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Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem (BEAM) 

 

Sedmistý devětapadesátý kontakt  

čtvrtek, 26. listopadu 2020, 23.44 hod. 

 

Ptaah  Eduarde, zdravím tě, milý příteli. 

Billy  Také tě zdravím, můj příteli, buď vítán, Ptaah. 

Ptaah  Eduarde,  to,  co  spolu  budeme  dnes  probírat,  bude  opět  vyžadovat  tvoji  pozornost,  neboť  bude 
nutné tento rozhovor vyvolat a sepsat, resp. zaznamenat; poslední hovor mezi námi, který jsi vyvolával, byl 
ten z 15. listopadu. 

Billy  Ano,  já vím. Žel kvůli  své obsáhlé práci  již dlouho nejsem  schopen vyvolávat a  sepisovat všechny 
rozhovory, a proto připadají v úvahu už  jen ty, které  jsou důležité. Tak  jsme sice postupovali vždy, ale  již 
notnou dobu  jsem nucen  tuto  činnost  ještě více omezovat. Během posledních 2  let  jsem  tedy nevyvolal 
a nesepsal řadu rozhovorů. Když se podíváš tady do počítače na tento seznam, tak uvidíš, že do nynějšího 
okamžiku  existuje,  včetně  naší  dnešní  diskuze,  759  zaznamenaných  zpráv  z  rozhovorů,  což  sem  hned 
doplním ... Celý soupis vypadá tedy nyní takto a já jej pak při vyvolávání a sepisování dnešního rozhovoru 
uvedu hned na tomto místě. 17. blok je v tisku a bude možné si jej zakoupit od jara příštího roku, zatímco 
18. blok je nyní kontrolován a půjde patrně příští rok do tisku. 

Od pondělí, 28. ledna 1975, do neděle, 25. října 2020, proběhlo, čistě ve vztahu k misi, 2173 osobních a 1541 
telepatických kontaktů s mimozemšťany z hvězdokupy Plejaren, jež se nalézá ve Vesmíru ANKAR, a se členy 
jejich  federace;  tyto kontakty  stále  ještě pokračují. Ze 759 kontaktů existují písemné kontaktní  zprávy,  jež 
prozatím zahrnují celkem 17. bloků, z nichž každý má rozsah přibližně 500 stran a obsahuje zčásti  i dobové 
dokumenty,  resp.  novinové  výňatky  atd.,  jež  dokládají  potvrzené  či  naplněné  předpovědi  a  události  atd. 
V těchto oficiálních kontaktních zprávách,  jež se vztahují čistě na misi, nejsou obsaženy velmi početné, ryze 
soukromé návštěvy mimozemšťanů, při nichž byly vedeny výhradně soukromé rozhovory. 
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Ptaah  Data, která zde uvádíš, se shodují s našimi záznamy. 

Billy  Tak to přece musí být. Podívej se ale semhle, to mi poslal Michael z našeho domu do počítače. Bylo 
na mě,  jak  známo,  spácháno 23 útoků,  a při  tom posledním mohl být  zasažen  i Daniel,  kdyby  se  střela 
neodrazila od kmínku keře. Koukni se ale semhle, nějaký pomatenec již notnou dobu vyhrožuje i Michaelu 
Hornovi v USA a  tvrdí, že  jej sprovodí ze světa – Michael podotýkal, že  tyto výhrůžky  trvají  již asi 2  roky 
nebo podobně. 

Ptaah  –  –  –  To  je politováníhodné, Michael by měl být opatrný, neboť osoby,  jež  vyhrožují  takovýmto 
způsobem, jsou zákeřné a jednají ze zálohy, jak víš ze své vlastní zkušenosti. Pozdravuj Michaela a vyřiď mu 
moji  radu,  že  se má mít  na  pozoru,  neboť  lidé,  kteří  vyslovují  takovéto  výhrůžky,  jsou  nevyzpytatelní, 
motivuje je nenávist a jednají zpravidla ze zálohy. 

Billy  Ano, v tom ohledu  jsem  i  já  ledacos zažil, neboť ve všech 23 případech na mě útočník pálil z větší 
vzdálenosti a ze zálohy, avšak pokaždé jsem měl štěstí a byl jsem zraněn pouze jednou, a to v ášramu Ašóka 
v Mehrauli. Tehdy se kvůli tomu psala  i policejní zpráva,  jelikož svámí tento případ nahlásil. I  já sám  jsem 
nahlásil ten první útok v Hinwilu, při němž na mě někdo vystřelil skrz okno, aby mě strefil do hlavy, avšak 
projektil  pouze  prostřelil  okenní  tabuli,  prosvištěl  těsně  kolem mé  hlavy  a  zabořil  se  do  stropu.  Tato 
záležitost byla  sice oznámena  vrchnímu okresnímu úředníkovi,  ale  ten  si  z  toho očividně hlavu nedělal, 
a tudíž ani nebylo zahájeno šetření – dokonce ani nebylo sepsáno policejní hlášení. Z toho důvodu jsem se 
vzdal toho, abych další útoky hlásil policii. Silvano nicméně nahlásil jeden další případ, když na mě při cestě 
z Wetzikonu vystřelil  jeden útočník, kterého  jsme  i spatřili. Projektil se sice odrazil od čelního skla, avšak 
poškodil  jej natolik, že  jsme  jej museli dát vyměnit. Ani tento ohlášený případ nic nepřinesl a policisté  jej 
zesměšnili, neboť celou událost vysvětlili tak, že čelní sklo určitě poškodil nějaký kamínek, který se odrazil 
od kolemjedoucího vozidla, a basta. My jsme sice nepotkali žádné jiné auto, ale policie v Pfäffikonu trvala 
na svém chybném tvrzení, a tudíž ani nesepsala protokol. Proto jsme policii další útoky již nehlásili. K čemu 
by to bylo dobré, když vše pouze zesměšňují, třebaže mohou tu kterou událost potvrdit i svědci! 

Ptaah  To  je  mi  známo,  avšak  takovéto  počínání  policie  a  vrchního  okresního  úředníka  si  nedovedu 
vysvětlit, stejně jako ani ty výhrůžky mířené na Michaela Horna. Není však pochyb o tom, proč různé osoby 
jednají  tímto  způsobem, a proč  se dokonce neštítí  vraždit, neboť  chtějí potlačit a  zatajit pravdu, aby  se 
nedostala na veřejnost. A  touto pravdou myslím naši existenci,  jakož  i  tvé důležité »Učení pravdy, Učení 
Tvořivé  energie, Učení  života«,  které  jsi  sepsal  v  bezmála  300  učebních  dopisech  v  rámci  dlouholetého 
kurzu »Učení ducha« a také ve svých početných, mnohotematických knihách a spisech. To jsou však pouze 
dva aspekty, zatímco aspekt třetí je potírán ještě mnohem silněji: Jde o tvé předpovědi, které se snažíš již 
přibližně 75  let opakovaně oznamovat  veřejnosti prostřednictvím  veřejných médií. Tato média  ti ovšem 
publikaci tvých předpovědí neumožňují, a to v prvé řadě proto, že odhaluješ veškeré okolnosti, jež se týkají 
ničivých,  pustošivých  a  zhoubných  dopadů  nezadržitelně  rostoucího  přelidnění.  V  řadě  druhé  pak 
nezveřejňují média tvé  informace proto, že vykresluješ mimořádně škodlivé dopady všech hospodářských 
sektorů, které  lačně usilují o zisk, a činí všechno pro to, aby bezskrupulózně a neodpovědně poškozovaly 
planetu, přírodu, zvířecí a rostlinnou říši a všechny ekosystémy a aby ničily také klima a atmosféru, neboť 
se  snaží  uspokojit  nesčetné  požadavky  neodpovědně  přelidněných  zástupů,  ať  už  jsou  tyto  požadavky 
životně  důležité,  anebo  (a  tak  je  tomu  často)  nadbytečné.  Avšak  tyto  výhrůžky, mířené  proti Michaelu 
Hornovi, jsou ubohé. 

 

Výhrůžka smrtí a další pohrůžky mířené proti 
Michaelu Hornovi 
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Facebooková stránka osoby, která Michaelovi vyhrožuje: https://www.facebook.com/silvio.sumavsky 

Michal Horn napsal v e‐mailu následující: 

»Also, on  this video he’s posted under names  like Oliver, Mario Martin, Aaron Friedmann,  Jo Weiss and 
Magic, attacking Billy, etc.« 

»Pod  tímto  videem  (na YouTube)  také napadal Billyho atd. pod  jmény  jako Oliver, Mario Martin, Aaron 
Friedmann, Jo Weiss a Magic:« https://youtu.be/ur5z7k67njQ 
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Všechny tyto výhrůžky  jsou více než primitivní, hloupé, pošetilé a nesouladné s  inteligentností, a tudíž  je 
patrně není nutno dále komentovat. Zajímá mě však následující: Co víš o druhé vlně koronavirové nákazy, 
která zasáhne celou Evropu a svět, která se bude od nynějška pořádně vzdouvat a kterou zprvu nepůjde 
zastavit? Tato vlna  těžce postihne  i Švýcarsko a opět  i všechny evropské  státy, které  se domnívaly,  že  ji 
překonaly, mezi nimi Itálie a Španělsko. Avšak zasaženy budou nyní  i státy jako Německo, Francie, Anglie, 
Rakousko,  Polsko  a  Česká  republika,  a  opět  i Brazílie  a  Jižní Amerika.  Silně  postižen  bude  opět  i  Izrael, 
a pokud si správně vybavuji předpovědi z roku 1947, které jsem před několika dny opět vyvolával, tak bude 
od oficiálního zaznamenání nákazy v  čínském Wu‐chanu,  tedy od konce prosince 2019, do konce  tohoto 
měsíce  listopadu  na  celém  světě  nakaženo  přes  60  miliónů  lidí  a  zemře  jich  přibližně  1,5  miliónu 
v souvislosti  s  nákazou  koronaviru;  nákaza  se  však  ve  skutečnosti  začala  šířit  již  na  počátku  roku  2019 
a vyžádala si do  jeho konce mnoho smrtelných obětí, aniž by to ovšem bylo rozpoznáno. Jen v USA bude 
katastrofa spojená s touto nákazou pokračovat ještě dlouho a vyžádá si do konce tohoto měsíce listopadu 
něco přes 255 000 smrtelných obětí,  jelikož proti ní nebudou podniknuty žádné kroky – a na tom ponese 
vinu pouze nepoučitelný, hloupý, pitomý a idiotský prezidentský hulvát a darebák Trump, jenž je chorobně 
posedlý mocí. Také v Brazílii se prudce množí případy úmrtí, jichž bude do konce listopadu kolem 170 000, 
v  Indii  pak  bude  asi  135  000 mrtvých  a  v Mexiku  asi  103  000.  Také  Evropa  bude  do  konce  listopadu 
oplakávat mnoho mrtvých v souvislosti s koronavirem: Německo zaznamená asi 15 000 mrtvých, Francie, 
stejně jako Anglie, přibližně 50 000 mrtvých, Rakousko asi 2500 a Švýcarsko zhruba 4000.  

Ptaah  Nikde na světě – a tím myslím skutečně v žádném státě světa – nenařizují, neprosazují a neprovádějí 
pověření státní a úřední  činitelé v žádném ohledu všechna potřebná opatření,  tedy  ta,  jež by byla nutná 
k tomu, aby byla koronavirová nákaza, která  zuří v podobě pandemie, nejen potlačena, ale  i překonána. 
V následujících týdnech se také objeví další mutace viru. Nákaza si tedy, jak říkáš, do konce tohoto měsíce 
listopadu  vyžádá  až  1,5 miliónu  smrtelných  obětí,  jelikož  vesměs  všichni  státní  a  úřední  představitelé 
nejsou schopni výkonu své funkce, a  jelikož ani nevědí,  jaká odpovědná opatření by měli nutně přijmout. 
Zcela  neodpovědní  jsou  i  všichni  konspirační  teoretici,  jejich  zastánci,  všemožní  zamítači,  přemoudřelci 
a patologičtí  hlupáci,  kteří  se  nesnaží  používat  rozum  a  zdravý  úsudek,  aby  rozeznali  faktickou  hrozbu 
nákazy a podívali se vzniklé situaci do očí, smím‐li pro jednou použít tvá vlastní slova. 

Billy  Tím  jsi  již zodpověděl moji otázku, která se týkala toho, v  jaké míře budou vládní a úřední činitelé 
po celém světě přijímat a prosazovat správná opatření, aby zabránili nejhoršímu. Pak  jsou  tedy všichni  ti 
hlupáci  a  omezenci  z  populací,  všemožní  zamítači,  ale  i  vládní  a  úřední  činitelé  toho  kterého  národa 
a všichni ostatní, kteří popírají nákazu, skutečně naprosto prostoduší a stupidní, stejně jako všichni ti, kteří 
ve slepé víře následují pomatené konspirační teoretiky, již celou pohromu ještě notně přiživují a již by měli 
sedět za mřížemi, stejně  jako nerozumná a nesoudná  individua, která  tropí veřejný povyk a domáhají se 
chybně koncipovaných základních práv, čímž ohrožují, a to i smrtelně, životy mnoha jiných lidí. Pokud však 
nákaza dostihne  i samotné tyto demonstrující křiklouny, tak budou především oni ve své náboženské víře 
zahanbeně skuhrat o pomoc, uzdravení a odpuštění za své »nepochopení«. To jim ovšem nebude k ničemu, 
neboť  mnozí  z  nich  budou  nakonec  skutečně  nákazou  postiženi  a  zemřou,  neboť  ani  jim  nepomůže 
imaginární Bůh, u nějž budou absurdně  žebronit. Avšak hovořit o  této věci dále by bylo  jako nosit dříví 
do lesa. 

Musíme však probrat jednu otázku, kterou položily jisté dvě osoby, které potřebují znát odpověď, jelikož se 
již léta snaží vědecky prokázat, že mé fotografie a 8milimetrové filmy nebyly zfalšovány a že paprskové lodě 
nepředstavují modely  atd.,  nýbrž  právě  realitu. Co  se  týče  té  jedle  u  »Hofhalde«  nad Wetzikonem,  tak 
přece  víme,  že  se  jednalo  o  projekci,  jelikož  tento  strom  stál  ve  skutečnosti  asi  25 metrů  pod místem, 
na němž jsem mohl fotografovat a natočit ten 8milimetrový film. Ten film ostatně bez stopy zmizel, stejně 
jako  ty  filmy  z  Bachtelhörnli,  jeden  ze  Sädeleggu,  a  dále  i  ten  z Maiwinkelu,  na  němž  byla  zachycena 
i trysková stíhačka, ale dále i ten z Winkelrietu ve Wetzikonu a ten z Berg‐Rumlikonu. Nyní jde ovšem o to, 
o co jsem tě prosil, neboť jsem byl tázán, jak se věci měly s těmi ostatními jedlemi, především s tou poblíž 
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Hinwilu. Měl bych také znát název toho místa, neboť  již nevím,  jak se vlastně nazývalo a  jak  jsem se tam 
dostal, neboť tvá dcera mě za účelem fotografování často zaváděla na místa, na nichž jsem musel přenášet 
dokonce i svůj moped. 

Ptaah  Ano, tak tomu bylo, moje dcera mi to potvrdila. Vysvětlovala však, že to bylo nevyhnutelně nutné, 
jelikož v končinách, v nichž jsi musel pořizovat svůj filmový a fotografický materiál, se často zdržovali lidé. 
Poskytla mi též nezbytné údaje a odpovědi na tvé otázky. 

Předně  jsi své filmové a fotografické záznamy musel pořizovat vesměs  jen na místech a za podmínek,  jež 
předem vybrali dva naši odborníci na zvláštní ráz krajiny; cílem bylo, aby záběry měly určité pozadí, které 
nepřipouštělo  žádné  pochybnosti  v  tom  směru,  že  bys  mohl  použít  malé  či  větší  zavěšené  modely 
paprskových  lodí.  Na  určitých  místech  jsme  totiž  pohledem  do  budoucnosti  vyzkoumali,  že  bys  byl 
obviňován  z  falzifikace,  podvodu  a  šarlatánství,  a  tudíž  jsme  pro  veškeré  záběry  volili  zvláštní  krajiny, 
do nichž tě má dcera musela zavádět. Cesty do těchto lokalit byly pro tebe zčásti velmi náročné a obtížně 
sjízdné  či  schůdné,  avšak  bylo  skutečně  nutné  tě  tam  zavést,  neboť  jsme  na  základě  pohledu 
do budoucnosti rovněž zjistili, že budou tato místa a jejich přesné lokality později prověřovat a vyměřovat 
odborníci  z  různých  organizací,  filmoví  tvůrci,  vědci  a  členové  tajných  služeb  a  že  je  budou  zkoumat, 
experimentálně testovat a nejpřísnějším způsobem analyzovat s použitím vyrobených modelů atd. 

Co se týče různých stromů, které moje dcera Semjase promítala z  jejich stanovišť na  jiná místa, tak tento 
postup  lze  opodstatnit  takto:  Tyto  projekce musely  být  často  náhle  ukončeny,  jelikož  se  navzdory  vší 
obezřetnosti objevily nějaké osoby a ... 

Billy  Což se navzdory vší opatrnosti  častokráte stávalo, a  tudíž Semjase se svou projekcí a paprskovou 
lodí náhle zmizela. 

Ptaah  Ano, to mi také sdělovala. Tyto projekce však činila i z toho důvodu, že by silná insolace paprskové 
lodi ty stromy zničila, což by odporovalo našim direktivám, jež nám tedy takovéto jednání nedovolují; naše 
direktivy nám ukládají, že musíme chránit všechny rody a druhy živých organizmů a že proti nim můžeme 
zakročovat  pouze  při  obraně,  je‐li  to  skutečně  nutné.  Taková  nutnost  se  při  práci  na  filmových 
a fotografických projektech nikdy nevyskytla, a tudíž byly prováděny projekce. 

Billy  To chápu, ale možné zničení stromů jsi vysvětlil pomocí pojmu, který znám vlastně jen z fyziky a jejž 
nelze vykládat jen ve smyslu prostého záření. Mám tím na mysli pojem »insolace«: Nechápu, jak souvisí se 
zářením paprskové lodi. Mohl bys mi to, prosím, vyložit prostými slovy? Nemohu totiž ani při nejlepší vůli 
dospět  ke  zdárné  představě,  jelikož  paprsková  loď  přece  není  slunce,  a  ani  jako  slunce  nevypadá 
a nevyzařuje horko. 

Ptaah  Víš tedy, co znamená pojem insolace, jenž se používá ve fyzice a ... 

Billy  Ano,  samozřejmě,  že  to  vím,  neboť  se  zajímám  i  o  fyzikální  aspekty  věcí;  je mi  tedy  známo,  že 
insolace  de  facto  znamená,  že  je  nějaké  těleso  vystaveno  silnému  slunečnímu  záření  a  že  je  jím 
zasahováno, jako kupř. Země či jiná planeta v soustavě SOL – insolaci však způsobují i jiná slunce ve svých 
soustavách, a to ve všech ostatních galaxiích. Insolace značí v astronomii jednoduše tok slunečního záření 
proudící na Zemi, Měsíc a vůbec všechna nebeská tělesa v soustavě SOL. Od tvého otce, Sfath, jsem se také 
naučil, že se pojem  insolace váže  i na dermatologii, a tedy  i na  lékařské disciplíny, a to v tom smyslu, že 
horké sluneční záření působí na pokožku, čímž zapříčiňuje úžeh a sluneční úpal. Milý příteli, tolik ještě svým 
malým,  usouženým  mozečkem  dokážu  pochopit  a  postihnout,  avšak  co  mají  tyto  věci  společného  se 
zářením  paprskové  lodi,  tomu  nerozumím  ani  za  mák,  jako  ubohý,  neznalý  hlupáček,  jenž  stojí  před 
7 španělskými  vesnicemi  a  který  doufá,  že mu  celou  záležitost  vysvětlíš,  aby mohl  proniknout  k  jejímu 
meritu, nalézt řešení a mrkat pak na drát. 
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Ptaah  Přirozeně,  to  přece  nemůžeš  vědět,  když  ti  to  nikdo  nevysvětlil;  celou  tuto  insolaci  ve  vztahu 
k našim  letovým  strojům  ti mohu  vyložit několika  slovy.  To,  co  zmiňuješ,  je  správné, neboť naše  letové 
stroje vyzařují a produkují v určitých momentech teplo,  jež  je ekvivalentní tomu slunečnímu a  jež na celé 
živé okolí působí nebezpečně a ničivě, pokud  se  letový  stroj ocitne příliš blízko  živých organizmů, nebo 
s nimi dokonce přijde do styku. Jelikož jsi o těchto věcech nebyl zpraven, tak nemůžeš vědět, že různé naše 
letové stroje – jako ten, s nímž létala moje dcera Semjase – disponovaly tehdy ještě nezbytným, efektivním 
tepelným  vyzařováním.  To  znamená,  že  naše  letové  stroje,  jež  jsme  před  40  lety  ještě  používali 
v pozemském  vzdušném  prostoru,  byly  na  svém  vnějším  plášti  vybaveny  tepelnými  zářiči,  které 
produkovaly tepelné záření o teplotě 276 stupňů Celsia. Jednalo se o preventivní opatření, resp. zařízení, 
díky  němuž  bylo  možné  kolem  našich  strojů  neutralizovat  a  spalovat  nejjemnější  shluky  veškerých 
jedovatých plynů,  jež  se vznášely v pozemské atmosféře.  (Tyto plyny  se v pozemské atmosféře vyskytují 
i dnes a budou se v ní vyskytovat  i v budoucnosti.) Díky tomu se nemohly tyto plyny usazovat na vnějších 
pláštích  našich  lodí  a  později  se  uvolňovat  v  našich  hangárech,  což  by  ohrožovalo  naše  zdraví,  neboť 
bychom  je mohli  vdechnout.  Naši  fyzikové  bez  stínu  pochybnosti  prokázali,  že  se  tyto  plyny  na  všech 
existujících materiálech atd. skutečně usazovaly, že se na nich budou usazovat  i v budoucnu, a že mohou 
narušovat imunitu lidí, pokud s nimi tito přijdou později do styku. O tom však celá fyzikální a lékařská věda 
na  Zemi  nemá  ani  potuchy,  a  vědci  těchto  oborů  také  postrádají  technické  možnosti  k  tomu,  aby 
v atmosféře  konstatovali  a  zanalyzovali  všechny  tyto  nejjemnější  a  nebezpečně  jedovaté  shluky  plynů, 
které jsou pro živé tvory, zejména pro lidi, choroboplodné a které narušují jejich imunitu. 

Rozličné zplodiny a  jedovaté  látky, jež pronikají do pozemské atmosféry, se v ní přeměňují na různé nové 
shluky nejjemnějších plynů,  jež pozemští badatelé z oboru fyziky dosud vůbec neznají, stejně  jako neznají 
ani  ty  jedovatiny,  jež  jsou  z  nerozumu  vypouštěny  v  rámci  celého  pozemského  agrárního  hospodářství, 
v rámci  chemicko‐průmyslové,  ale  i  veškeré  tovární  a  soukromé  činnosti,  jakož  i  při  těžbě  nerostných 
surovin  atd.;  z  těchto  jedovatin  se  pak  stávají  nejjemnější  plynné  shluky,  jež  nasycují  atmosféru  a  jež 
narušují  zdraví  všech  živých  tvorů.  Tyto  okolnosti  jsou  však,  jak  už  jsem  podotkl,  celé  pozemské  fyzice 
dosud  neznámé  (navzdory  všem  jejím  dosavadním  a  dalekosáhlým  poznatkům),  přičemž  jí  ještě  chybí 
i všechny technické a jiné možnosti k tomu, aby mohla dospívat ke zjištěním, poznatkům a analýzám na poli 
nejjemnějších plynných shluků. 

Billy  To  je více než zajímavé, avšak o tom hovořil  již Sfath, tvůj otec, který mě učil, že plyn  je de  facto 
beztvará,  neviditelná  hmota,  jež  nevykazuje  pevné  ani  kapalné  skupenství  a  kterou  mohou  pozemští 
badatelé z oboru fyziky konstatovat v atmosféře jen tehdy, je‐li přítomna v hrubší, resp. hustší podobě – je‐
li však  tato hmota přítomna  jen ve svých nejjemnějších  shlucích,  tak  ji badatelé konstatovat nedokážou, 
přičemž  Sfath  také  vysvětloval,  že  se  tyto  shluky  usazují  všude,  a  navíc  narušují  imunitu  živých  tvorů 
a působí  na  ně  choroboplodně.  Dále mě  Sfath  vyučoval  o  tom,  že  jedovaté  látky  všeho  druhu  –  tedy 
i veškeré  jedovaté  prostředky,  jež  se  vypouštějí  do  přírody  kvůli  ochraně  a  růstu  rostlin  –  neotravují 
a zdravotně nepoškozují  jen  samotné  lidi,  ale  i  celou  živočišnou  a  rostlinnou  říši, přičemž  také  vykládal, 
že ze všech těchto  jedovatin se utvářejí plyny. Vypuštěné  jedovaté  látky se rozpouští působením vlhkosti 
a následně  pronikají  do  rostlin  a  otravují  je,  kvůli  čemuž  se  pak  otravují  a  onemocňují  i  lidé  atd.;  tyto 
jedovaté látky se však částečně mění i v nové plyny, jež se pak slučují s jinými vypuštěnými jedy a novými 
plynnými  shluky,  následkem  čehož  se  dále mění  a  přeměňují  se  v  ten  který  typ  nových,  nejjemnějších 
plynných shluků, jež se seskupují v atmosféře a jež narušují imunitu a zdraví živých tvorů. Již Sfath podotkl, 
stejně  jako  ty,  že naše dnešní  fyzika a naši dnešní výzkumníci v  tomto oboru dosud postrádají možnosti 
k tomu (a budou je postrádat do daleké budoucnosti), aby tyto formy nejjemnějších plynů vůbec dokázali 
registrovat. Naši badatelé z oboru fyziky mohou být rádi, že dokážou konstatovat, analyzovat a pojmenovat 
plyny,  které  dosud  znají  a  mezi  něž  patří  různé  hořlavé,  výbušné,  kapalné,  jedovaté,  nezapáchající 
i zapáchající plyny,  jako např. rozličné výfukové a automobilové zplodiny a plyny; mezi další plyny se pak 
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řadí  plyny  leptavé,  acetylenové,  resp.  dissous  plyny1,  bioplyny,  plyny  požární,  hnědouhelné,  hořlavé, 
butanové, chlórové, skládkové, destilační, tlakové, ušlechtilé, zemní, hnilobné, dálkové,  lahvové, kapalné, 
generátorové,  pachové,  kychtové,  jedovaté,  důlní,  topné,  dřevní,  inertní,  bojové,  kanálové,  klimatické, 
třaskavé,  opojné,  světélkující,  vzdušné,  metanové,  močálové,  přírodní,  nervové,  ropné,  propanové, 
kouřové, čisté, dráždivé, surové, škodlivé, břidlicové, ochranné, nízkotepelné, hořčičné, městské, bahenní, 
syntetické, slzné, pohonné, skleníkové, spalovací, vodní a větrné. 

Plyny  jsou  samy  o  sobě  zpravidla  neviditelné,  avšak  každý  plyn má  přesto  nějakou  barvu,  kterou  lze 
rozpoznat  jen  stěží,  avšak  s  pomocí  vhodných  přístrojů  je  to  přesto  možné,  což  ovšem  našim 
»inteligentním« a »bystrým« hlavám z oboru fyziky, pokud vím, rovněž není známo – vědci se zde zabývají 
mnohem  obsáhlejší  látkou,  než  si  dokážou  představit.  Ani  o  tom  nemají  potuchy,  natož  vědomosti, 
a skutečně  by  se  nestačili  divit,  kdyby mohli  vidět  třeba  jen  část  toho  všeho,  co mi  na  základě  vašich 
technických možností předvedl a ukázal Sfath – takové věci zůstanou nám, pozemšťánkům, ve světě fyziky 
se všemi našimi nuznými prostředky skryty ještě po celá staletí. 

To, o  čem  jsem  se ale  zase  rozpovídal,  se  vlastně netýká  toho,  co  jsi  chtěl  vysvětlit. Promiň,  já  vždycky 
neodolám, abych vysvětloval věci, které ... 

Ptaah  Ano,  to  vím,  avšak  je  to  tak  správně,  neboť  máš  ve  zvyku  dodávat  určité  vývody,  abys 
tematizovanou záležitost co nejsrozumitelněji vysvětlil, díky čemuž mohou lidé nastiňovaným faktům jasně 
porozumět.  Nejrůznější  pozemští  učitelé  k  věcem  takto  nepřistupují,  jelikož  se  této  schopnosti 
nedopracovali, byť by bylo skutečně podstatné, aby tak učinili. 

Avšak  vraťme  se  k  samotnému  tématu:  Ony  nejjemnější  jedovaté  plyny,  jež  se  vyskytují  v  atmosféře, 
pozemští fyzici neznají, stejně jako neznají ani fakt, že se usazují na všech hmotných předmětech; usazovaly 
by se i přímo na vnějších pláštích našich letových strojů a mohly by ohrozit naše zdraví, kdybychom s nimi 
přišli do  styku, a proto  jsme  je eliminovali pomocí  tepelného  záření. Toto  záření bylo nebezpečné  i pro 
všechny  živé organizmy, a  tudíž moje dcera, Semjase, nesměla přijít do přímého  styku  se  stromy,  jež  jsi 
využíval  při  pořizování  svých  filmů  a  fotografií,  a  tak  tyto  stromy  promítala. Naše  dotyčná  technologie, 
zabudovaná v  letových strojích, vytvářela  tepelné záření,  jež působilo na povrch živých  tvorů všech  rodů 
a druhů na téže bázi  jako sluneční světlo,  jenže  ještě  intenzivněji a horčeji, a tudíž nebezpečným, ničivým 
a zhoubným  způsobem.  Vždyť  víš,  že  v  případě  slunečního  svitu  představuje  insolace  tok  záření,  které 
dopadá na části objektů a ozařuje je. To ... 

Billy  Promiň, že tě přerušuji, ale když teď hovoříš o objektech, tak podle mě pravděpodobně nemyslíš jen 
tok přirozeného slunečního záření, resp. slunečních paprsků, které dopadají do atmosféry, na hladiny moří 
a zemský povrch, nýbrž hovoříš také o vyzařování, jež se přímo dotýká celé přírodní, zvířecí a rostlinné říše, 
všech ekosystémů a vůbec všeho hmotného a živého, co závisí na insolaci, tedy právě na slunečním záření, 
že? 

Ptaah  To je správně – jak ti mohu něco vysvětlit, Eduarde, když už to sám víš. 

Billy  Promiň, chtěl  jsem se  jednoduše ujistit. Ale dost už  této věci.  Jak  to vypadá s  tím, na co  jsem se 
tázal? Tedy co se týče Hinwilu? 

Ptaah  Moje dcera  zmiňovala,  že  to místo poblíž Hinwilu, na němž  jsi pořizoval  film a  fotografie, a  jeho 
okolí  se nazývají »Fröschlexen«. Dcera  také promítala  jednu velkou  jedli  z okolního  lesa na  tamní  louku, 
a to ve vzdálenosti asi 10–12 metrů od budovy, jež je na filmu a na fotografiích vidět na pozadí. 

Billy  Dobrá, děkuji. Tak to bychom měli. Z tohoto materiálu žel dnes existuje už jen malý kousek starého 
filmu. Filmy už vůbec žádné nemám, ale vlastním ještě asi 200 fotografií, neboť největší část z nich, více než 
1300, bez stopy zmizela. Mezi nimi bylo i 36 diapozitivů z »Fröschlexenu«. Na každém místě, na němž jsem 

                                                            
1 Čti »dysú«; acetylen naplněný do tlakové láhve s pórovitou hmotou nasáklou acetonem; pozn. překl. 
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musel  fotografovat,  jsem  pořídil  vždy  celý  film,  tedy  všech  36  diapozitivů.  Filmy  a  fotografie,  resp. 
diapozitivy,  které  jsem musel  pořizovat  na  různých místech,  bez  stopy mizely  již  z mé  kanceláře  v  ulici 
Wihaldenstrasse 10 (Hinwil), tedy již během prvních dnů, dříve než jsem je stačil dát u pana Bära vyvolat. 
Mohu se pouze domnívat, kým byl všechen ten materiál kraden a odcizován a jakým způsobem. V průběhu 
času mizelo postupně stále více filmů a fotografií. Kromě toho mé originály také zfalšoval fotograf Schmid, 
který opakovaně zdůrazňoval, že tak učinil ve spolupráci a pod kontrolou »mužů v černém«, což měli být 
členové CIA; Schmid  také  zakomponoval do  snímků »lanka na  zavěšení modelů« a vytvořil  z nich kopie, 
zatímco mé originály si vzali »muži v černém«,  jak podotkl, když  jsem  jej vyzval, aby věc vysvětlil. To vše 
bylo  učiněno  proto,  aby  byl  vzbuzen  dojem,  že  jsem  fotografoval  zavěšené  modely.  S  mými  filmy 
a fotografiemi bylo tedy výrazně manipulováno, což jsem však zjistil až za notnou dobu, poté co mi Schmid 
vrátil některý můj materiál. Zbytek si prý vzali ti členové CIA, kteří prý zmanipulovali a zfalšovali i fotografii 
Asket.  Schmid  opakovaně  prohlašoval,  že  jej  tito  lidé  ke  všemu  přinutili,  a  že  tudíž musel  jednat  tímto 
způsobem. Stále si také stěžoval, že měl strach. 

Různé mé filmy a fotografie odcizil také Martin Sorge, který je obdržel od ..., jelikož ten kradl vše, co jen šlo; 
proto jednou vzešla i hádka se sousedkou kvůli krádeži jednoho velmi drahého prstenu, přičemž jsme měli 
i oplétačky  s  policií  a  spor  se  šéfem  a  prodavačkou  obchodu Migros,  kvůli  ukradenému  kusu  uzeniny. 
Dotyčný ... také ukradl a prodal mé originální 8milimetrové filmy a jejich kopie, a sice za 1000 CHF; to jsem 
se však dozvěděl až o mnoho let později od Michaela Hesemanna, který si chtěl, tehdy ještě jako mladistvý, 
zakoupit kopii jednoho filmu, kterou si však jako student samozřejmě nemohl dovolit, neboť odkud by měl 
vzít tolik peněz?! 

Pak  tu byl  také  ...,  jejž  jsem pověřil, aby spravoval všechny mé  filmy a diapozitivy, avšak  i  ten kradl  jako 
straka,  prodával mé  originální  diapozitivy  i  fotokopie  a  nastřádal  si  tak malé  jmění,  které  postačovalo 
k tomu, aby si se svým bratrem – který vlastnil soukromou pilotní licenci – pronajal dvoumotorové letadlo 
Piper Aztec; s tímto letadlem jsem předtím jednou sám letěl, a sice z jednoho malého letiště v obci Lommis 
(kanton  Thurgau)  –  kde  tehdy  (ve  svém  volném  čase)  pracovala Bernadette,  kterou  jsem  tam  poznal  – 
do obce Belp (kanton Bern), neboť mi to dovolil pilot, jenž seděl vedle mě. Data ohledně tohoto stroje jsou 
dosti zajímavá, a proto je dohledám na Wikipedii a připojím je ke svému výkladu. 

 

Výňatek z německé Wikipedie:  

Piper Aztec; Piper PA-23 Aztec, Piper PA-23-250 Aztec C 

Typ: letadlo pro obchodní cesty 

Země návrhu letadla: Spojené státy americké 

Výrobce: Piper Aircraft Corporation 

První let: 1. října 1958 

Doba výroby: 1959–1981 

Počet kusů: 4930 

Piper PA-23 Aztec je lehké dvoumotorové letadlo, jež pochází od amerického leteckého výrobce Piper 
Aircraft Corporation a jež je pokračovatelem modelu Piper PA-23 Apache. Letadlo se začalo sériově 
vyrábět roku 1959 a bylo produkováno do počátku roku 1982. Vykazuje velmi přátelské, bezpečné letové 
vlastnosti a potřebuje jen krátkou startovací dráhu. 

Vzor tohoto letadla byl vyvíjen na základě přestavěného modelu PA-23 Apache, nejprve pod označením 
Piper PA-27. V říjnu 1957 obdržela společnost Piper povolení od amerického Úřadu pro civilní letectví 
(CAA) přejmenovat tento model na »PA-23-250«, díky čemuž mohla využívat stávající povolení pro vzor 
Apache. Přesto však byly modely Aztec vyráběny s továrními čísly, jež začínaly číslem 27, namísto 23. 
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Vzor tohoto modelu umožňoval velké zatížení a létal spíše nízkou cestovní rychlostí, jež činila přibližně 240 
km/h pravé vzdušné rychlosti, a proto byl v USA známý také jako »AzTruck«. 

Letadlo je poháněno dvěma pravotočivými šestiválcovými motory boxer typu 0-540, popř. IO-540, z nichž 
každý má výkonnost 186 kW, a skýtá místo, kromě pilota, pro maximálně 5 pasažérů. Je vybaveno 
hydraulickým zásuvným podvozkem. Přistávací klapky jsou rovněž hydraulické. 

První konstrukční řada Aztec, totiž Aztec A, vykazuje ještě příď z Apache 235 bez předního zavazadlového 
prostoru. Teprve se zavedením konstrukční řady B byla příď prodloužena kvůli většímu zavazadlovému 
prostoru. Současně byl počet míst pro pasažéry rozšířen z 5 na 6. 

Poté co byla roku 1964 zavedena konstrukční řada C, byly standardně nabízeny pohonné jednotky 
s benzínovým vstřikováním, zatímco turbodmychadla bylo možné si doobjednat. Na gondolách motoru byly 
nainstalovány chladicí klapky. V konstrukčních řadách D, E a F byly hlavně přístrojové desky a kompozice 
obslužných prvků koncipovány ergonomičtěji. V konstrukčních řadách E a F byla opět prodloužena příď. 

Využití modelu Piper PA-23 Aztec: Mezi různé odběratele patřilo i Námořnictvo Spojených států, které 
koupilo dvacet exemplářů a nasazovalo je v misích pod označením UO-1 (od roku 1962 pod označením U-
11). 

Přibližně do konce 80. let používaly tento model převážně malé letecké společnosti za komerčním účelem, 
soukromě byl uplatňován spíše vzácně. 

Kvůli vysokým palivovým nákladům (spotřeba letadla činí asi 100 litrů leteckého benzínu za hodinu) 
a náročné údržbě se komerční využití dnes již nevyplácí. Tato letadla se však ještě používají v Karibiku, 
jelikož mají vysokou zatížitelnost a jelikož v těchto oblastech není bezpodmínečně nutné cestovat vysokou 
rychlostí. 

V Německu je v současnosti registrováno ještě šest strojů tohoto druhu. 

Technická data: Piper Aztec B: 1 pilot; 5 pasažérů; délka 9,51 m; rozpětí křídel 11,3 m; výška 3,14 m; 
plocha křídel 19,3 m2; prázdná hmotnost 1500 kg; startovní hmotnost 2360 kg; dosah letu 1900 km; nejvyšší 
služební výška 6100 m; nejvyšší rychlost 340 km/h; maximální vzletová rychlost 460 m/min; pohon tvoří dva 
6válcové motory boxer typu Lycoming IO-540-C4B5, každý o výkonnosti 250 koní (186 kW) 

 

Celý příběh,  jenž se odvíjel ze zmiňovaných okolností, pokračoval tak, že si oba bratři s tímto pronajatým 
strojem přibližně za dva roky zaletěli do Konga (s jedním či dvěma spolucestujícími) a strávili tam 3měsíční 
dovolenou. Když se oba vrátili, nezůstali s námi ve FIGU dlouho, jelikož se od nás následně odtrhli, a já jsem 
musel být  ještě rád, že  jsem dostal zpátky některý svůj filmový a fotografický materiál, což bylo přibližně 
200 snímků, jimiž dnes ještě disponuji. 

Ptaah  Ve svých výkladech jsi popsal mnohem více okolností, než mi bylo dosud známo, neboť moje dcera 
mi v této věci neposkytla žádné údaje. 

Billy  Tak  tomu patrně bude,  jelikož odpovídáte  za  své úkoly  jako  jednotlivci a nehovoříte  spolu o  své 
práci. 

Ptaah  To  je správně a bylo tomu tak  i v případě mého otce, a proto se až nyní, při pročítání a zkoumání 
jeho  letopisů, dozvídám o tom, co se během časů, v nichž pracoval na Zemi, skutečně dělo a odehrávalo, 
a to i v souvislosti s tvojí osobou. Při tom se dozvídám o okolnostech, o nichž nehovořil ani s tebou, a tudíž 
tě o různých událostech, děních a všemožných příhodách nechával v nejistotě. Tento postup opodstatňoval 
argumenty, jež považuji za pochopitelné, avšak dnes již nejsou podstatné. Krom toho ti kladl na srdce, abys 
o četných faktech mlčel, o některých dokonce celý svůj život, čehož se budeš nepochybně držet. Z letopisů 
vím, o jaká fakta se jedná, a proto o nich nechci hovořit ani nyní a nebudu to chtít ani později; ty víš ostatně 
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mnohem více než jen to, co psal můj otec, a ani já bych tyto záležitosti neměl vědět, jak lze soudit z jedné 
jeho zvláštní poznámky. 

K  tvému mlčení,  jemuž  ses naučil od mého otce, bych  rád podotkl,  že  jsi  jej uplatňoval  správně, neboť 
kdybys nemlčel a kdybys jisté své vědomosti ... 

Billy  To stačí, Ptaah, o tom bych nerad hovořil. Není to ani nutné, jelikož jsem nikdy neporušil své slovo, 
které jsem dal Sfath, a jelikož jsem držel jazyk za zuby. 

Ptaah  To vím, avšak v  letopisech mého otce  se píše, že o  jistých záležitostech  již mlčet nemusíš, pokud 
například  jisté  osoby  zemřou  a  pokud  jim  již  nehrozí  žádné  nebezpečí  a  žádná  újma,  jako  kupříkladu 
závažné  tresty  na  základě  civilních  či  vojenských  zákonů,  nebo  pokud  pro  jejich  život,  práci  a  pokojné 
partnerské, sousedské a rodinné soužití již nevyplývají žádná rizika atd. 

Billy  Ano, když to teď říkáš, ale tyto věci jsem již jako chlapec jednoduše zcela zapomněl, neboť mlčení se 
pro mě již brzy stalo něčím posvátným, resp. něčím významným, co souviselo s velmi neobyčejnými věcmi – 
z mlčení  jsem  si  vypracoval  uctivý  a  důstojný  životní  postoj,  a  to  jak  ve  vztahu  k  sobě  samému,  tak 
ve vztahu  ke  všem  lidem,  všem  živým  tvorům,  přírodním  zákonům,  ekosystémům,  přírodě,  zvířecí 
a rostlinné  říši,  jakož  i  k  Vesmíru  a  vůbec  všemu  Tvořivému. Mlčení mě  učilo  také  tomu,  abych  úplně 
o všech věcech důkladně přemýšlel a abych  je posuzoval, určoval a rozhodoval o nich na základě rozumu 
a zdravého úsudku, a abych tedy náležitým způsobem  jednal. Tento přístup mě také uchránil toho, abych 
jednoduše nekonečně a nezřízeně tlachal a abych bez ustání, povýšeně a chvástavě, žvanil o věcech, které 
by  šlo  možná  vyložit  jen  několika  slovy.  Tyto  aspekty  však  různým  mluvkům  a  povrchním  žvanilům 
nedocházejí, a proto svým blábolením nudí své posluchače, kteří  jim ve skutečnosti nenaslouchají,  jelikož 
velmi  rychle  o  jejich  žvanění  a  bědování  ztrácejí  zájem,  a  tudíž  se  ani  nic  nenaučí  a  neřídí  se  ničím 
potřebným. 

Mnohým  lidem  může  znít  banálně  a  hloupě,  že  mlčení  podněcuje  člověka  v  důsledku  k  tomu,  aby 
sousledně  uvažoval,  a  tedy  aby  i  budoval  a  uplatňoval  logické myšlenky,  avšak  tento  klíčový  fakt,  tato 
schopnost,  skutečně  z mlčení  vyplývají.  Tato  způsobilost  pak  člověku  umožňuje,  aby  pěstoval  hluboké 
myšlenky, aby si  je třídil a budoval, a aby tak rozvíjel sousledné úvahy. Jen tímto způsobem může člověk 
dospívat k  logickým poznatkům a  činit  správná  rozhodnutí a usnesení, na  jejichž  základě pak  také  jedná 
a zpravidla vše činí správně. 

Ptaah  To je nauka, jíž se nám, Plejaren, dostává již při rodičovské výchově. A co se tvého výkladu týče: Můj 
otec zapsal do svých záznamů speciální poznámku v tom smyslu, že tě tomuto poznání nenaučil, jelikož jsi 
k němu dospěl sám a sám ses choval na jeho základě. 

Billy  Tak  to  jednoduše  vyplynulo,  neboť  jsem  již  brzy  cítil  potřebu  žít  čestně  a  důstojně  a  projevovat 
všemu  a  každému náležitou úctu  a  respekt.  Toho  jsem byl  však  schopen pouze  tak,  že  jsem  jednoduše 
mlčel  o  věcech,  o  nichž mi  Sfath  uložil  pomlčet,  jakož  i  o  četných  záležitostech,  událostech,  příhodách, 
situacích,  názorech, míněních  a  skutcích  atd.,  jež  ke mně  přicházely  při  přímých  či  nepřímých  stycích 
s jinými lidmi, avšak důkladně jsem o nich přemýšlel a uvažoval, abych nalezl merit věci. 

Ptaah  Tak by museli jednat všichni ti mnohomluvkové, kteří rádi poslouchají sami sebe, neboť pak by jim 
jejich posluchači, kteří  jejich  žvanění vnímají bez vlastního  zájmu,  začali  skutečně naslouchat a mohli by 
slyšet důležitá fakta, která by nebyla vyslovována jen z důvodu zbytečného a banálního žvanění. 

Billy  To máš velká přání, můj příteli;  tvá slova by sice měli  ti mnohomluvkové slyšet, avšak kdyby si  je 
skutečně poslechli, tak by o nich podle mě přesto nepřemýšleli a nezačali by jednat na jejich základě. Pokud 
však  dotyční  o  takových  věcech  skutečně  zapřemýšlejí,  tak  jednají  náležitým  způsobem  tak  jednou 
či maximálně  dvakrát,  načež  celou  věc  opět  zapomenou  a  žvaní  dál  ve  starém  stylu,  kvůli  čemuž  jejich 
zdánliví posluchači opět usínají, nic neslyší a nechápou, a ani  se nic nenaučí a  v ničem  se nezmění. Ale 
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filozofovat  o  této  věci  nemá  smysl,  neboť  je  důležitější  to,  co  jsi  nastiňoval,  tedy  že  již  není  nutné 
o některých záležitostech mlčet, pokud jistým lidem již nehrozí žádné nebezpečí, což platí například tehdy, 
když zemřeli. Mimoto jsi také říkal něco o tom, že mi Sfath různé věci, které bych měl možná dnes vědět, 
nesděloval. 

Ptaah  Ano, existují jisté věci, jež bys měl vědět, avšak ty nejsou zvláště důležité, a mají sloužit jen pro tvou 
vlastní  informaci, neboť z největší  části se  jedná o  fakta,  jež souvisejí s minulostí, přičemž s budoucností 
souvisejí jen nemnohá. 

Billy  Aha, ale víš, jestli se teď něco dozvím o některých minulých událostech, nebo nikoliv, to patrně dnes 
již  skutečně není podstatné, nebo ne? Co  se  týče  záležitostí,  jež  tvůj otec, Sfath, vypátral v budoucnosti 
a jež mi nesděloval, tak vím o tom, že mi v tomto směru leccos nevyprávěl, ale dnes by bylo možná dobré 
tyto věci vědět. A pokud  jde o staré záležitosti, o nichž  již nemusím mlčet, tak nevím,  jaké z nich by bylo 
podstatné zmínit. 

Ptaah  Pro  tebe  to  patrně  není  podstatné,  jelikož  všechny  tyto  záležitosti  považuješ  za  uplynulé 
a zapomenuté,  jak  při  našich  rozhovorech  dosti  často  a  stále  zmiňuješ,  avšak  tato  fakta  je  důležité  pro 
informaci uvést, jelikož mají být nakonec všem lidem přece jen otevřeně vyložena; díky tomu bude možné 
vyjasnit dosud  zastřené  souvislosti,  jejichž  znalost  je pro všechny  zúčastněné osoby nevyhnutelně nutná 
k pochopení veškerých našich kontaktů. 

Billy  Opět pravím aha, ale co chápeš pod pojmem »zastřené souvislosti«, můj synu? 

Ptaah  Říkáš aha a následně mě znovu oslovuješ »můj synu«, to  jsem od tebe již dlouho neslyšel. Bylo by 
mi  ctí,  kdyby  tomu  tak  skutečně  bylo.  Avšak  k  tvé  otázce: Můj  otec  ti  nikdy  nesdělil,  že  již  před  tvým 
narozením  osobně  kontaktoval  faráře  Rudolfa  Emanuela  Zimmermanna,  vyučoval  jej  ve  svém  letovém 
stroji několik hodin o tvé misi a umožnil mu z tohoto stroje pozorovat z velké výše planetu  i celou Zemi. 
Zimmermann se zavázal, že o tom bude po celý svůj život mlčet, a totéž učinili  i všichni ostatní, kteří byli 
později  týmž způsobem zasvěceni do  tvé mise a kteří  jedenkrát směli vstoupit do  lodi mého otce. Ty víš 
pouze to, že můj otec, Sfath, na počátku tvé školní výuky navázal přímý, jednorázový osobní kontakt s tvým 
prvním učitelem, Karlem Grafem, k němuž  jsi chodil do 1. až 3. třídy. On byl druhou osobou,  již můj otec 
v souvislosti  s  tebou  kontaktoval.  Totéž  však  učinil  i  v  případě  učitele  Gustava  Lehmanna,  jenž  spolu 
s učitelem Grafem bez  tvého vědomí korigoval a upravoval  tvé předpovědi,  jež byly následně  rozeslány. 
Učitele Lehmanna jsi osobně poznal až za několik let, když jsi u něj absolvoval 4. až 6. třídu. 

Jelikož s tebou učitel Graf častokrát hovořil o tvé misi a ty jsi mu začasté kladl otázky psychologického typu, 
na něž nedokázal odpovědět, tak se seznámil s farářovým synem, profesorem Carlem Gustavem Jungem – 
tuto  známost mu  zprostředkoval  farář Zimmermann,  který  kontaktoval  i  Junga a  zasvětil  jej do  celé  tvé 
mise. Také Jung se zavázal, že o tom bude po celý svůj život mlčet, a pomáhal učiteli Grafovi s odpověďmi 
na  tvé  otázky,  které  řešili  pokaždé  společně, načež  ti  je mohl  učitel Graf  po  několika  dnech  či  týdnech 
zodpovědět. 

Billy  Ehm,  to  jsem nevěděl, neboť o  tom mi  tvůj otec,  Sfath, nikdy nic nepověděl,  až na  ty okolnosti 
s učitelem Grafem. Ale vlastně mě to neudivuje, neboť jsem přece vždy věděl, že mi Sfath nesděluje vše; i já 
jsem si osvojil tento jeho přístup, a tudíž jsem mu ani já jisté věci neříkal, ale to mu bylo známo. V každém 
případě byly jisté věci tabu, a tak jsme o nich nemluvili. 

Ptaah  I to je uvedeno v otcových  letopisech, stejně jako jiné věci, o nichž jsi mlčel nejen vůči mně, nýbrž 
i vůči mé dceři Semjase. Také Asket vysvětlovala,  že  se  takovýto přístup  rozvinul  i mezi vámi dvěma;  to 
prohlásila, když jsem byl u ní a u Semjase na návštěvě, abych dostal odpovědi na otázky, které jsi mi kladl. 

Billy  Ach ano, copak si Asket před tebou skutečně stěžovala na to, že jsem ani jí neříkal vše? 
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Ptaah  Nikoliv, o  stěžování nemůže být  řeči, neboť Asket hovořila o běžném přístupu,  jaký  znáš  z našich 
způsobů chování a  jaký sám uplatňuješ. Při našem rozhovoru však zmínila Wendella Stevense a podotkla, 
že jej také osobně znala. V tomto ohledu však nechtěla podávat další výklady a odkázala mě na tebe; pak 
jsem  se  tedy obrátil na  tebe a  ty  jsi mi uložil, abych  se  jí  znovu  zeptal na místo a datum  tvého prvního 
setkání s Wendellem Stevensem. Až o několik dní později mi vyprávěla více o tvé a  její první  i následující 
známosti s ním. Také on se zavázal, že bude o věci nejpřísněji mlčet, a nesměl o vaší brzké známosti s nikým 
hovořit, a to ani poté, co ses s ním oficiálně seznámil, předem stanoveným způsobem, prostřednictvím Lou 
Zinsstagové, jejímž vzdálenějším strýcem byl profesor C. G. Jung. Asket vysvětlovala, že tvá mnohem starší 
známost s Wendellem Stevensem musela  i nadále zůstat utajena, stejně  jako  její kontakt s ním. Stevens 
totiž podléhal neustálému dozoru tajných služeb a byl několikrát předvolán k výpovědi, avšak jelikož mlčel 
a nesděloval žádné informace o dané věci (což Asket předpokládala), tak byl falešně obviňován, což mlčky 
trpěl, a tak byl, jako nevinný, odsouzen k delšímu pobytu ve vězení. I přesto však mlčel dál, neboť jinak by 
byl  obžalován  z  ohrožování  státní  bezpečnosti  a musel  by  zbytek  svého  života  strávit  jako  trestanec. 
Wendelle Stevens však mezitím zemřel, a když jsem se v té souvislosti Asket tázal, tak říkala, že nyní patrně 
o věci  již nemusí mlčet, a uvedla některá data o tom, kde a kdy  jsi  jej poprvé viděl a poznal. Podle  jejích 
údajů  se  tak  stalo ve Spojených  státech amerických, a  to 14. května 1969,  v oblasti,  jež  se nazývá Casa 
Adobes;  tam  jste  vy  tři  do  roku  1975  byli  několikrát,  a  to  v  končinách,  jež  Asket  nazývala  »Saguaro«, 
»Javelina Rocks«, »Pine Top Lake« a »Gila Bend«. 

Asket  mi  také  vyprávěla,  že  Wendellovi  Stevensovi  prozradila  datum  a  místo  plánovaného  tajného 
testovacího  letu  nového  typu  bojového  letounu,  jenž  nesl  označení  F  117A  –  tento  let  se měl  konat 
v červnu 1981  v oblasti nazývané »Groom  Lake«.  Tato  informace  svedla Wendella  k  tomu,  že  s pomocí 
Asket do této oblasti pronikl, a když byl zahájen testovací let, tak z úkrytu a v ohrožení života pořídil větší 
počet snímků. Asket říkala, že kdyby jej četné hlídky, jež zajišťovaly celé území, zaregistrovaly, tak by jej bez 
jediného slova ihned zastřelily. 

A když už  jsem u tohoto tématu a hovořím o snímcích bojového  letounu, tak bych se tě rád zeptal, co se 
odehrálo  v  takzvaném  Maiwinkelu,  kde  vznikaly  podobné  snímky,  když  moji  dceru,  Semjase,  v  jejím 
letovém  stroji pronásledovala bojová  stíhačka  švýcarského  letectva – má dcera  zmiňovala,  že  s  tím byly 
spjaty zvláštní okolnosti. Prý se mám na to zeptat tebe, neboť ty  jsi byl tehdy odpovědný za  jistou situaci 
a událost, o níž  smíš dnes  již hovořit,  jelikož obě  zúčastněné osoby  zemřely –  toto mi  sdělila má dcera, 
neboť  to  prý  objasnila  při  své  poslední  návštěvě  u  tebe,  která  proběhla  4.  září,  jelikož  z  pohledu 
do budoucnosti věděla, že bude tato věc diskutována. 

Billy  Copak mají být vyzrazena všechna tajemství, o nichž  jsem tak dlouho musel mlčet? To mi připadá 
velmi zvláštní a ptám se sám sebe, zda je to dobrý nápad? 

Ptaah  My  jsme nevyzkoumali, co z toho vyplyne, a reakce může být tedy  jak pozitivní, tak negativní, ale 
na to bys neměl brát ohled,  jelikož  časové okolnosti vyžadují, aby  tato  fakta byla zveřejněna. Právem  se 
sice asi obáváš, že z  toho mohou vzejít nepříjemné důsledky, avšak s  těmi se dokážeš,  jako vždy, zdárně 
vypořádat. 

Billy  To  je mi skvělá útěcha,  to mi hned padá kámen ze srdce, ale vzápětí na mě patrně sletí pořádný 
balvan, rozbije mi hlavu a zarazí mě do země, možná až do samotného pekla. 

Ptaah  Ty beztak nejsi věřící člověk, a tudíž nejsou možné důsledky ani z tohoto úhlu pohledu podstatné, 
jelikož máš ve zvyku – nehledě na okolnosti – nechat na sebe působit každou věc, abys ji následně rozebral 
a zvládl. 

Billy  To je pravda, ale to pro mě není zrovna útěcha, kvůli které bych mohl jásat. Ale když Semjase říká, 
že mám uvést, co se tehdy zběhlo v Maiwinkelu, tak budiž, ale tím zrovna nepotěším jisté lidi, kteří tehdy 
v Dübendorfu na tom vojenském letišti ..., nuže dobrá, vždyť na tom nesejde; nyní tedy k tomu, co se tehdy 
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odehrálo.  Jednoho  dne  se  u mě  objevil  jeden  postarší muž,  jehož  jméno  tak  jako  tak  neuvedu,  a  to 
skutečně  za  žádných  okolností,  a  ten mi  vykládal,  že  je  přesvědčen  –  stejně  jako  jeho  kolega,  který  je 
pilotem  letového  oddílu  švýcarského  letectva  v  Dübendorfu  –,  že  jsem  skutečně  v  kontaktu  s  vámi, 
Plejaren. Tvrdil, že oba znají různé mé fotografie a že by si rádi pořídili i nějaké vlastní, a tak se mě ptal, zda 
bych  to nemohl  zařídit.  Já  jsem mu  samozřejmě  sdělil,  že o  tom nemůžu  sám  rozhodnout a  že  je velmi 
sporné, zda bude Semjase tuto věc vůbec zvažovat, ale uvedl  jsem, že se  jí přesto můžu dotázat. To  jsem 
pak také učinil, a Semjase po určité době, kterou si vzala na rozmyšlenou, prohlásila, že by to bylo možné, 
pokud mohu  toho muže  označit  za  poctivého;  to  jsem  jí  potvrdil,  jelikož  jsem  si mohl  na  základě  jeho 
občanského průkazu a různých dokladů ověřit, že hovoří pravdu. A tak jsem mu zavolal a sdělil, že Semjase 
s věcí souhlasí. 

Ten muž mě po mém telefonátu opět navštívil, avšak nyní se vytasil s žádostí a otázkou, z nichž plynulo, co 
on a jeho kolega skutečně chtěli; přáli si předně, zda může být stanoven určitý den a čas a určeno přesné 
místo, neboť prý mají v plánu něco, co bude pro mě znamenat důkaz. Když pak ten muž vyrukoval s tím, co 
se svým kolegou skutečně zamýšlí, vyrazilo mi to zprvu dech. Když jsem potom nabyl jistoty, že tento muž – 
a samozřejmě i jeho kolega – to se svým záměrem myslí vážně, dotázal jsem se Semjase, zda by se do této 
věci zapojila. Vyžádala si třídenní  lhůtu na rozmyšlenou, ale poté celou věc potvrdila, a tak se tedy mohla 
konat. Tento muž – jmenoval se ostatně (...), bylo mu 53 let a objevil se v době události ve své uniformě – 
mohl tedy spolu se mnou v Maiwinkelu  fotografovat. Můj 8milimetrový  film a celý můj  film s diapozitivy 
u mě doma ale žel beze stopy zmizely, stejně jako zmizelo i mnoho jiných věcí, a tudíž dnes existuje už jen 
jediná fotografie, která zobrazuje paprskovou loď Semjase současně s letadlem švýcarského letectva. Co se 
týče fotografií, které pořídil ten muž, tak o nich mi není nic známo, a nevím ani, jak s nimi se svým kolegou 
pak naložil. O těchto mužích jsem slyšel už jen jedinkrát, asi 14 dní po události: Tehdy mi ten muž zavolal 
a prohlásil, že se všechny jeho fotografie vydařily a že je dobře uschová. 

Až asi do poloviny  tohoto  roku 2020  jsem o obou mužích  již nic neslyšel,  tedy o  zmíněném muži a  jeho 
kolegovi, který byl pilotem, až mi jednoho dne Michael V. sdělil, že navštívil Erwina Mürnera, jenž mu řekl, 
že u něj byl ten pilot, který tehdy se svým bojovým  letounem v Maiwinkelu kroužil kolem paprskové  lodi 
Semjase,  a  že mu  celou  věc  potvrdil.  Erwin  tohoto  pilota,  který  tehdy  řídil  ten  bojový  letoun,  později 
vyhledal a nahrál rozhovor s ním tajně na magnetofonový pásek. Když Michael od Erwina nedávno obdržel 
kopii  tohoto  pásku, mohl  jsem  si  vyposlechnout  část  výpovědí  toho  pilota,  ale  kvalita  zvuku  byla  velmi 
špatná, a tak jsem jen stěží mohl pochopit smysl slov. Je sporné, zdali Michael obdrží od Erwina ještě další 
zvukový záznam a jak dlouho bude vůbec Erwin žít, neboť je mu přece už 88 let. 

Ptaah  To je na pozemšťana úctyhodný věk. Ve svém vysvětlení jsi ovšem fakticky neuvedl to, co bych rád 
věděl, neboť  jsi,  jak někdy při  jistých příležitostech  říkáš, »chodil kolem horké kaše«, resp. kolem meritu 
věci. Tento tvůj přístup, můj příteli, znám z našich rozhovorů a používáš  jej tehdy, když o něčem nechceš 
hovořit, jako je tomu očividně i nyní; nevím však, proč tomu tak je, neboť hovoříš jen mlhavě o konceptu 
události, avšak nikoli o celém jejím rozsahu, v němž se uskutečnila. 

Billy  Dobře,  to  máš  pravdu;  jde  o  to,  že  musím  právě  stále  zachovávat  mlčenlivost,  a  když  to  již 
z nějakých důvodů není nutné, a když se z ní tedy mohu vyvázat, tak mám automaticky zábrany, a chodím 
tedy právě »kolem horké kaše«. Ale dobrá, věc se měla takto: Oba muži, pan ... a ten pilot, se domluvili, jak 
mi bylo řečeno, že při předem plánovaném, povinném cvičném letu se ten pilot na krátkou dobu odchýlí ze 
své  letové  zóny  a  objeví  se  ve  stanoveném  čase  v Maiwinkelu.  Také  Semjase  se  tam měla,  v  přesně 
stanovenou  dobu,  objevit  se  svou  paprskovou  lodí,  přičemž  ten  pilot měl  se  svým  bojovým  letounem, 
během maximálně dvou minut,  Semjase  zdánlivě pronásledovat,  a  to  jen proto,  aby byl  v  eventuálních 
pozorovatelích vzbuzen klamný dojem, že  je skutečně pronásledováno UFO. Kromě  toho pan  ... podotkl, 
že bude  celá  akce  probíhat  zcela  neoficiálně, mimo  cvičební  plán,  a  že  nebude  oficiálně  zaznamenána. 
Vymínil  si  také,  že  nesmí  být  uváděn  přesný  datum  ani  čas  celé  události,  pokud  bych  své  fotografie 
následně uveřejnil, neboť by to pro něj a toho pilota bylo prý nebezpečné. Uvedl v této souvislosti datum 
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14. 4. 1976, kterým  jsem měl označit své fotografie,  jelikož díky tomu prý on a  jeho kolega nebudou mít 
žádné komplikace. 

Když jsem celou žádost pana ... oznámil Semjase, považovala to jaksi za zábavné a svolila – poté prověřila 
v Maiwinkelu místo,  z  nějž  jsem měl  s  tím mužem  pořídit  své  filmové  a  fotografické  záznamy.  Navíc 
podotkla, že mu mám vysvětlit  (a  to  jsem pak samozřejmě učinil), že si on ani  jeho kolega nemusí dělat 
starosti s tím, že by její paprskovou loď viděli nějací obyvatelé, neboť prý pro naše fotoaparáty, pro nás dva 
a toho pilota, nechá otevřené pouze určité zorné úhly, jako to má ve zvyku činit; uváděla, že budeme moci 
zcela normálně pozorovat, filmovat a fotografovat její paprskovou loď i vše kolem, avšak mimo oba zorné 
úhly nebude možné loď spatřit. Tento postup volila Semjase, jak jsem již podotkl, i při jiných příležitostech. 
Věc tedy pak proběhla bez problémů. 

Semjase  později  detailně  objasnila,  že  celý  ten  rachot  bojového  letounu  v  celé  oblasti Maiwinkelu  lidé 
očividně považovali za »normální«, tedy za zkušební  let švýcarského  letectva, a tak se o to vlastně nikdo 
nestaral,  jelikož  taková  cvičení byla  tehdy  ve  všech  končinách obvyklá. Pan  ...  se  velmi  činil  a  fotil  jako 
o závod, zatímco já jsem nechal běžet svoji filmovou kameru a pořizoval jsem se svým malým Olympusem 
diapozitivy. To je celý příběh, který lze vypovědět o snímcích z Maiwinkelu, můj příteli. 

Ptaah  Ty někdy  říkáš,  že  jsi  v  řadě ohledů po otci a po matce, a  já  si myslím,  že má dcera  je po  svém 
dědečkovi. 

Billy  Ovšem, vždyť ty máš trochu jinou povahu, tak to jednoduše je, k čemuž se říká »každému, co jeho 
jest«. Máš teď ale ještě nějaké dotazy, či nikoliv? 

Ptaah  Nemám, neboť  tvé vysvětlení,  jež  jsem  si přál v  souvislosti  s otcovými  záznamy, bylo dostatečně 
podrobné. Kdyby se ještě něco vyskytlo, tak se tě opět zeptám. Nyní mám však, Eduarde, můj příteli, ještě 
nějaké věci, jež spolu musíme prohovořit, avšak později je nevyvolávej a nesepisuj, neboť následující (...) 
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