnost. Chce‐li
se pozvednout a přednést své rozumné a soudné úvahy atd., tak ji ona většina zcela ignoruje, pokládá
za pitomou a jednoduše ji seřve a vyřadí ze hry.
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V souvislosti s nákazou koronaviru se virologové a epidemiologové stali novými velkými bohy, svatými
a hvězdami, a také hybateli vlád, resp. těmi skutečnými vládnoucími. Navíc v tomto ohledu hraje velkou roli
i víra v Boha, a tedy bludné náboženské nauky, neboť většina členů Spolkové, Národní i Stavovské rady
slepě věří výroku: »Bůh sám rozhodne o tom, že nákaza přejde a že bude vše zase dobré, jelikož Bůh miluje
člověka.« Z toho důvodu prý mohou, mají a musejí být otevřeny i příbytky a domy Páně, modlitební chrámy
a »odpalovací rampy nanebevzetí«, takže se tyto prostory mohou v rámci kázání a modliteb plnit věřícími,
kteří se pak hromadně nakazí a onemocní koronavirem, a následně možná i zemřou.
Každé náboženství, každá sekta a každá víra v imaginárního, a tedy neexistujícího Boha – stejně jako v jinou
vyšší a vše ovládající a řídící moc – žije a existuje pouze z hlouposti věřících lidí, přičemž hloupost není nic
jiného než stav nemyšlení. Každé náboženství, každá sekta a každá víra v imaginárního, a tedy
neexistujícího Boha žije také z lživého náboženského příslibu, že Bůh, Pán, v každém případě odměňuje
dobré chování člověka, pokud se k němu člověk pilně modlí, resp. pokud jej (anebo v křesťanství jeho
údajného Syna) velebí a zbožňuje. Milost prý Bůh uděluje i tehdy, když člověk snaživě navštěvuje kostel,
činí (dle té které víry) pokání na klekátku, pokládá svůj obličej do prachu nebo pokud možno často daruje
»tučné« obnosy církvi, aby se všemožní hlupáci z církevního vedení mohli, na útraty věřících, napakovat
a vést spokojený život.
Pozoruje‐li člověk všechny okolnosti, jež vznikaly od propuknutí koronavirové nákazy, z normálního,
rozumného a soudného úhlu pohledu (věrskými bludy nezaujatého) a vyřadí‐li ze svého nazírání veškerý
náboženský a sektářský nátlak víry, tak může rozpoznat skutečnou a pravdivou realitu, která otřesným
a jasným způsobem dokládá, že každá náboženská a sektářská bludná víra a z ní plynoucí přísliby stavějí
na lžích, falešných slibech a pomluvách. Od počátku koronavirové nákazy až po dnešní den se tento fakt
ukazuje obzvláště jasně, neboť od počátku nákazy se mezi všemi lidmi rozšířila temnota života, což
odporuje věrské lži, kterou údajně vyslovil Jmmanuel alias »Ježíš« v tomto smyslu: »Já jsem světlem
života«; to ovšem Jmmanuel nikdy neřekl, neboť jeho výrok zněl: »Toliko pravda je světlem života.«
Pokud se podíváme na přísliby spásy různých náboženství a sekt – které zákonitě věří v Boha, Božího syna či
jiné bohy a nebeské vládce atd. –, tak můžeme od doby propuknutí koronavirové nákazy obzvláště jasně
rozpoznat, že celá víra v Boha je blud a podvod. To proto, že pozemšťanům jejich bludná víra v Boha a jejich
chování s vírou souladné dosud nepřinesly a nezajistily žádnou ochranu před touto nákazou, a ani jim
takovouto ochranu nikdy neposkytnou. Náboženské a sektářské směry věřícím od nepaměti nikdy
neposkytovaly ochranu před chorobami vlivem nějaké bludně smyšlené, fantaskní postavy, jakou je Bůh,
Bůh Otec a Stvořitel, nebo vlivem podobných imaginárních, fantazijních bytostí vzešlých ze zvráceného
rozumu. Právě naopak: Od nepaměti to byli především lidé věřící v Boha, kteří zaviňovali šíření a bujení
smrtelných nákaz, na něž dokonce umíraly milióny lidí. To zvláště proto, že se oddávali své bludné víře
v Boha, čímž sami podněcovali a šířili nákazy, což si ovšem kvůli své věrské hlouposti neuvědomovali. Lidé
bohověrní1 totiž dělali to, že se shromažďovali na svých »odpalovacích rampách nanebevzetí«, kde se
následně vzájemně infikovali virovými nákazami. Lidé bludně věřící v Boha se tedy shromažďovali
a srocovali ve svých takzvaných domech Páně, jako jsou kostely, chrámy, kaple, synagogy a mešity atd., kde
se mohou od nepaměti obzvláště dobře a rychle šířit smrtící viry, jež budí nákazy, a jež tedy vyvolávají
i epidemie a pandemie, které přinášejí smrt, bídu, trápení, zármutek a zkázu.
Principy bludné víry v Boha se od dávných časů až po dnešní dobu nezměnily, budou ještě velmi dlouho
existovat a budou světu bohověrců přinášet ještě velmi četné pohromy, které však ovlivní i všechny ty,
kteří se zavážou reálné skutečnosti, pravdě, rozumu a zdravému úsudku, neboť i ti přijdou ke škodě. Kvůli
hlouposti různých neodpovědných a neschopných členů vlády – především těch, kteří věří v Boha –
nebudou tedy v rámci nově plánovaných lockdownů (jež přijdou v následujícím měsíci a jež budou trvat
do příštího roku, jak jsem spatřil se Sfath) trvale uzavřeny a vyřazeny z provozu příbytky Páně, jež
1

Bohověrný, tedy věřící v Boha; bohověrec je pak člověk věřící v Boha (viz další text); pozn. překl.
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představují centra šíření nákazy. Situace bude žel vypadat tak, že lidé bludně věřící v Boha – a ti
v pozemském lidstvu představují obrovskou většinu – nebudou jako vždy chápat, že neexistuje žádný Bůh,
Bůh Otec ani Stvořitel, který by je chránil nebo mohl chránit před koronavirovou nákazou. Lidé byli vždy
bezmocní, pokud se spoléhali na neexistujícího Boha. A právě tak bezmocní jsou i dnes a budou
i v budoucnosti. V budoucí době budou negativními událostmi nejvíce zasaženi lidé bohověrní, neboť ti
přijdou k největší škodě. To především proto, že jsou odcizeni skutečnosti a pravdě a že nerozeznávají
a neuznávají pravdu v tom směru, že jim žádný Bůh nikdy nepřinese pomoc; dotyční tedy nedokážou
pochopit, že jim nikdy nebude stát po boku ani nepomůže žádný Bůh, jelikož si musejí pomoci sami. Proto
postihne koronavirová nákaza mnohem tvrději lidi bludně věřící v Boha než ty ostatní, kteří se přiklánějí
ke skutečnosti a pravdě a kteří jsou prosti nábožné víry. Faktem je, že do konce tohoto roku se oficiální
počet mrtvých v souvislosti s koronavirovou nákazou nevyhnutelně vyšplhá na 2 milióny a počet
nemocných, kteří budou trpět i pozdějšími následky, dosáhne takřka 80 miliónů, a to bude způsobeno
především kvůli bludné víře v Boha, zastávané většinou lidstva – to ovšem nebude konec všech událostí.
K zamezení koronavirové nákazy nepřispějí ani strachy z budoucnosti, životní nejistota či vztek atd., které
lidé prožívají, stejně jako ani sebevraždy, neboť jen rozum, zdravý úsudek a správné jednání mohou
napomoci k tomu, aby lidé nákazu zvládli do té míry, aby odezněla, vymizela, a nepředstavovala již
každodenní hrozbu. Definitivně vykořenit tento virus však nepůjde nikdy, neboť se bude – jako každý jiný
virus – uchovávat ve skrytu, a ve skrytu zůstane jen tak dlouho, dokud se bude lidstvo samo snažit jej
potlačovat. Dosud však virus ještě zuří a v budoucnu bude zuřit tím spíše, neboť hloupí a neschopní vládní
činitelé jednali a i nadále budou jednat naprosto nerozvážně. Navíc jedna čtvrtina takzvané civilizované
(ve skutečnosti však necivilizované) světové populace zhoršuje kvůli svému hloupému a pitomému
kverulantství celou situaci a popírá nákazu, a bude tak činit i do budoucna. Z hloupých skutků vládních
představitelů a kverulantských zástupů již před notnou dobou vyplynulo, že se vládním činitelům věci zcela
vymkly kontrole, a proto se krize spojená s koronavirovou nákazou stále stupňuje a její další šíření a bujení
může být zamezeno už jen uváženými, velmi tvrdými opatřeními. Nebudou‐li tato opatření přijata
v následujícím měsíci ani po jeho uplynutí, tak se křivka počtu osob usmrcených koronavirem stane
definitivní katastrofou a bude vzrůstat k 500 miliónům.
Nuže, nezapomněl jsem na to, že chci zmínit ještě takzvané lékařské experty, neboť ti mají v době
koronavirové nákazy velký vliv na vládní činitele po celém světě, tedy i u nás ve Švýcarsku, kde ovlivňují
Stavovskou, Národní a Spolkovou radu. Dokonce i jiní vědci vemlouvají většině představitelů těchto Rad
svými vědomostmi či nevědomostmi díru do hlavy, a pochybné teze vyslovují také podivní rádoby badatelé,
kteří vystupují jako zástupci hospodářského sektoru a kteří zčásti hloupě, pitomě a neznale kritizují veškeré
kroky vlády, avšak různí členové Národní, Stavovské a Spolkové rady se přesto slepě řídí jejich
doporučeními, což přináší závažné, zhoubné následky.
Ptaah To vše, co uvádíš, sice nelze popřít, avšak všichni protivníci pravdy, přemoudřelci a lidé postrádající
rozum a zdravý úsudek to budou popírat i přesto, stejně jako hlupáci a lidé s nízkou inteligentností, kteří
kvůli své víře v Boha naprosto nejsou schopni rozvíjet zdravé a logické myšlenky.
Billy To se však žel nezmění až do vzdálené budoucnosti. Nyní bychom však měli hovořit o původu
koronavirové nákazy, neboť v tomto ohledu žvaní odborníci do světa různé nesmysly. To mi připomíná
obory prehistorických dějin a paleontologie, v nichž jsou jisté hypotézy takřka směšné, jelikož skutečná
fakta se zcela liší od vládnoucích představ.
Ptaah O tom však hovořit nemusíme. Z našeho pohledu a na základě našich výzkumů se první
koronavirová nákaza, resp. nákaza způsobená prvotním předchůdcem tohoto viru, odvinula a uvolnila již
v 70. letech 20. století kvůli neopatrnosti – poté se v roce 1981 nově uvolnila z laboratoře v Kuang‐čou
(Guangzhou) a začala se šířit. Od té doby si tato forma nákazy vyžádala, na základě našich velmi přesných
součtů, na celé Zemi až dodnes asi 14,71 miliónu lidských životů – žádné lékařské vědy, jako je virologie
a epidemiologie atd., však dodnes vůbec nezaregistrovaly, na co ti nesčíslní lidé skutečně zemřeli. Tento
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starý, resp. prvotní virus v průběhu roku 2019 opět zmutoval a změnil se ve známý virus COVID‐19, resp.
v »koronavirové onemocnění 2019«, které bylo předtím po 4 desetiletí zpravidla chybně diagnostikováno
a léčeno jako chřipkový efekt a jiná onemocnění a na nějž dosud zemřelo bezmála 15 miliónů lidí, jejichž
nemoc nebyla definována jako koronavirová nákaza. Musím k tomu ještě podotknout, že v tomto součtu
osob, jež zemřely na koronavirovou nákazu, jsou obsaženy i takzvané statisticky nezjištěné případy, které
vyplynuly od doby oficiálně zjištěného propuknutí nákazy (tedy od prosince minulého roku) až po 31. říjen
tohoto roku, což bylo před 6 dny. O tom, že se bude tato nákaza pomalu rozšiřovat v pandemii, že bude
zuřit po celém světě a že si bude v současnosti žádat milióny lidských životů, jste se vy dva, můj otec a ty,
dozvěděli již roku 1949. Jen několik málo dní poté, co jsi (7. července 1949) napsal svůj dopis, jsi napsal
ještě další dopis (v neděli, 12. července 1949), který následně farář Zimmermann 1463krát rozmnožil
a zaslal do celého světa všem vládám, rádiovým stanicím a mnoha úřadům a organizacím.
Billy Teď, když o tom hovoříš, si na to vzpomínám. Pak se to doneslo i k sousedce Horatschekové
(v dialektu zvané Horatin) a sektě metodistů, takže na mě stále láteřili, když jsem procházel ve čtvrti Soli
vedle pozemku sekty.
K tomu, co jsi právě nastínil, mohu uvést následující: Ke všem našim informacím, které dnes zveřejňujeme
na internetu a jež se týkají koronavirové nákazy a »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života«, se
přikloní bohužel pouze nemnozí pozemšťané, což je typické. Jen velmi málo lidí, kteří se kloní k pravdě,
rozumu a zdravému úsudku, se dokázalo osvobodit od bludné víry v imaginárního Boha a bude věnovat
pozornost všem našim informacím, zatímco většina pozemšťanů, která podléhá nábožné víře, bude raději
doufat, že pilným modlením a prosebným vzpínáním rukou k neexistujícímu Bohu jí bude poskytnuta
pomoc.
Ptaah To, co říkáš, má hlavu a patu, abych použil tvůj obrat. Zkušenosti, jichž si nabyl spolu s mým otcem
Sfath, ti jasně ukázaly, jak nejapní, neodpovědní a neschopní skutečně budou všichni čelní státní
představitelé dnešní doby po celém světě, a to nejen ve vztahu k zuřící koronavirové krizi. To zaprvé,
a zadruhé odpovídá vše, co jsme spolu dosud probrali a co bylo též zveřejněno na internetu, přesně obsahu
tvých tehdejších dopisů, jež byly rozeslány do světa, jež však již tehdy nevzbudily žádný ohlas, stejně jako
jej oficiálně nevzbuzují ani dnes. Již notnou dobu ovšem zjišťujeme, že jisté osoby z různých organizací
a úřadů atd. – smím‐li to takto vyjádřit – se chápou těch či oněch podstatných informací z tvých a mých
dialogových vývodů a výkladů a využívají je pro své účely, úřady a osobní prospěch atd., avšak zpravidla
jsou natolik nesmělí, že to nemohou přiznat, a tudíž vše, co říkají, nařizují a činí, vydávají za výsledek své
vlastní, osobní inteligentnosti.
Billy Tak tomu žel je, avšak současně je také možné, že jejich nesmělé chování vychází z patologických
zábran.
Ptaah Tak to samozřejmě být může, avšak je dobré, když podstatné informace, jež jsou poskytovány,
přinášejí užitek a úspěch, jak stále říkáš. A to právě tehdy, když jde o vedení národů, neboť především
v tomto ohledu měli čelní představitelé všech států zásadní povinnost podniknout již na počátku
koronavirové nákazy správné kroky, aby zabránili epidemii a následné pandemii. Všichni vůdčí činitelé
všech států na Zemi ovšem kvůli své neschopnosti vést lid způsobili, že se celá situace ohledně nákazy
zvrhla v krizi. Ti všichni nesplnili svou nutnou povinnost a nebudou ji plnit ani v nadcházející době, což si
především v následujících týdnech vyžádá po celém světě velmi mnoho infikovaných a také smrtelných
obětí. To se vztahuje jak na Spojené státy americké, Brazílii a Jižní Ameriku, tak i na Evropu, kde si nákaza
vyžádá obzvláště mnoho obětí, a sice kvůli neodpovědnosti, neschopnosti a nerozvážnosti vůdčích státních
činitelů i kverulantských částí populací – tato fakta jsi roku 1949 sepsal ve zmíněném dopise, jejž můj otec
ve formě strojopisného originálu začlenil do svých letopisů, a tudíž jej nemusím překládat. Chtěl bych
mimochodem zmínit, že jsem nevěděl, že jsi již tehdy disponoval přístrojem na psaní, ale ten jsi potřeboval,
neboť když jsi sepisoval všechny své práce obsahující proroctví a předpovědi, tak ...
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Billy Promiň, to jsi skutečně nemohl vědět. Díky faráři Zimmermannovi jsem se naučil zacházet s psacím
strojem. Tento stroj jsem dal do úschovy svému starému příteli Ernstu Meierhoferovi, když jsem se
odstěhoval z Büüli (Bülachu). Pravděpodobně jej má ještě dnes. Bohužel jsem o něm již dlouho nic neslyšel.
Ale když už tě tak poslouchám: Co bys mohl říci o průběhu nákazy v Evropě?
Ptaah Na neschopné státní představitele a kverulantské jednání provinilé části populace doplatí především
obyvatelstva Španělska, Německa, Itálie a Švýcarska. V současnosti lze ve vedení států nalézt jen nemnohé
osoby, jež jsou obdařeny rozumem a zdravým úsudkem, jež si uvědomují nebezpečí a rizikové vývoje
plynoucí z koronavirové nákazy, a jež se tedy snaží podnikat správné a nezbytné kroky – dotyčné osoby
však musejí bojovat proti nerozumu mnoha svých nechápavých spolupracovníků i proti kverulantské části
populace. V Německu, a to pouze v Bavorsku, se takovou osobou jasně ukazuje být jen muž jménem Söder
a v Rakousku pak muž jménem Kurz, zatímco ve tvé vlasti, Švýcarsku, i ve všech ostatních evropských
státech, naprosto chybí čelní představitelé, kteří by byli schopni vnímat svoji povinnost, přijmout proti
nákaze nezbytná opatření a prosadit je v ochotných i kverulantských částech populace. Zjišťujeme, že
především ve vedení švýcarského státu se negativně projevují tupohlavci, smím‐li použít tvůj výraz, neboť
ženy ani muži, kteří mají na vůdčích státních pozicích povinnost potírat nákazu, nejsou způsobilí ke svému
úřadu, a tudíž nejsou schopni rozpoznat, vypracovat, přijmout, nařídit, a ani dát provést nezbytná
protiepidemická opatření.
Billy Celá ta pitomost v tom ohledu, že jsou nařizovány vždy jen krátkodobé, a navíc jen částečné
lockdowny na 1, 2 či 3 týdny, po jejichž uplynutí se nařízení opět rozvolní nebo zcela zruší, to již hraničí se
stavem idiotství, neboť po zrušení lockdownu vše pokračuje ve starém stylu, a tudíž se celá mizérie ještě
vyostří. Pakliže vládním činitelům, kteří neschopně vedou populace a národy, chybí nezbytná inteligentnost
– která se ještě i dnes mylně nazývá »inteligencí« –, tak ani nemohou dospět ke klíčovým stanoviskům,
jelikož nejsou přístupní sousledným, resp. logickým myšlenkovým pochodům, a nedokážou si ani předem
uvědomit, co se nutně odvíjí, resp. co vyplývá z určitých skutků a způsobů chování. A jelikož jsou vládní
činitelé takto neschopní, vyhazují peníze daňových poplatníků za služby »poradců«, kteří jim mají radit,
kteří ale ve skutečnosti rovněž trpí nesmírným nedostatkem inteligentnosti, v důsledku čehož neumějí
logicky myslet a nejsou ani prozíraví, ani jen předvídaví.
Ale když se znovu vrátím k té nákaze: Kdyby všichni ti vládní potřeštěnci a jejich dutohlaví a tupohlaví
poradci od samého počátku, na němž nákaza vypukla a vystupňovala se v epidemii, učinili po celém světě
správné kroky, tak by nemohla vyvstat pandemie a celá nákaza by během krátké doby, trvající 2 až 3
měsíce, ztratila na intenzitě a nemohla by se dále vyvíjet. Díky tomu by se bývali nenakazili a nezemřeli
nesčíslní lidé, a nákaza by se ani nezačala takto vzmáhat a nežádala by si mnoho tisíc lidských životů, jako si
bude žádat od tohoto měsíce. Mnozí lidé propadli kvůli této nákaze depresím, a velice se také zvýšil počet
sebevražd, což ovšem oficiální místa popírají. Navíc se objevují tvrzení, že se nákaza již nebude dále
stupňovat, avšak pravý opak bude pravdou, obzvláště zde v Evropě, jak jsem pozoroval se Sfath.
V budoucnu bude celá situace masivně gradovat a nyní bude tím spíše hromadně přibývat nakažených
a také smrtelných obětí, jejichž celkový počet bude stoupat do miliónů. Se Sfath jsem spatřil v budoucnosti,
že předchůdce této nákazy, vzniklý od nynějška asi před 40 lety, prodělával stálé mutace a byl dále vyvíjen
i v laboratořích, načež vypukl v prosinci minulého roku v podobě koronavirové nákazy.
Kdyby všechny tyto okolnosti nenastaly a kdyby nakonec nevznikla koronavirová nákaza, tak by hloupí
vládní představitelé ani nikdy nepřišli na šílený nápad masivně a neodpovědně zadlužovat stát, aby firmám,
koncernům, sportovním, zábavním a všemožným jiným podnikům a organizacím atd. vypláceli nouzové
příspěvky. Dále by se ani nezadlužovali obyvatelé v samotných populacích, jakož ani obchody a podniky
atd., a ani by od nynějška nekupili další dluhy. Avšak děje se tak kvůli neschopnosti vládních činitelů, což
vím z doby, kdy jsem spolu se Sfath ... inu, ty víš, co mám na mysli, a tudíž k tomu nemusím již nic
podotýkat. Tato fakta se ale nedají jednoduše vymazat ze světa, neboť celá tato situace se bude v tomto
měsíci až do prosince tak vyhrocovat, že to způsobí hrozivé napětí i v různých bankách, jelikož státy budou
Copyright 2020 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org

8

vyhazovat daňové prostředky na státní půjčky, čímž se nesmírně zadluží. Tyto státní dluhy budou pak
muset splácet daňoví poplatníci, ale to není vše, neboť je budou muset splácet i jejich potomci, dále
i potomci těchto potomků a opět jejich další potomci atd. Jestliže však ve vládách dřepí pitomci
a neschopníci, kteří nemají o vládnutí ani potuchy, tak není divu, že nesmyslně tvoří hory státních dluhů,
které jednoho krásného dne zapříčiní kolaps – a zkolabovat, řekněme, může i pozemské lidstvo, když se
svým bezuzdným rozmnožováním vmanévruje do vlastní zkázy a samo se vyhladí; vždyť od nepaměti často
vymíraly různé národy. Tak tomu žel u pozemšťanů je, neboť navzdory ohromným katastrofám, které si
sami způsobili či které měly přírodní původ, v průběhu celé minulosti dosud nezchytřeli a nenaučili se
skromnosti, a tak je tomu i v dnešní době. I když se říká »chybami se člověk učí«, tak pro lidstvo toto
neplatí, především nikoliv pro jeho obrovskou většinu, která podléhá bludné víře v Boha. Zmíněné úsloví
mohou skutečně pochopit a zrealizovat jen nemnozí, jejichž intelektnost funguje patřičně správně a dobře,
což se očividně žel nedá říci o většině pozemšťanů.
Ptaah Tím si zrovna nezískáš přátele, třebaže se věci mají tak, jak říkáš.
Billy To ani nechci, neboť si přeji jen vyslovit pravdu. A pokud člověk tuto pravdu rozpozná, tak ví, že se
věci mají skutečně tak, jak říkám, neboť jeho inteligentnost je natolik vyspělá, že ji umí také používat.
Nemusím se tedy snažit se přetvařovat a získávat si přátele, když hovořím pravdu. Pokud mě však ostatní
chtějí nenávidět nebo mě skutečně i nenávidí, tak je to jejich problém, s nímž musejí sami žít nebo se jej
zbavit, neboť já jej za ně řešit nemohu.
Ptaah Ty vždycky najdeš slova, kterými dokážeš něco určitým způsobem vyložit, inu ...
Billy Tak je to pro mě dobré, neboť mi ... inu, budu rád, když o tom již nebudeme muset mluvit, neboť
všechna slova by tak jako tak nic nepřinesla. To se vztahuje i na nákazu, neboť tu neochromí další slova, ale
jen správné skutky. Ty a já víme, co je nutné učinit, ale na nás nikdo nedá, to je jisté. Kroky, které by bylo
nutno učinit, narážejí na hluché uši a zatemnělé smysly vládních činitelů, a nechce je připustit ani hloupá
a pitomá čtvrtina toho kterého obyvatelstva, která se raději modlí k neexistujícímu Bohu a nesmyslně
žadoní o pomoc, místo aby se sama chopila iniciativy, samostatně myslela a správně jednala – tato čtvrtina
raději pitomě demonstruje a horlivě napodobuje štváčskou anarchistickou lůzu, antagonisty, konspirační
teoretiky, přemoudřelce, idioty a jiné persony odcizené pravdě a světu.
Ptaah Ano, to říkáš věci, jež si myslím i já. Ale nyní, Eduarde, je zde tato věc ..., kterou musíme prohovořit.
(...) O tom je však nyní nutno pomlčet.
Billy Ano, když to teď říkáš, ale tuto věc jsem již jako chlapec jednoduše zcela zapomněl, neboť mlčení se
pro mě již brzy stalo svátostí, resp. něčím jedinečným, co se týkalo velmi neobyčejných věcí – na základě
mlčení se ve mně vyvinul poctivý a důstojný životní postoj, a to jak ve vztahu ke mně samému, tak
ve vztahu ke každému člověku, všemu živému, k přírodním zákonům, všem ekosystémům, přírodě, jejímu
rostlinstvu a zvířectvu, k Vesmíru a celkově ke všemu Tvořivému. Víc k tomu není co dodat.
Ptaah Dobrá, pak mám ještě následující věc, která je rovněž důvěrná, a poté musím odejít. (...)
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