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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Florena a Bermunda z plejarische Federace   
a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý sedmdesátý kontakt 

středa, 5. května 2021, 00.08 hod. 

 

Billy   Ach – vítám tě, Bermunda. Dobrý den. – Je hezké, že ses tu opět zastavila. Je to neobvyklé, neboť 
při své poslední návštěvě jsi neříkala, že budeš tak dlouho ... Nu ano, myslím tím, že jsi byla tak dlouho 
pryč ... Zdravím i tebe, Florena, buďte vítány. (...) 

Bermunda   Ano, ale i já tě zdravím (...) Žel nebylo v mých silách sem přijít, jelikož jsem byla povolána 
pryč. 

Florena   I já tě zdravím, milý otcovský příteli. 

Bermunda   Protože jsem (...), žel, neboť já (...) 

Billy   (...) ? (...) ? 

Florena   Bermunda a já jsme dobré přítelkyně a jsme jako dvě sestry. I já musím žel referovat 
o neradostných věcech, neboť moje spojení s ... 

Billy   Ach tak, rozumím, pak spolu hovoříte i o těch věcech, které se dotkly Bermunda, jak právě 
podotkla. Že to pro tebe nebylo snadné, Bermunda, to dokážu pochopit, neboť ... 

Bermunda   Ano, děkuji ... já věděla, že tomu budeš rozumět. Ale to, co jsme nyní probrali, jsou mé ryze 
osobní záležitosti, a tudíž bys je při sepisování tohoto rozhovoru neměl vyvolávat a zaznamenávat. 

Billy   Přirozeně, že tak neučiním, to je přece jasné, neboť (...) Ale co se tebe týče, Florena – považuji 
za politováníhodné, že tvé ... 
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Florena   Žel tomu tak je a nedá se to změnit. Tím jsem ale, jako Bermunda (...) Mimoto ..., když s tebou 
i o tom budu smět hovořit, pokud si na to vyhradíš trochu času? 

Billy   I tebe dokážu chápat, Florena. Neměla bys ale kvůli tomu rozvíjet žádné bolestné myšlenky 
a neměla bys z toho hlavně dělat problém, neboť v životě se opakovaně objevují okamžiky a situace, 
které člověk musí jednoduše přijmout, ať už chce, nebo nechce. Mimoto se dají problémy zpravidla 
pokaždé vyřešit, když se o nich člověk poradí a když použije svůj rozum a zdravý úsudek. Můžeme tedy 
i ve třech o těchto poměrech diskutovat a hledat pro vše nějaké řešení. Otevřeně o tom můžeme hovořit 
později, a sice právě na soukromé úrovni. Nyní soukromě nehovoříme, neboť se domnívám, že to, co 
jsme dosud probrali, bylo takříkajíc naše úvodní uvítání, avšak některé věci nemají být uvedeny, až budu 
vyvolávat a sepisovat náš rozhovor, jelikož některé z nich nepatří na veřejnost a celá ta věc je vaší 
soukromou záležitostí a má soukromou i zůstat, přičemž si myslím, že i ty, Florena ...? 

Florena   Vzájemně si důvěřujeme. 

Bermunda   Přirozeně. 

Billy   Pak je všechno jasné, a pro mě je samozřejmé, že na tvoji záležitost pohlížím jako na ryze 
soukromou a že k ní budu takto přistupovat, takže nic z toho nevyvolám, ani nesepíši. Ale podívejte se 
prosím semhle, tenhle článek mi včera zaslal Achim Wolf. Měla by sis jej, prosím, přečíst a poté mi sdělit, 
co si o něm myslíš. 

Bermunda   ... čte ... 

Florena   Mohu poslouchat, kdyby mohla Bermunda číst nahlas? 

Billy   Přirozeně – budeš to chtít předčíst, Bermunda? 

Bermunda   Ano – ... předčítá ... 

 

AstraZeneca: Nebezpečné vedlejší účinky mnohem častější, než se myslelo 

4. května 2021, 6:45, Susan Bonathová 

Očkování proti covidu-19: Společnost AstraZeneca ohodnotila akutní nedostatek krevních destiček již 

v polovině dubna jako »častý vedlejší účinek«. Jednomu až deseti očkovaným ze sta tak hrozí vnitřní 

krvácení. Institut Paula Ehrlicha se však o této skutečnosti příliš nerozšiřuje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.globallookpress.com © Alfonso Di Vincenzo/Keystone Press Agency 

Očkovací látky proti covidu-19 mohou zvýhodňovat tvorbu krevních sraženin. To se v současnosti již 

považuje za prokázané. O titulky na hlavních stranách se postaral zejména koncern AstraZeneca, poté co 

očkovaní lidé z mladších věkových kategorií zemřeli na mozkové žilní trombózy či mozkové krvácení. 
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Kombinace obou těchto neduhů byla údajně zjištěna jen »velmi vzácně«. Německý úřad pro kontrolu 

očkovacích látek jménem Institut Paula Ehrlicha (PEI) a přední média svorně chlácholí populaci 

tvrzením, že sám covid-19 je mnohem nebezpečnější. Jeden brizantní detail však PEI již tři týdny 

zamlčuje: Takzvaná trombocytopenie se zjevně vyskytuje výrazně častěji, než bylo dosud známo. 

Nedostatek krevních destiček není vždy povšimnut, ale ve vážném případě může vést k těžkému 

vnitřnímu krvácení včetně toho mozkového, a představuje tedy vždy životu nebezpečný problém. 

PEI a přední média mlčí 

Zmíněná data vyplývají z druhé farmakologické zprávy švédsko-britského farmaceutického koncernu 

AstraZeneca. Tato zpráva pochází již ze 13. dubna 2021. Přední média o ní nereferovala, alespoň nikoliv 

způsobem, který by budil velkou pozornost. Podrobnější pojednání lze nalézt pouze na internetovém 

blogu https://tpk.at. 

Mimoto informoval o farmakologických informacích zmíněného výrobce očkovacích látek odborný 

portál https://www.apotheke-adhoc.de. Na tomto webu ovšem okolnost, že se trombocytopenie nyní 

považuje za častý jev, nebyla zmíněna. Je pravda, že PEI dotyčnou farmakologickou zprávu řádně 

zveřejnil na svých webových stránkách. Laik však musí velmi pečlivě hledat, aby ji tam našel. 

Problém může postihnout jedno procento až deset procent očkovaných 

Podle zprávy hodnotí Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik (PRAC) Evropské agentury pro 

léčivé přípravky (EMA) kombinaci trombóz a trombocytopenie v souvislosti s vakcínou společnosti 

AstraZeneca i nadále jako »velmi vzácný vedlejší účinek«. Koncern nicméně doslovně připouští: 

»Jedna z aktualizací se týká odstavce 4.8 v odborné informaci. Trombocytopenie jakožto nežádoucí 

reakce byla uvedena do kategorie ›častý jev‹, a sice na základě dat z klinických studií.« 

Vedlejší účinky léků se na příbalových letácích klasifikují podle častosti výskytu. Kategorie »velmi 

vzácné« pak znamená, že se daný účinek vyskytuje u méně než jednoho pacienta z 10 000. Kategorie 

»časté« pak označuje nežádoucí účinek, jenž se objevuje u jednoho až deseti pacientů ze 100. Sérum 

Vaxzevria od společnosti AstraZeneca bylo podáno do 2. dubna bezmála třem miliónům lidí (odpovědný 

Institut Paula Ehrlicha dosud nezveřejnil novější bezpečnostní zprávy). Bereme-li tato šetření vážně, 

mohl se u 30 000 až 300 000 očkovaných jedinců projevit nedostatek krevních destiček – což většinou 

nastalo zřejmě bez povšimnutí či bez vyhledání lékařské pomoci. 

AstraZeneca: Trombocytopenie je patrně autoimunitní reakcí 

Autoři společnosti AstraZeneca, Susanne Tubisová a Klaus Hinterding, se ve své zprávě domnívají, že 

nebezpečnou poruchu krevní srážlivosti způsobují antitělíska, která si tělo vytváří po očkování. Tyto 

takzvané PF4-protilátky se prý často vážou na krevní destičky a modifikují jejich strukturu. Tyto 

speciální protilátky byly zjištěny ve zvláště hojné míře u očkovaných jedinců, kteří prodělávali 

trombocytopenii spojenou či nespojenou s trombózou. Tento fakt podporuje podle zmíněných autorů 

řečenou domněnku. 

PEI ohlásil do 21. dubna celkem 75 případů mozkových žilních trombóz po prodělaném očkování proti 

covidu-19, což představuje malou část ze všech trombóz, které se vyskytly. 12 případů nastalo po aplikaci 

očkovací látky Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech, 63 případů vzniklo po aplikaci vakcíny 

od společnosti AstraZeneca. Celkem se jednalo o 56 žen a 19 mužů, z nichž většina byla mladší 60 let. 

Podle PEI se současný výskyt mozkové žilní trombózy a trombocytopenie objevil ve 34 případech pouze 

po aplikaci séra Vaxzevria (AstraZeneca). 12 osob na následky těchto komplikací zemřelo. 3 další osoby 

pak nepřežily krevní sraženinu na mozku, která vznikla po aplikaci vakcíny od firem Pfizer/BioNTech. 

Je ovšem nutno vycházet z toho, že existuje značný počet statisticky nezjištěných případů. Zaprvé bývá 

ohlášena pouze malá část vzniklých vedlejších účinků a zadruhé byli dosud očkovaní zejména mnozí 

starší a nemocní lidé. Proto se různá úmrtí či závažné klinické příznaky mohou velmi snadno připisovat 

předchozím onemocněním či věku. V pečovatelských domech se po očkování v každém případě objevily 
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početné případy úmrtí, které jsou mi, jako autorce tohoto článku, známé a které byly přisouzeny 

přirozeným příčinám, takže nebyly dále zkoumány na rovině právního lékařství. 

Informace jen pro lékaře 

Údajné zatajování závažných vedlejších účinků těchto mRNA a vektorových očkovacích látek se jeví 

být na základě nejnovějšího příkladu společnosti AstraZeneca opět potvrzeno. Proč PEI a tisk 

neinformuje širokou veřejnost o častém výskytu očkovacích reakcí, které mohou mít dokonce smrtelné 

následky, zejména tehdy, pokud člověk není lékařsky ošetřen? 

Mluvčí PEI, Susanne Stöckerová, v tomto ohledu vysvětlila, že »farmakologická zpráva« je určena 

»explicitně lékařkám a lékařům«. Podle jejích slov byla odesílána dříve jen jim, avšak dodala, že »již 

několik let zveřejňují PEI a Spolkový ústav pro léčiva a zdravotnické prostředky tyto dokumenty 

dodatečně i na svých internetových stránkách, kde jsou přístupné všem zájemcům.« 

Jinými slovy: Kdo chce vědět, zda pro něj očkování možná představuje větší riziko než samotná 

koronavirová infekce, musí sám prohledat internetové stránky odborných úřadů. Faktem však také je: 

Lékaři podávající očkování o tom musejí vědět a musejí očkované jedince náležitě varovat. 

Kde vězí bezpečností zpráva? 

Navíc je nepochopitelné, proč PEI již celé týdny nezveřejnil žádnou bezpečností zprávu. Nejnovější 

zpráva, kterou bylo možné si stáhnout 3. května, zahrnuje časový úsek až do 2. dubna. Příslušný úřad 

tedy přes celý jeden měsíc nevydal žádné nové informace. Stöckerová konejšila populaci tím, že příští 

publikace je plánována na začátek května a bude zřejmě vydána tento týden. Doslova dodala: »Kvůli 

rostoucímu počtu očkovaných jsou nám samozřejmě vícekrát hlášeny podezřelé případy, jež 

musejí být registrovány a vyhodnoceny a kvůli nimž je případně nutno provádět rešerše (jak uvádí 

naše zdroje!). Navíc prosím uvažte, že v posledních týdnech bylo nutné provést velmi mnoho aktivit 

v souvislosti s bezpečností očkovacích látek proti covidu-19.« 

Již v poslední bezpečnostní zprávě PEI nebyly již výslovně pojmenovány původně uváděné závažné 

podezřelé případy, v nichž se projevovalo ochrnutí obličeje, záněty srdeční svaloviny, mrtvice a křeče. 

Zmíněná mluvčí to před několika týdny vysvětlila tak, že není možné každý jednotlivý účinek uvádět 

separátně. 

Zdroj: 

https://de.rt.com/meinung/116950-astrazeneca-gefaehrliche-nebenwirkung-viel-haeufiger-als-angenommen/ 

 

Billy Nuže? Co si o tom myslíte a co na to říkáte? 

Bermunda   Všechny tyto vývody jsou nám již známé od první aplikace těchto očkovacích látek, přičemž 
nemám na mysli jen látku uvedenou v tomto článku, nýbrž bez rozdílu všechny, které nejsou dostatečně 
otestovány a jež jsou při rychlém postupu, nedbale a bez prověření, používány. 

Billy   A co si myslíš ty, Florena, ty se přece také vyznáš v medicíně a virologii, a proto se domnívám, 
že bys mohla také říci něco o tom, co plyne z vašich výzkumů. Nebo o tom nemáš hovořit? 

Florena: V zásadě je nutno zmínit neodpovědnost vrchních představitelů, kterou Ptaah kritizoval již 
od samého počátku. Tyto neprověřené očkovací látky způsobily, jak Ptaah předpovídal, mnoho 
smrtelných obětí, které byly však veřejnosti obecně zamlčeny a všichni mrtví byli chybně prohlášeni 
za přímé oběti nákazy. Veřejnosti nebylo ani vůbec nic vysvětleno o tom, že mnozí lidé kvůli těmto 
vakcínám trpí či v následné době budou trpět dlouhodobými zdravotními újmami. Neuvádí se 
ve známost ani případy lidí, kteří již od počátku vakcinace trpí dlouhodobými následky koronaviru, 
kterých bude následně ještě přibývat. 

http://cz.figu.org/
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Z našich šetření v poslední době vyplynulo, že několik tisíc lidí trpí kvůli očkování proti koronaviru 
zhoubnými, závažnými vedlejšími účinky a dlouhodobými zdravotními škodami, a to nejen v Evropě, 
nýbrž i ve všech zemích, v nichž se toto očkování provádělo či nadále provádí. Zejména je nutné zmínit 
následky očkování, které se opakovaně objevovaly v mnoha případech již od počátku vakcinace a jež se 
budou objevovat i v budoucnu; mezi tyto následky patří: 

1. mozkové krvácení 
2. srdeční infarkty 
3. stavy strachu 
4. ztráta chuti 
5. hyperaktivita 
6. hypersenzitivita 
7. poruchy zraku 
8. onemocnění chřipkového typu 
9. horečky 
10. zimnice (třesavka) 
11. závratě 
12. nevolnost 
13. Guillainův-Barrého syndrom, poškození nervů, především v míše, kvůli němuž vznikají zčásti 

závažné funkční motorické poruchy, jako je ochrnutí. 
14. změny hlasu 
15. zvonová obrna obličeje 
16. pohybová nejistota 
17. bolesti v místě vpichu injekce 
18. Mozkové žilní trombózy, eventuálně se současným nedostatkem krevních destiček, resp. 

s trombocytopenií, která vzniká kvůli autoimunitní reakci, při níž se následně, při vnitřních 
zánětech a cévních poraněních, tvoří protilátky proti vlastním krevním destičkám. 

19. arteriosklerotické změny 
20. záněty srdeční svaloviny 
21. ženské krvácení mimo cyklus 

 
Z našich poznatků a výzkumů dále vyplynulo, že se mohou vyskytovat i následující obtíže: 
 

22. bolesti hrudního koše 
23. otoky nohou 
24. modré skvrny 
25. krátkodechost 
26. bolesti břicha 
27. nesmírně silné bolesti hlavy 
28. rozostřené vidění 
29. eventuální riziko narkolepsie 
30. obtíže při trávení 
31. únava 
32. bolesti těla na různých jednotlivých místech 

 

Z očkování vyplývaly i jiné zdravotní škody, neduhy a choroby, přičemž z různých používaných 
a nevyzrálých očkovacích látek mohou plynout i četné krátkodobé a dlouhodobé následky, jakož 
i pozdější dopady, trvalé neduhy či rozmanité trvalé nemoci, jejichž skutečný původ pak nebude moci 

http://cz.figu.org/
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být zjištěn, a nepůjde tedy rozpoznat, zda byly zapříčiněny samotnou koronavirovou nákazou, 
či nedostatečnými očkovacími látkami. Jedná-li se o specifické příznaky autoimunitních onemocnění, 
tak ty nevznikají vždy ihned, ale až v průběhu času, načež mohou být celkově tím rizikovější. 

V důsledku očkování proti koronaviru se mohou také nově objevit tradiční škody, které plynou z jiných 
očkování proti jiným nemocem, a sice v podobě dlouhodobých a pozdějších následků, jež vědci, lékaři 
a virologové atd. popírají, což činí již od roku 1796, kdy se poprvé začalo očkovat. Ono ... 

Billy   Promiň, že tě přerušuji, ale jak se to v této staré době vlastně odehrálo, když byly podávány první 
vakcíny? Žel jsem se nikdy nezabýval tím, jak a kdy byla aplikována první vakcína. 

Florena   Stalo se to tak, že jeden chlapec měl být imunizován proti kravským neštovicím, tedy právě 
pomocí vyrobené očkovací látky, která byla poprvé vyzkoušena na člověku, totiž právě na onom chlapci, 
načež byl tento postup nazván vakcinací. 

Billy   Aha, to je zajímavé, a toto označení se zachovalo až do dnešního dne. Důvodem byly tedy kravské 
neštovice; následně tedy latinský pojem »vacca«, tedy »kráva«, začal popisovat očkování, tedy právě 
vakcinaci, načež se pojem zřejmě dále vyvíjel do podoby »vaccinus«, což může znamenat přibližně 
»pocházející z krávy« či něco podobného. 

Florena   To je správně. – To, co nyní vysvětlím, bys měl při své písemné reprodukci našeho rozhovoru 
zvláště zvýraznit: 

Co je nutno dále podotknout, to nepředstavuje šíření strachu ani paniky, a nejedná se ani o výzvu, 
aby se přestalo očkovat či aby se očkování naopak provádělo v souvislosti s ochrannou prevencí proti 
koronavirové nákaze. Veškeré přemýšlení, rozvažování, rozhodování či konání člověka v tom smyslu, 
zda se rozhodne pro očkování proti koronaviru, či nikoliv, předpokládá v každém jednotlivém případě 
podrobné, důkladné a logické uvažování a rozmýšlení. Celou tuto věc je nutno osobně, sousledně, 
a tedy samostatně a promyšleně rozhodnout na základě vlastního rozumu a zdravého úsudku, což 
záleží pouze na každém člověku samotném, pokud vládne svými smysly a je schopen se samostatně 
rozhodovat o svém blahu či neblahu, o svém konání či nekonání. 

Faktem je, že celá vakcinace v sobě nese také ten aspekt, že se zamlčují markantní rizika spojená 
s neznámými dlouhodobými následky. V tomto ohledu i význačné instituty lživě tvrdí, že data 
o dlouhodobých negativních dopadech koronavirových vakcín plynou z nedorozumění, a navíc velmi 
často i z nesprávného používání či zneužívání léčiv. My jsme však zjistili, že to neodpovídá pravdě. 

Je nutno výslovně vysvětlit, že reakce na očkování se za běžných, normálních okolností objevují 
za několik málo hodin či dní, avšak na základě svých výzkumů jsme dospěli k poznatkům, jež dokazují, 
že po očkování proti koronaviru se mohou různá onemocnění, různé útrapy, neduhy a vleklé, zdraví 
škodlivé reakce, až po všemožné churavění, vyskytnout až po několika týdnech, měsících, letech, 
ba dokonce po desetiletích, načež příčiny těchto komplikací nebudou moci být osvětleny, a nebude ani 
možné využít žádné léčebné metody, jak dokládají naše pohledy do budoucnosti. 

Z našich výzkumů a průzkumů také plyne, že vedlejší účinky očkování zasahují negativně zejména ženy, 
přičemž jsme i zjistili a rozpoznali, že se ribonukleová kyselina koronaviru zabudovává do lidské dědičné 
informace atd. Z toho důvodu vznikají i dlouhodobé dědičné škody různého druhu, které nelze předem 
konstatovat, přičemž mohou být postiženy vnitřní orgány a vnější tělesná schránka, a to způsobem, 
který je ze zdravotního hlediska závažný a velmi povážlivý. Neustále a každý den také zjišťujeme, že se 
ve všech zemích, v nichž se provádí očkování, opakovaně objevují případy úmrtí, jejichž příčina tkví, 
na základě našich poznatků, velmi často v pozdějších následcích očkování. Navzdory zjevným, velmi 
masivním vedlejším účinkům a případům úmrtí však očkovací propaganda ve všech zemích nerušeně 
pokračuje, přičemž úřady, vůdčí státní představitelé ani zdravotní instituty a lékaři atd. neinformují 
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veřejnost o daném stavu věcí, ale veškeré tyto informace popírají, zamlčují a vědomě zapírají. To budou 
činit zejména v následující době, jelikož v různých zemích bude počet infekcí a případů úmrtí zprvu 
klesat, což mnohé lidi podnítí k neopatrnosti a lehkovážnému počínání, které může mít eventuálně zlé 
následky, přičemž je také možné, že další nákazovou pohromu způsobí nově vznikající mutace, o nichž 
však sama zatím nemám žádné poznatky, jelikož se v tomto ohledu neinformuji přímo, nýbrž jen 
mimochodem a sporadicky. 

Billy   O tom vím, ale děkuji ti za to, co jsi mohla vysvětlit, Florena. Vím také od Ptaah, kromě jiného, že 
mnohé záležitosti byly více než jen nekalé a že byly, jsou a nadále budou spojeny i s podvody. Ptaah 
také vysvětloval, že v důsledku očkování bude umírat mnoho lidí, a že budou navíc mnozí lidé kvůli 
očkování trpět zdraví škodlivými dlouhodobými a pozdějšími újmami; nákaza může podle něj postihnout 
i očkované jedince, což ovšem potom ve zvláštních případech již nepůjde zjistit testy, jelikož se nákaza 
zachytí v organizmu těchto lidí jen na úrovni impulzů, které pozemskými lékařskými možnostmi nelze 
konstatovat. Ptaah vysvětloval, že lidé nemocní těmito impulzy mohou nakazit jiné osoby, aniž by sami 
věděli, že v sobě nosí koronavirové impulzy, a že jsou tudíž infekční. Vysvětloval, že lidé nakažení těmito 
impulzy mohou infikovat další osoby atd., které pak ale nemusí nutně trpět koronavirovými příznaky, 
ale nejrůznějšími jinými neduhy a chorobami až po vleklé churavění. 

Bermunda   Ptaah také osvětloval (a jako odborník se celou věcí velmi podrobně zabýval a sám prováděl 
výzkum), že nákaza se vzdouvá a slábne, že se nové mutace pojí s těmi ostatními a že tak vznikají jejich 
nové podoby. Vysvětloval též, že koronavirus je zákeřný, což se může projevovat tak, že zdánlivě 
ustoupí, načež ale začne náhle znovu a častěji propukat a začne se opět prudce šířit – pokles počtu 
infekcí a případů úmrtí může tedy být eventuálně pouhým varovným znamením, že může nastat nové 
vzedmutí. Naši vědci také osvětlili, že koronavirus bude setrvale existovat po všechny časy a že se může 
opět aktivovat v podobě nových mutacích dokonce i za tisíce let. 

Billy   To mi také povídal již Sfath, a všechno, co jste říkali, se dosud skutečně odehrávalo a odehrává se 
to i v nynější době. My dva, Sfath a já, jsme při svých pohledech do budoucnosti kromě toho pozorovali, 
že nová mutace koronaviru, která se již před déle než 3 měsíci vyvinula v Indii, bude rozpoznána až příliš 
pozdě, poté co si již vyžádá mnoho obětí, a tudíž proti ní nebude možné přijmout a provádět přesně 
cílená opatření. Opatření, která byla proti této v Indii se šířící koronavirové odrůdě přijata a která se 
provádějí, přišla příliš pozdě a jsou proti této infekčnější mutaci naprosto nedbalá a neužitečná, vinou 
čehož se denně infikují statisíce lidí a tisíce z nich budou rovněž umírat. Tato indická mutace, která byla 
kvůli neschopnosti a hlouposti vrchních mocenských činitelů již zavlečena do Evropy, bude situaci opět 
měnit k horšímu. 

Neschopnost mocenských představitelů posoudit a rozpoznat vzniklou situaci a vydat veškerá nutná 
ochranná opatření svědčila již od počátku koronavirové nákazy o takové nerozvážnosti, nedostatečných 
postupech a pošetilosti v neprospěch zdravotní bezpečnosti národů, že neexistovala žádná šance tuto 
pohromu ukončit dříve, než by se mohla změnit v epidemii. 

Kvůli indické mutaci budou opět vznikat nové infekční stavy, které povedou k dalším problémům, stejně 
jako nynější předčasné rušení a rozvolňování beztak již neodpovědně nedostatečných ochranných 
bezpečnostních opatření. Všichni neodpovědní a hloupí čelní představitelé, kteří jsou pověření 
výkonem své funkce, již začínají příliš rychle rozvolňovat svá beztak již velmi nepostačující nařízení 
a opatření, což se může po jisté době, v budoucnu, tím či oním způsobem vymstít, o čemž však nemám 
žádné poznatky, a zatím nejsem informován o tom, co z tohoto ukvapeného rozvolňování skutečně 
vzejde. 

Florena   Co se týče indické mutace, tak v tomto případě byla bývala nutná trvalá kontrola 
koronavirových vývojů a odrůd, avšak ta nebyla prováděna, není prováděna ani dnes a nebude 
prováděna ani zítra a pozítří atd., což si vyžádá ještě mnoho obětí. Takováto kontrola a nařízení 
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patřičných a nutných opatření atd. spadaly na Zemi do úkolů a gesce WHO (Světové zdravotnické 
organizace), která však v tomto ohledu po všech stránkách selhala, stejně jako i v celkovém ohledu, 
přímo ve vztahu ke globální koronavirové nákaze. Proto se mohla tato nákaza rozšířit v pandemii, která 
si dosud, podle našich velmi přesných součtů, vyžádala 9,65 miliónu lidských životů, třebaže pozemské 
statistiky uvádějí doposud oficiálně jen 3,4 miliónu obětí. Vědci přitom odhadují o bezmála 3 milióny 
méně mrtvých, než uvádějí naše velmi precizní součty, které hovoří o 9,65 miliónu obětí. 

Příčina těchto chybných odhadů tkví v tom, že tvůrci statistik postrádají veškeré možnosti k přesnému 
prošetření a součtu veškerých mrtvých, kteří zemřeli z důvodu koronaviru, a veškerých pochodů, které 
souvisejí s touto chorobou. Jelikož lidem chybí tyto možnosti ke zjištění skutečných faktů, tak dospívají 
k chybným číslům a tvoří mylné hypotézy, které pozemšťanům předkládají jako skutečnost, což ovšem 
představuje podvod a lživé počínání. V tomto ohledu vytvoří nové podvody a lži WHO – jak vím, 
zmiňoval se o tom vícekrát již Ptaah i ostatní –, neboť následně se znovu rozběhne zdánlivé šetření 
a údajné zkoumání původu koronaviru, při němž mají nová, údajně vědecká vyšetřování atd. doložit 
původ koronavirové nákazy v Číně. Ze svých pozorování, šetření a odposlechů tajných rozhovorů jsme 
se dozvěděli, že jistí nemnozí účastníci této vyšetřovací komise již rozhodli o tom, že původcem této 
nákazy jsou údajně netopýři, třebaže z údajných výzkumů nevyplynou žádné patřičné důkazy, jelikož 
osoby z tajné laboratoře, které se virem nakazily, zemřely již několik týdnů poté, co virus zavlekly 
do okolního světa. Již jsem vysvětlovala, že po zavlečení viru do okolí s ním přišli do styku i savci 
a netopýři a že se tak ojediněle stalo i v jiných zemích. 

Pomocí lží a podvodů, které jsou již naplánovány jako hotová věc, má být zabráněno tomu, aby vešly 
ve známost veškeré okolnosti související s faktickým původem koronaviru, který tkví v 70. letech 
v dohodě Mao Ce-tunga a jednoho Američana jménem ..., který vzplanul nenávistí proti Americe, načež 
byl virus vyvíjen v tajných laboratořích a následně se kvůli neopatrnosti uvolnil do okolí. Za krátkou dobu 
tedy WHO uvede do světa nové lži a podvody a klamavě je předloží národům, až bude opět formálně 
prošetřovat původ koronavirové nákazy, přičemž však – jak jsem dříve pověděla – již dlouhou dobu 
zvažuje, že za původce nákazy označí netopýry, kteří byli jako savci v některých případech rovněž 
postiženi koronavirem. To se stalo poté, co se virem kvůli nedbalosti nakazili pracovníci tajné laboratoře 
a co jej vynesli do okolí. Následně nebyli nakaženi koronavirem pouze lidé, nýbrž i různí netopýři. Jelikož 
jsou na Zemi netopýři jedinými savci, kteří jsou schopni aktivního letu, přenesli nákazu i na některé jiné 
savce a živočichy, z čehož ovšem dosud nevyplynuly obsáhlé důsledky, díky nimž by celá tato věc vešla 
ve známost. Tento vývoj se ovšem neomezil pouze na Čínu, neboť nákaza byla v tomto smyslu 
v ojedinělých případech rozšířena i do světa, a sice vinou infikovaných lidí, kteří navzdory koronavirové 
epidemii cestovali a zanesli virus do různých jiných států, a tudíž byli i v jiných zemích v ojedinělých 
případech zasaženi koronavirem netopýři a jiné rody savců. Tento vývoj nastal zatím ve volné přírodě 
jen ve velmi řídkých případech, avšak již několikrát proběhl při soukromém chovu zvířat a v zoologických 
zahradách. 

Na základě svých pozorování a šetření atd. již od nepaměti víme, že úřady, statistici, čelní státní 
představitelé, jakož i tajné služby a politici atd. klamou pozemské národy podvodnými daty a lžemi, 
které vydávají za vědecká fakta. Skutečná, věcná data a důležité, osvětové informace se však národům 
zamlčují a zatajují, stejně jako mnohá tajná politická jednání, z nichž jsou národy vyloučeny, jakož 
i autokratická rozhodnutí a tajná usnesení, jež jsou často nepřátelská lidu a státu a jež se zvrhávají ke 
škodě státních populací a ústav; tyto intriky ovšem vedou i k válečným a teroristickým akcím proti jiným 
zemím a národům, což by bylo u nás, Plejaren, naprosto nemožné. Tyto skutečnosti však nemají nic 
společného s velmi rozšířenými patologickými bludnými představami, jež se týkají takzvaných 
konspiračních teorií, které jsou ztřeštěné a zmatené a které se na Zemi od nepaměti šířily. 
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Billy   Spiklenecké teorie, to hovoříš o bludných nápadech, které nemohou být idiotičtější, které ovšem 
odjakživa matou na rozumu velké skupiny pozemšťanů. Tyto idiotské teorie spiknutí začaly ve velkém 
vznikat v souvislosti s nábožensko-sektářskými bludnými představami, např. v časech nákaz, které lidé 
bludně věřící v Boha chápali ve svém věrském zaslepení jako trest Boží, vzniklý z neposlušnosti vůči 
Bohu, načež se oddávali sebemrskačství a nezřídka i páchali sebevraždy. Celou tuto věc ještě 
podněcovali kněží, flanďáci a pomatení sektářští fanatici, jak jsem mohl pozorovat se Sfath. 

Co se týká oněch pracovníků WHO, o nichž ses zmiňovala v tom smyslu, že budou nově provádět údajná 
šetření, tak ti jsou pouze velkohubí a vedou neužitečnou a velmi drahou organizaci, jejíž provozovatelé 
»vydělávají« nehorázné mzdy, stejně jako většina vládních činitelů. Ale zanechme této věci, neboť 
mluvením nic nezměníme, a navíc člověka pak zlovolně osočují hlupáci z populace, kteří se zastávají 
vládních činitelů a věří jim všechny jejich lži – a dále člověk činností úřadů a »národních kontrolorů« 
ztrácí dobrou pověst jako kverulant a je registrován jako asociál v kartotéčních záznamech, jak vím 
z vlastní zkušenosti, jakož i z policejních zpráv a záznamů ze státního archivu atd., které jsem si vyžádal 
a obdržel. Nyní však k jinému tématu: Co se týče infekce koronavirem, může to být tak, že se působnost 
dosud zásadně neprověřených očkovacích látek, a tedy právě působnost prováděných očkování 
odvozuje od momentálního stavu imunitního systému? 

Florena   Ano, to souhlasí, to celé je mi známo. Ohledně těch konspiračních teorií jsem však chtěla ještě 
zmínit, že to bude tak, že celou pravdu nepůjde vypátrat, jelikož k tomu chybějí veškeré technické 
nástroje a veškeré potřebné vývojové možnosti, které tedy dosud neexistují, a navíc bude celé téma 
zamlčeno, anebo prezentováno – což by mohlo být velmi pravděpodobné – jako konspirační teorie. 
Důvod tohoto počínání by mohl tkvět v tom, že Amerika má být uchráněna veškeré viny a že má i nadále 
ve velkém financovat WHO. Jak ovšem dospíváš ke své otázce? 

Billy   Bude to patrně tak, jak říkáš. Potřeštěné konspirační teorie jednak vymýšlejí chorobně hloupí lidé 
a jednak vznikají mimoděk vlivem všelijakých okolností, avšak i skutečné pravdy bývají zcela záměrně 
prezentovány a šířeny jako konspirační teorie, a to nejen ze strany soukromých osob, ale i ze strany 
úřadů, vlád a organizací atd. Pomysleme kupř. na fingované, údajně první přistání USA na Měsíci, které 
bylo vytvořeno během »studené války«, aby USA uštědřily Sovětskému svazu políček a nahnaly mu 
strach. A když se bude něco podobného eventuálně dít ohledně původu koronavirové nákazy, pak 
proto, aby byly USA zbaveny veškeré viny, třebaže se jednalo o pomstychtivý čin Američana ... ..., který 
působil s Mao Ce-tungem, jelikož se nenávist ... ... zaměřovala proti americkému národu a jelikož jej ... 
... chtěl potrestat, ačkoliv tento národ ... ..., ale to je přece lhostejné. 

Co se mé otázky týče: Někdy ve mně jednoduše vyvstávají myšlenky a otázky, jako právě nyní, kdy si 
vzpomínám na to, že již Sfath a nedávno i Ptaah podotýkal, že máme i nadále zachovávat krajní 
obezřetnost, nosit ochranné respirační roušky a udržovat nezbytný odstup od ostatních spolubližních, 
až nákaza poleví, neboť pokles nákazové vlny nezaručuje, že nákaza končí a že je situace bezpečnější. 
Mimoto vím z doby strávené se Sfath, že momentální určitý pokles koronavirové nákazy nenastává 
jednoduše jen kvůli lepším ochranným opatřením a jejich dodržování ze strany rozumných lidí, nýbrž 
z velké části kvůli klimatickým podmínkám nastávajícího jara – to tehdy Sfath vysvětloval. Až se 
klimatické vlivy změní, může se tedy nákaza eventuálně opět vzedmout. Sfath vykládal, že toto vzedmutí 
nemusí pak způsobit sama nákaza, ale spíše i jiné neduhy a choroby, jež budou vyplývat z účinků impulzů 
této nákazy či z jejích modifikací. Možná že se ale budou objevovat i neduhy a nemoci, jež budou 
zákeřně vznikat z nerozpoznatelných virových infekcí. Z tehdejšího výkladu Sfath si vybavuji, že 
koronavirová nákaza bude nejen mnohým lidem způsobovat smrt, ale bude zapříčiňovat i závažné 
dlouhodobé zdravotní újmy, které nebude možné léčit. Podle Sfath budou neléčitelné i nákazou 
vyvolané potíže s dýcháním, jež povedou velmi často ke smrti a budou stát mnohé lidi život, stejně jako 
nepůjdou léčit různá dlouhodobá mozková onemocnění, kvůli nimž budou lidé po celou dobu svého 

http://cz.figu.org/


10 
 

 

Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

života trpět zlými obtížemi, anebo budou častokráte umírat. Dále vím od Sfath, že virologové, lékaři, 
epidemiologové a zdravotní instituce budou zamlčovat mnohé informace, jež jsou pro populace důležité 
a k nimž se řadí např. fakt, že koronavirové proteiny velmi silně napadají signály imunitního systému 
a manipulují jej do té míry, že selhává. Proto je nezbytné – jak jsem se učil již na základě nauk Sfath –, 
aby člověk pro svůj imunitní systém činil vše nezbytné, aby mohl zachovat jeho funkci, která je pro život 
a celý tělesný organizmus nanejvýš podstatná; člověk by měl tedy z rozumových důvodů svému 
imunitnímu systému dodávat podle potřeby záměrně dodatečné, posilující vitální látky. 

Vitální látky jsou různé živiny, jež tělesný organizmus nepostradatelně potřebuje pro svoji funkci, avšak 
nedokáže si je sám vytvořit, a tudíž je člověk musí přijímat ve stravě. Pokud však strava tyto vitální látky, 
potřebné k zachování zdraví tělesného organizmu, neobsahuje v dostatečném množství, tak je člověk 
musí přijímat separátně. Toho je člověk schopen snadno docílit tím, že si na otevřeném trhu tyto 
doplňky stravy, kterých existuje dostatečné množství, zakoupí a bude je svému tělesnému organizmu 
dodávat jako doplněk stravy, jak právě napovídá jejich název; to je zcela v rozporu s názory všech 
troufalých a hloupých škarohlídů a přemoudřelců atd., k nimž patří i jistí lékaři atd., kteří se cítí povoláni 
k tomu, aby popírali pravdivý fakt, že tyto vitální látky jsou pro mnohé lidi, jejich zdraví a fungování 
imunitního systému životně důležité. 

Skutečnost, že lékaři atd. často popírají nutnost dodatečného příjmu vitálních látek, lze nezřídka doložit 
jejich opovážlivým a hloupým tvrzením, že takový příjem není nutný, jelikož sama strava obsahuje 
těchto látek dostatek. Pokud si však pacienti a pacientky soukromě zakoupí a využívají životně důležité 
vitální látky, resp. doplňky stravy, tak jsou lékaři atd. znevýhodněni v tom smyslu, že musejí omezit 
prodej svých chemických léků a drahých vitálních látek své pacientské klientele – a tento fakt se 
zamlčuje. Na stranu druhou jsou pak »dobří pacienti a dobré pacientky« zdravější nebo jednoduše 
zůstávají zdraví, a tudíž nepotřebují lékaře, kteří pak mohou žádat mnohem nižší honoráře. Tato 
skutečnost je však důrazně popírána, což je patrně logické. 

K posílení imunity jsou nevyhnutelně nutné zejména vitaminy, minerály a stopové prvky, jež si může 
člověk zakoupit na otevřeném trhu, avšak měl by předně dbát o to, aby si koupil produkt dobré, čisté 
a cenné kvality, jímž je zpravidla jen státem prověřený výrobek, který je k dostání jen 
ve specializovaných obchodech, jako jsou drogerie, lékárny a státem uznané a legislativně zakotvené 
specializované obchody. 

Pro budování, správné fungování a zachování imunitního systému jsou významné především následující 
vitaminy, minerály a stopové prvky: 

1. vitamin A 
2. vitaminy skupiny B 
3. vitamin C 
4. vitamin D 
5. zinek 
6. měď 
7. selen a železo 

 
Imunitní systém je člověku od základu vrozený a představuje organický ochranný faktor působící proti 
škodlivým bakteriím, houbám, mikroorganizmům, škodlivinám a virům; je-li tělesný organizmus těmito 
vetřelci napaden, tak na ně imunitní systém ihned reaguje a postupuje obranně proti nim. Činí tak právě 
proto, aby agresivní činitelé nemohli způsobit žádné neduhy či choroby; imunitní systém tedy vyvíjí 
obranu, díky níž jsou vnikající původci zneškodněni. Trvale bdělá obranyschopnost imunitního systému 
se v zásadě a v širokém rozsahu stará o zachování zdraví celého tělesného organizmu člověka, a tudíž 
neustále zajišťuje, že jsou všichni původci neduhů a nemocí, kteří neustále působí na lidský organizmus 
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z vnějšího prostředí, potíráni, pokud do organizmu vniknou, avšak navíc imunitní systém chrání tělo 
před tím, aby do něj původci nemocí, jimž je ustavičně vystaveno, vůbec mohli vniknout. 

Ohledně celkové funkce imunitního systému si ještě vzpomínám na některé věci, které vysvětloval 
Sfath, avšak před několika dny jsem si o tom přečetl a nově zpracoval ještě některé další záležitosti 
na internetu, jelikož mě nedávno někdo prosil o věcné informace a výklady v tomto ohledu a jelikož 
jsem chtěl být ve svých souvisejících vědomostech opět aktuální – proto o tom mohu nyní i něco 
vysvětlit. Mohu tedy nyní říci a rozvést následující: 

Imunitní systém chrání tělo a různé orgány, buněčné typy a bílkoviny před původci nemocí a buněčnými 
změnami, a tedy přirozeně před všemi agresivními agens a škodlivinami atd. – imunitní systém se zvláště 
neprojevuje, ale funguje jednoduše tiše a bezvadně a zachovává si kontrolu nad tělu vlastní 
obranyschopností. Imunitní systém však selhává tehdy, je-li oslabován či není-li již schopen zvládat 
obzvláště agresivní původce chorob, načež tělo onemocní. To může nastat zejména tehdy, když imunitní 
systém dotyčného původce ještě nezná. Bez tohoto systému by byly tělo a jeho vnitřní organizmus bez 
ochrany vydány napospas škodlivým vlivům z okolního světa a zdraví ohrožujícím změnám, stejně jako 
celá vnější sféra těla, jejíž hlavní úkol spočívá v tom, aby pomocí tělu vlastních obranných opatření 
chránila lidský organizmus před původci chorob a zraněními, dodatečně i pomocí oděvu atd. V zásadě 
se však musí člověk sám starat o to, aby vyvíjel snahu ve svém rozumu, zdravém úsudku a své 
intelektnosti, a zachovával tedy svůj imunitní systém zdravý pomocí vnitřních i vnějších opatření atd., 
chránil se tímto způsobem před neduhy, chorobami, zraněními a tělesnými, orgánovými a psychickými 
škodami atd. a zneškodňoval vše, co by mohlo nějakým negativním způsobem postihovat zdravotní 
systém jeho těla. V prvé řadě musí člověk sám pamatovat pomocí své intelektnosti, svého rozumu 
a zdravého úsudku na to, aby rozeznával a odvracel od svého těla a celého svého vnitřního i vnějšího 
organizmu vše škodlivé, a že musí ze svého těla odstranit či neutralizovat škodlivé původce nemoci, 
pokud jej zasáhnou, čehož může zpravidla docílit jen pomocí řádné, odborné léčby s použitím léků. Ta 
je nutná tehdy, když mikroby, bakterie, paraziti, houby, viry a jedovaté škodliviny coby původci nemoci 
zapříčiní neduhy či choroby, které vesměs vyžadují odborné lékařské ošetření. To je potřebné např. 
tehdy, když se vyskytnou následující původci nemoci: 

1. mikroby, resp. mikroorganizmy: houby, kupř. plísně, vláknité houby, kvasinky 
2. viry jako chřipka, hepatické viry a noroviry 
3. bakterie typu stafylokoků, enterobakterií, pseudomonád a salmonel 
4. paraziti jako helminti, resp. červi, améby, lamblie 
5. škodliviny všeho druhu z okolního světa jako všemožné jedy 
6. tělesná poranění způsobená nehodou a jinými faktory 

 

Mikroby, resp. mikroorganizmy jsou nepatrně malí živočichové, kteří jsou příliš drobní na to, aby je mohl 
člověk spatřit pouhým okem, avšak obklopují celé lidské tělo a nalézají se i ve vzduchu, ve vodě, v zemi 
a prakticky na všem a ve všem jsoucím. Už jen lidské tělo je oživováno mnoha milióny těchto drobných 
mikroorganizmů, resp. mikrobů. Mnohé druhy jsou původci neduhů a chorob, zatímco jiné jsou životně 
důležité – a to doslova – pro zdraví člověka a pro to, aby mohl existovat. Pokud se pozorně podíváme 
na nejčastější druhy mikrobů, tak můžeme hovořit v prvé řadě o houbách a virech, avšak dále existuje 
i jedna další skupina, kterou tvoří nejmenší živočichové, kteří způsobují nemoci, jako např. malárii 
a toxoplazmózu. Ohledně jednotlivých původců nemoci je ještě nutno podotknout následující: 

Bakterie/bacily. Bakterie jsou jednobuněční živočichové, z nichž různí potřebují ke svému přežití kyslík, 
zatímco jiní si vystačí bez kyslíku; jedni snášejí horko, zatímco jiní upřednostňují život ve studeném 
prostředí. V jejich případě se jedná o jednobuněčné tyčinkovité živočichy, kteří tvoří spory. Bakterie 
mohou samy vytvářet potomstvo a vykazují látkovou výměnu. Tito jednobuněční živočichové ovšem 
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postrádají buněčné jádro. Vše, co bakterie potřebují ke svému životu a ke své reprodukci, se nalézá 
v jejich buňce. 

Bakterie jsou mj. potřebné i k výrobě určitých potravin, jako je např. jogurt, kysané zelí či sýr. 

Bakterie mají na základě svého tyčinkovitého tvaru svá speciální jména. Bacily se obecně chápou jako 
bakterie a jako původci nemoci. Bacily a bakterie vyjadřují totéž i z odborného pohledu, avšak bacily 
představují nižší kategorii zahrnující několik rodů, k nimž patří mimo jiné koky, resp. jaderné či kulovité 
bakterie. Celkově se všechny tyto bakterie vyskytují v mnoha krajinách lidského těla, přičemž mnohé 
jsou – jak jsem již zmiňoval – prospěšné, užitečné, ba životně důležité pro lidský organizmus, zatímco 
jiné jsou škodlivé. Ty škodlivé je nutno potlačovat zejména v dutině ústní, a sice pomocí pravidelné 
a řádné ústní a zubní hygieny, jelikož se v oblastech úst a zubů, především v zubních kazech, ustavičně 
tvoří a množí noví, nebezpeční původci nemocí, kteří mohou mít za určitých okolností až smrtelné 
následky. Zamyslíme-li se na celou věcí, tak rozpoznáme fakt, že boj s bacily atd. musíme vést v principu 
po celý svůj život. 

Mikroby/mikroorganizmy jsou nepatrně malí živočichové, kteří jsou příliš drobní na to, aby je mohl 
člověk – jak jsem již vysvětloval – vidět pouhým okem. 

Viry nepředstavují živočichy ve vlastním slova smyslu, nýbrž jen prosté organické struktury, které nemají 
vlastní metabolizmus, které však pronikají do zdravých buněk lidského organizmu (jakož i do organizmu 
zvířat, nižší zvířeny a jiných forem života), čímž způsobují neduhy a choroby. 

Viry proto nepředstavují živé tvory, neboť spíše sestávají z jedné či několika molekul obklopených 
bílkovinným pouzdrem, v němž se nalézají genetické informace, které viry potřebují k tomu, aby se 
reprodukovaly. 

Mnohé viry zodpovídají za četné neduhy a choroby, zatímco jiné člověku neškodí nebo způsobují jen 
otravné nachlazení a jiné nevýznamné, zdravotně neškodné příznaky, avšak opět jiné mohou zapříčinit 
nesmírně vážné, ba dokonce životu nebezpečné nemoci jako např. koronavirovou nákazu, AIDS, 
hepatitidu A a B, chřipku (influenzu), japonskou encefalitidu, lidský papilomavirus, záněty jater, 
spalničky, příušnice, dětskou obrnu, vzteklinu, závažné průjmy vlivem rotaviru, zarděnky, varicely 
a žlutou zimnici. 

Viry pronikají do zdravých buněk, z nichž se následně rozmnožují. Bez hostitelských buněk se virus není 
schopen reprodukovat. Ne všechny viry vyvolávají obtíže, a v mnoha případech je tomu dokonce tak, 
že tělo dokáže tyto vetřelce potírat tak úspěšně, že nemoc vůbec nepropukne, jako je tomu např. 
v případě retních oparů, které jsou mezi lidmi velmi rozšířené. Retní opar tedy způsobují viry, jež se 
nalézají v jistých nervových buňkách a u mnohých lidí způsobují právě retní puchýřky, je-li imunitní 
systém přetížen. 

Viry lze potírat léky relativně obtížně, neboť právě nepředstavují živé tvory, nýbrž jen neživé organické 
struktury, které postrádají látkovou výměnu, a nepřijímají tedy žádnou potravu, takže do sebe nemohou 
pojímat ani trávit žádné lékové látky. Díky očkování může ovšem tělo »trénovat« svoji obranyschopnost, 
čímž se může stát méně náchylným k původcům nemoci. 

Houby jsou široce rozšířené, a navíc jsou přizpůsobené nejrůznějším životním podmínkám, tedy 
i domácnostem a lidským bytovým sférám, v nichž lze patrně nalézt ty nejznámější plísně všeho druhu. 

Některé druhy hub se přirozeně vyskytují i na kůži či v těle člověka, přičemž mohou způsobovat též 
neduhy a choroby, resp. mykózy, které se často objevují v podobě hub na chodidlech a nehtech. 

Houby mohou u člověka vyvolávat i závažné infekce, ba zápaly plic, jakož i záněty sliznice v dutině ústní. 
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Houby nejsou ve vztahu k člověku neškodné a mohou být infekční a přenášet se na ostatní lidi, a to 
obzvláště tehdy, jsou-li houbami zasaženy pohlavní orgány, a lidé přesto vykonávají pohlavní styk. 

Houby, které postihují tělesné orgány, lze podle okolností dobře léčit, avšak vyskytnou-li se komplikace, 
mohou ohrožovat lidský život. 

Houby mohou být také užitečné, neboť rostlinné houby jistých druhů jsou jedlé, a slouží tedy člověku 
jako potrava, přičemž různé houby mají pro člověka i prospěšné vlastnosti, jako kupř. houby plísňové, 
z nichž lze získávat antibiotikum penicilin. 

Ale vraťme se znovu k imunitnímu systému, neboť v jeho souvislosti je ještě nutno zmínit, že hlavně 
studená roční doba se svými teplotními výkyvy a topeními vytvořeným suchým vzduchem rychle vede 
k rozkolísání tělu vlastních obranných imunitních sil, kvůli němuž jsou lidé náchylnější k nachlazením 
a infekčním chřipkám – proto je obzvláště důležité, aby byl imunitní systém skutečně zdravý, neboť jen 
ten chrání člověka před nemocemi. Úkolem imunitního systému je vždy to, aby: 

1. rozlišoval vlastní stavební prvky od cizorodých vetřelých látek a aby tyto látky následně potíral, 
a tedy eliminoval zdraví narušující vetřelce, škodliviny a jedovaté substance atd. 

2. Imunitní systém je – když to vysvětlím jednoduše – obranný systém samotného těla a celého 
jeho vnitřního organizmu. Stará se o to, aby potíral všechny druhy škodlivých choroboplodných 
mikroorganizmů, jako jsou bakterie, viry, houby, zárodky a paraziti atd., kteří pronikají 
do tělesného organizmu, a aby jim bránil ve vytváření infekce. Imunitní systém však netvoří 
samostatný orgán, neboť se skládá z četných jednotlivých součástí, mj. z orgánů, jako jsou kůže, 
slezina a celá krajina střevní, přičemž velmi podstatnou úlohu sehrává trakt tlustého střeva. Tyto 
orgány chrání spolu s dalšími tělu vlastními systémy celý organizmus před neduhy, chorobami 
a churavěním. 
 

Vitální látky potřebuje imunitní systém neustále a člověk je přijímá v zásadě ve stravě, načež jsou 
zpracovány trávením a dospívají k patřičným orgánům, jež působí výslovně tak, že budují imunitní 
systém; tyto orgány tedy zužitkovávají vitální látky, čímž imunitní systém posilují. 

Vitální látky jsou tělu cizí látky a substance, díky nimž jsou aktivovány všechny orgány – jsou-li jim tyto 
látky dodány –, které se podílejí na zachování zdraví a budování imunitního systému. K těmto látkám se 
řadí i bílkoviny na povrchu hub a virů. Pokud se napojí na speciální obranné buňky, je v těchto buňkách 
vyvolána a uvedena do chodu celá řada procesů. Po prvním kontaktu s původcem nemoci se v buňkách 
zpravidla ukládají patřičné informace, které z něj vycházejí. Nastane-li pak nový kontakt téhož typu, tak 
jsou uložené informace ihned znovu vyvolány, díky čemuž napadený imunitní systém rychleji aktivuje 
svoji obranu a potírá původce nemoci. 

3. Imunitní systém je člověku vrozená ochrana před škodlivými viry, bakteriemi a všemi druhy 
škodlivin, jež mu mohou způsobit nemoc, a proto je obzvláště významné a důležité, aby jej stále 
udržoval v plné funkci, a mohl se tedy na něj každý den a po všechen čas spolehnout a zajistit si 
své zdraví. 

Aby člověk pěstoval svůj imunitní systém a udržoval jej zdravý a silný, musí také zohlednit následující 
podstatnou věc: Musí celému svému tělu neustále zaručovat dostatek pohybu a spánku a celá jeho 
dýchací soustava potřebuje čerstvý, zdravý a na kyslík bohatý vzduch, jejž má člověk vdechovat hluboko 
do plic. 

Obzvláště škodlivé faktory, které velmi silně narušují působnost a sílu imunitního systému a které 
v člověku vzbuzují náchylnost k neduhům a chorobám, jsou tyto: 
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Kouření by měl člověk ukončit, neboť – jak je obecně známo – velmi škodí zdraví, zejména plicím; vůbec 
však není známo, nebo jen málo, že kouřením velmi trpí také imunitní systém, který je jím narušován 
a oslabován. 

Alkohol rovněž narušuje imunitní systém, a tudíž by jej měl člověk konzumovat – pokud ho již pít »musí« 
– nanejvýš umírněně. 

Léky chemického druhu (eventuálně i přirozené) mohou škodit zdraví, byť je předepisují lékaři a byť 
jsou schopny zajistit úzdravu, a jsou tedy léčivé nebo jsou považovány za takřka neškodné – zejména se 
jedná o tablety proti bolesti, které si člověk zpravidla bere nerozvážně při každé bolístce. 

Tablety, resp. prášky proti bolesti atd. obsahují zdraví škodlivé jedovatiny atd., které se jako 
protibolestné signální molekuly vážou na konečky nervových tkání, čímž nejen brání pociťování bolesti, 
ale mají též negativní, oslabující účinek na celý imunitní systém. Látky zmírňující bolest jsou totiž fakticky 
nebezpečné jedy, k nimž patří např. paracetamol, naproxen a diclofenac. 

Paracetamol/naproxen způsobuje žaludeční vředy; diclofenac způsobuje srdeční infarkt; tyto látky 
obsahují jedovatiny a ohrožují lidské zdraví. Paracetamol je obsažen ve většině analgetik a přijetí 
nadměrné dávky může vést ke smrti, avšak i jeho běžné užívání může zapříčinit těžké selhání jater, 
přičemž požívání každého analgetika s paracetamolem velmi silně zvyšuje riziko srdečního infarktu, 
žaludečních vředů a mrtvice. Mohou se vyskytnout i poruchy ledvin a krvácení v trávicím traktu, přičemž 
paracetamol může napadat i pleť. V nejhorším případě může jeho požívání vést ke smrti. 

Paracetamol také poškozuje játra tím, že trhá vazby mezi jaterními buňkami. Jsou-li tyto vazby zničeny, 
je narušena též struktura jaterní tkáně, přičemž buňky již nedokážou správně fungovat, a navíc nakonec 
hynou. Nadměrná dávka paracetamolu může být smrtelná. Požívání analgetik všeho druhu – 
s paracetamolem, eventuálně i bez něj – může vést k selhání jater, a nadto se silně zvyšuje riziko 
srdečního infarktu, vzniku žaludečních vředů a mrtvice atd., jak vysvětloval již Sfath. Také ve výzkumech 
pozemských vědců bylo zjištěno, že celkově všechna analgetika, jež obsahují paracetamol, mají zhoubné 
vedlejší účinky, viz níže uvedený seznam, který jsem vykopíroval z internetu (ostatní přídavky 
do analgetik a jejich účinné látky mají podle mého mínění podobné vedlejší účinky): 

1. nárůst jaterních enzymů (sérová transamináza) 
2. snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) 
3. snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza) 
4. alergické reakce (kožní vyrážka / kopřivka) 
5. šoková reakce 
6. zúžení dýchacích cest (analgetické astma) 

K tomu je patrně nutno poznamenat – což nebývá zmiňováno –, že zdravotním rizikům (eventuálně 
až život ohrožujícím) spojeným s vedlejšími účinky analgetik jsou vystaveni zvláště lidé, kteří musejí 
bojovat s nadváhou a/nebo obezitou, jsou alkoholici nebo trpí nesprávným stravováním. Požívá-li člověk 
analgetika příliš často nebo v nadměrném množství, může si způsobit závažnou otravu jater, jakož i jiné 
jaterní poruchy atd., a to zejména tehdy, trpí-li problémem nadváhy či obezity, častým konzumem 
alkoholu, chybným stravováním či požíváním drog. 

To je to zásadní, co jsem musel k této tematice zmínit, a to i z toho úhlu pohledu, že lecjaké tyto 
informace mohou být snad některým lidem k užitku, až budou později číst zprávu z našeho rozhovoru, 
kterou vyvolám a sepíši a která bude následně též zveřejněna na naší webové stránce FIGU.  

Nyní, vy dvě hezké, tiché posluchačky, mám jednu otázku ohledně jiné věci, která mi tane na mysli, 
a sice: Co si vlastně myslíte o tom, jak se již od poloviny 80. let až do dnešní doby vyvíjejí ty podivné 
pěvecké a hudební trendy tady na Zemi? Mé ... 

http://cz.figu.org/
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Bermunda   Na tu musím patrně odpovědět já, jelikož v tomto ohledu disponuji různorodým odborným 
vzděláním, což ... 

Billy   Promiň – tím myslíš, že se i vy, Plejaren, učíte hudbě a že studujete vše, co s ní souvisí? 

Florena   Samozřejmě, a Bermunda je na planetě Erra známá virtuózka a ovládá několik harmonických 
nástrojů. 

Billy   To jsem nevěděl, neboť ses mi o tom dosud nikdy ani slovem nezmínila, Bermunda. 

Bermunda   Ano, k tomu také nebyl žádný důvod. Když ale chceš, mohu ti v této věci nyní něco vysvětlit! 

Billy   To si rád poslechnu, děkuji, ale myslím si, že se dnes čas poněkud protáhne, neboť mám ještě 
nějaké věci na jazyku. 

Bermunda   To nebude problém, jelikož se můžeme o nějakou dobu posunout zpět v čase, pokud chceš. 

Billy   Když myslíš – dobrá, dvě nebo tři hodiny by patrně postačovaly. 

Bermunda   Pak pojďme, musíme do mého ... 

Billy   O. k. ... 

Bermunda   ... A jsme tu. 

Billy   Tak se do toho můžeme nyní pustit, a můžeš mi odhalit své znalosti ohledně tvé virtuozity, na což 
jsem velmi zvědavý. Čas přece teď již nehraje žádnou roli. 

Bermunda  O tom bych ráda hovořila později, pokud to pak skutečně ještě budeš chtít, neboť nejdříve 
by ti měla Florena sdělit ta vysvětlení, která ti vzkazuje Ptaah a jež se týkají koronavirové nákazy; Ptaah 
je zmiňoval proto, že je považuje za podstatná pro všeobecnou informovanost. 

Florena   Tak tomu skutečně je, a musím tedy na základě pověření Ptaah vysvětlit následující: WHO 
(Světová zdravotnická organizace), jakož i jistá evropská a americká místa, se budou znovu pokoušet 
vypátrat původ koronavirové nákazy, avšak její výchozí bod nedokážou vyzkoumat, a ani jej nebudou 
chtít nalézt, aby Ameriku nevystavily hanbě, která souvisí s její zradou. Z tohoto důvodu budou vícekrát 
uvedeny do oběhu vědomě chybné teze a domněnky, jež mají dokazovat, že nákaza má zvířecí původ. 
V tomto ohledu budeme muset opakovaně leccos probírat. 

Další poznámka Ptaah se týká neradostných událostí, jež odhalily pohledy do budoucnosti a jež se týkají 
toho, že v příštích týdnech bude na základě státních a úředních vyhlášek po celém světě nerozvážně 
a neodpovědně rozvolněna či zčásti zcela zrušena většina preventivních opatření a lockdownů. Kvůli 
tomu budou populace všech zemí ukolébány v pocit falešné bezpečnosti, což může mít za určitých 
okolností závažné následky; podle nařízení Ptaah však tato okolnost nemá být nijak rozváděna, a mně 
samotné v tomto ohledu i chybí patřičné znalosti. Ptaah vykládal, že z jeho pohledů do budoucnosti 
vyplynulo, že budou neuváženě a nezodpovědně předčasně rušeny bezpečné lockdowny a že lidé již 
nebudou nosit pro svoji bezpečnost ochranné roušky a nebudou dodržovat mezi sebou rozestupy, což 
může podnítit další větší ohniska nových koronavirových mutací. Z toho důvodu Ptaah doporučuje 
následující: 

1. Nikdo by neměl následovat nerozvážné výnosy a neodpovědné vyhlášky, které budou 
v následující době vydávat státní činitelé a úřady, neboť každý by se měl ve všech vznikajících 
situacích chovat správně a odpovědně podle svého vlastního rozumu a zdravého úsudku. 

2. Lidé by měli i nadále používat ochranné respirační roušky třídy FFP2 při styku s jinými osobami, 
které nepatří do jejich osobní bezpečné sféry, v níž nákaza nehrozí. 

3. Lidé by měli nosit ochranné respirační roušky třídy FFP2 a kromě toho i zachovávat nezbytný 
odstup od jiných osob, zejména od těch cizích; v kruhu bližších známých a přátel pak není 
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dodržování větších rozestupů bezpodmínečně nutné, pokud existuje určitá jistota, že se člověk 
nenakazí. 

4. Lidé by měli dbát na nošení ochranných respiračních roušek a měli by se vyvarovat toho, aby 
nosili nekvalitní roušky, které neodpovídají typu FFP2 – což jsou např. roušky FFP1 a ty látkové 
atd. –, neboť takové roušky neskýtají žádnou ochranu před koronavirem a všemi jeho mutacemi. 
Nosit nekvalitní roušky je nejen lehkovážné, nýbrž i neodpovědné, a navíc tím člověk ohrožuje 
své zdraví, a za jistých okolností dokonce i svůj život. 

5. Ohledně očkování proti koronavirové nákaze nemůžeme a nesmíme udílet žádné rady, neboť 
každý jednotlivec musí sám zvážit všechna pro a proti, a záleží tedy jen a pouze na jeho vlastním 
rozhodnutí a jeho vlastní odpovědnosti. 

To je 5 důležitých aspektů, které chce Ptaah výslovně uvést. 

Billy   To vše považuji za správné, dobré a náležité, avšak musím k tomu podotknout, že se toho držíme 
i my ve FIGU a že nedáváme žádné rady, zda se má někdo nechat oočkovat, či nikoliv. To musí každý 
člověk fakticky vyjednat sám se sebou, musí uplatnit svoji intelektnost a celou věc si osobně rozhodnout 
na základě své vlastní zralé úvahy a na základě svého vlastního rozumu a úsudku. 

Florena   Tak to být musí a je to důležité. Ale nyní ještě k dalším věcem, které mám podle nařízení Ptaah 
vyložit: Nasazením nedbale neotestovaných, resp. neprověřených očkovacích látek proti koronavirové 
nákaze byli lidé po celém světě zločinným způsobem – bez svého vědomí – zneužiti jako pokusné 
objekty, na nichž se testovaly tyto pochybné a nebezpečné očkovací látky. Toto člověkem pohrdající, 
ba přímo kriminální jednání a konání dotyčných chemických, vakcíny vyrábějících koncernů vedlo nejen 
k velmi početným negativním důsledkům a mnohým útrapám, bídě a neduhům (což se úmyslně 
zamlčuje, resp. utajuje), nýbrž i k mnoha případům úmrtí a dlouhodobým onemocněním; objevují se 
však i pozdější důsledky, jimiž lidé trpí, resp. budou trpět až měsíce, roky či desetiletí po vakcinaci, 
přičemž původ a příčinu těchto důsledků již nebude možné vypátrat. Mimoto mohou tyto nebezpečné 
genetické vakcíny způsobovat různé neduhy atd., aniž by bylo možné u jednotlivých lidí předpovědět, 
jaké reakce se u nich budou či mohou projevovat, resp. zda a kdy se budou projevovat. Mimoto se může 
stát, že se u jisté části očkovaných neobjeví žádné zjistitelné koronavirové příznaky, byť v sobě nosí 
koronavirové impulzy, a tudíž jejich krevní hodnoty vykazují změny, stejně jako hodnoty lidí zřetelně 
nakažených koronavirem. Z našich výzkumů také plyne, jak vysvětluje Ptaah, že spike proteiny 
koronavirů zapříčiňují krevní sraženiny, přičemž v krvi vznikají D-dimery jakožto štěpné produkty. 

Ptaah dále vykládá, že se mohou neznatelně utvářet i malé trombózy, které spotřebovávají sražené 
krevní destičky – to naše výzkumy a poznatky jednoznačně dokazují. Genetické vakcíny tedy naprosto 
nejsou bez rizik, a to ani tehdy, když se zcela neodpovědně tvrdí opak. 

Kromě všeho, co jsem dosud zmínila, se v lidském organizmu objevují, vlivem různých koronavirových 
vakcín, i četné další, rozličné příznaky, které někdy vedou ke smrti nebo k dlouhodobým újmám 
a pozdějším následkům, jejichž příčina se ovšem zamlžuje a popírá, což se bude dít i v budoucnu. 
Až do daleké budoucnosti se tedy budou objevovat případy úmrtí, těžké vedlejší účinky, jakož 
i dlouhodobé a pozdější následky, jejichž základní příčina však již nebude – v rozporu se skutečností – 
hledána v koronavirové nákaze ani v nebezpečných genetických vakcínách, jež se bezskrupulně 
a neodpovědně aplikují, aniž by byly otestovány, což plyne zejména z hamižnosti a ziskuchtivosti jejich 
výrobců. Tento přístup je bezskrupulní a neodpovědný i tehdy, když si vlivem vakcíny mohou různí lidé 
vytvořit proti koronavirové nákaze jistou imunitu, avšak ta může být za jistých okolností pouze 
krátkodobá, anebo se člověk může i přesto nakazit a virus dále šířit, aniž by bylo možno jeho infekci 
po vakcinaci zjistit. S tím také souvisí, že nákaza se v těle ukládá v podobě impulzů, které může člověk 
dále šířit a nově tak infikovat ostatní, což může – jak uvádí Ptaah – podle okolností trvat celá staletí 
a tisíciletí, přičemž mohou opakovaně vznikat nové mutace a choroba může opětovně propukat, jako je 
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tomu i v případě chřipkových virů. Ptaah k této věci vysvětluje, že tento zvláštní jev je vědním 
disciplínám naprosto neznámý, neboť ukládání chorobných impulzů zatím ještě nikdy nebylo vědecky 
zkoumáno, a dosud k němu i chybí veškeré potřebné možnosti. 

Ptaah dále vykládal, že dosud používané a stále ještě zcela nedostatečně prověřené očkovací látky jsou 
toxické, a že tudíž mají i toxické účinky, přičemž protilátky, vzniklé z těchto částečně velmi zdravotně 
rizikových vakcín, se mj. přenášejí u ženského pohlaví na kolostrum, resp. mlezivo, a tudíž následně 
i na hormon prolaktin, jenž hraje klíčovou úlohu při tvorbě mateřského mléka. To ale znamená, že se 
přes takto nakažené mateřské mléko infikují koronavirem již novorozenci, z čehož plyne, že se u kojenců 
může objevit i krvácení v žaludečním a střevním traktu. Všechny tyto skutečnosti budou však, jakmile 
mezi odborníky vejdou ve známost, obecným populacím zamlčovány a zatajovány, zejména ze strany 
výrobců očkovacích látek, a lidé budou naopak podněcováni k tomu, aby se neprověřenými vakcínami 
nechali oočkovat, s bezohledným vědomím toho, že budou trpět neduhy, nemocemi, ba dokonce 
zemřou, a to vše jen kvůli mrzkému zisku. 

Kromě všech dosud ozřejmených informací je nutno zmínit, že se v lidském organizmu vlivem 
koronaviru vyvíjí spike protein, který může – jakmile se ocitne v krevním oběhu – prakticky sám o sobě 
způsobit závažné až nevratné škody v oběhové soustavě. Ptaah dále vysvětloval, že patogenní spike 
protein navíc i překonává hematoencefalickou bariéru a způsobuje rovněž závažné a nevratné 
poškození mozku, jakož i krevní sraženiny a těžké srdeční problémy. 

Dále ozřejmuje, že naše výzkumy nepochybně dokazují fakt, že nanočástice z vakcín pronikají 
do tělesných orgánů, hromadí se v krvi a velmi silně se kumulují v kostní dřeni, jakož i v játrech, slezině 
a nadledvinách. Naše výzkumy jednoznačně dokazují, že u ženského pohlaví se nanočástice z vakcín 
soustředí ve vaječnících a vedou při těhotenství a při porodu až k závažným škodám u novorozenců. 
Chorobné příznaky tohoto druhu se však objevují již od doby prvotní vakcinace, nicméně z našich 
pozorování a zjištění plyne, že je tento fakt vůči veřejnosti zamlčován a popírán, stejně jako jiné důležité 
informace, např. ty, že následkem očkování se mohou objevit horečky přes 38 stupňů, bolesti kloubů, 
břicha a hlavy, průjmy, únava, problémy se sluchem, zvracení, závratě, zimnice, nevolnost, dušnost 
a bolesti svalů atd., až po životu nebezpečné, ba přímo smrtelné důsledky. Toto tedy jsou, nebo mohou 
být, některé důsledky očkování, jež je nutno zmínit; tyto důsledky se ovšem odvíjejí od toho, zda je 
k nim tělesný organizmus ve své celkové konstituci negativně náchylný: Kupříkladu zde hraje roli 
negativní postoj myšlenek, a tedy negativní rozpoložení psychiky. Negativní důsledky očkování plynou 
převážně z úrovně účinnosti imunitního systému, přičemž tuto úroveň si určuje zejména sám člověk, 
a sice svým chováním v rámci celého svého životního stylu. Negativní náchylnost imunitního systému 
se vyskytuje hlavně coby imunosuprese, jelikož při ní je tělesný obranný systém, resp. imunitní systém, 
násilně potlačován. Tato imunosuprese vzniká především vlivem nějaké organické choroby nebo 
z důvodu nadměrné fyzické či psychické zátěže, přičemž zvláště rizikovými příčinami jsou závislosti, jež 
zde sehrávají velkou roli, ale i negativní myšlenkové postoje, hypochondrie, nikotin a přemíra kofeinu 
a theinu. Náchylnost k infekci zvyšuje i užívání amfetaminů, šňupacích a uklidňujících látek, dále 
i manická sportovní činnost, nedostatečná tělesná hygiena, nepostačující tělesný pohyb, jakož i cílená 
konzumace alkoholu, drog a léků, a také mentální anorexie a bulimie, chorobná otylost, špatné 
stravovací návyky a poruchy jedení atd. 

Existují různé faktory, které v tomto ohledu musím uvést; kromě běžného, normálního přenosu infekce 
se může člověk nakazit koronavirovou nákazou vlivem dalších, dodatečných závažných faktorů, za něž 
nese coby jednotlivec svoji osobní odpovědnost tím, jak se celkově chová atd. To je skutečný fakt, který 
ovšem – jak ze svých výzkumů a pozorování od nepaměti víme – všichni »vědoucí« pozemští vědci 
z lékařských fakult všech univerzit popírají, zejména vědci z oborů virologie, epidemiologie, infektologie, 
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imunologie, imunohematologie a psychologie, jelikož jsou všichni ve svých dotyčných disciplínách příliš 
nevzdělaní, neznalí, a navíc nadutí, jak jsi těmto osobám jednou »přiznal«. 

Podle pokynu Ptaah je dále nutno vyložit, že koronavirus – stejně jako každý virus vůbec – perzistuje, 
resp. přetrvává po dlouhou dobu, resp. zůstává jako původce nemoci trvale existovat, a sice i po celá 
tisíciletí, neboť virus, který jednou začal být aktivní, může být sice potlačen, redukován a přinucen 
k ústupu, avšak nelze jej nikdy vymýtit. Pokud pozemští virologové a imunologové atd. tvrdí opak, pak 
jsou tato tvrzení nepravdivá a zakládají se na neznalosti, anebo plynou z vědomého šíření nepravdy. 

Po infekci představují viry a samotné nosiče protilátek potenciální zdroj nákazy, a to i tehdy, když je 
naředěné sérum podněcující tvorbu protilátek účinné. Očkovací látky sice zpravidla zabraňují množení 
viru, avšak očkovací substance ve vztahu k tomu kterému jednotlivému druhu viru nevedou nikdy 
k přesvědčivým výsledkům, a tudíž viry nelze nikdy vymýtit, ale jen ochromit nebo omezit jejich aktivitu 
na kratší či delší dobu, která může trvat i tisíce let, nicméně mohou se i přesto kdykoliv znovu aktivovat. 

Pokud se ve vztahu k pandemii podíváme na zamořenost celé pozemské populace, pak můžeme 
konstatovat, že jsou různé regiony zasaženy koronavirem různě, přičemž panuje v každém případě velký 
rozdíl mezi průmyslovými státy a zeměmi třetího světa, neboť státní činitelé, firmy a koncerny 
průmyslových a dominujících států bez zábran a v každém myslitelném ohledu znevýhodňují rozvojové 
země, bez skrupulí je vykořisťují a vrhají je do bídy, nouze, zkázy, hladomorů i smrti. 

Dále musím vysvětlit, že zředěná, antigen obsahující séra očkovacích látek podněcujících tvorbu 
protilátek mají tak »akorát« ještě schopnost způsobit pozitivní antigenní, protilátkovou reakci, takže při 
diagnostickém testu může takovýto stupeň zředění ještě vést k pozitivnímu výsledku. A jelikož poměrné 
ředění představuje v chemii jiný proces, je nutné vysvětlit, že se zde jedná, správně řečeno, o roztok 
podněcující tvorbu protilátek. 

Má-li mít zředěná očkovací látka průkazný efekt, pak musí být alespoň 4násobně hutnější oproti stávající 
základní míře látkového zředění. Pokud počet protilátek roste, pak to svědčí o tom, že se člověk čerstvě 
infikoval, zatímco pokud jejich počet klesá, tak to značí odeznívání infekce. Je tedy nutné říci, 
že jednotlivé měření celé možné infekce mívá často jen velmi malou výpovědní hodnotu. 

Nárůst protilátek nutně podmiňuje přítomnost těch kterých zkoumaných protilátek, a jelikož si tělo 
začíná tvořit protilátky až po cca 10–16 dnech, tak je při podezření na infekci nárůst protilátek 
registrovatelný také až po 10–12 a vzácněji až po 14–16 dnech. 

Nyní musím ohledně celé věci nastínit ještě následující vysvětlení, které se týká biopsychosociálních 
faktorů, které se původně vyvíjejí z poruch na rovině tělesné, myšlenkovo-pocitové, resp. psychické, 
a sociální. Na rovině tělesné se kupř. jedná o reakce ve vědomí a mozku, které se objevují při konzumaci 
substancí1, jež je způsobena různými příčinnými rovinami. Na psychické rovině mohou tuto konzumaci 
zapříčiňovat např. určité vzorce myšlenek a pocitů, jako kupř. nedostatečný pocit vlastní hodnoty, zášť, 
lži, pomluvy, pomsta, odplata a vychytralost atd. Na rovině sociální hrají významnou roli mj. i vztahové 
skupiny, jako jsou uskupení lidí téhož věku, jež pro jednotlivce představují důležité primární sociální 
skupiny, v nichž pěstuje své mezilidské styky. 

Všechny tyto roviny se vzájemně ovlivňují, a navíc mají též rozhodující význam při hledání příčin 
problémů. 

Nakonec přispívají tyto různé faktory k tomu, že se ve vědomí a mozku člověka odehrává změna, při níž 
se vyplavují neurotransmitery, které ovlivňují jak celý jeho tělesný systém se všemi orgány, tak i jeho 
vědomí. Oslabovat imunitní systém, a tedy spolupůsobit na virové infekci mohou i různé namáhavé 

 
1 Substancemi nejsou myšleny pouze drogy, ale i všemožné látky, které člověk požívá či bere, nebo s nimiž přichází 
ve svém životě do styku, viz i dále v textu; pozn. překl. 
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a velmi energeticky náročné učební pochody. Tyto změny ve vědomí a mozku vedou člověka nakonec 
k tomu, že si při svém úsilí vytváří negativní myšlenky a pocity, které se negativně odrážejí na jeho 
psychice a oslabují jeho imunitu. Člověk, jenž se na těchto změnách stává závislým, tyto skutečnosti 
ovšem nevnímá a nepociťuje ani radost ani potěchu, nýbrž únavu, načež propadá rozmrzelosti, jež 
na něj působí celkově negativně a oslabuje jej. 

Oslabovat imunitní systém mohou navíc i určité situace všedního života, jako např. vyzařování a pach 
některých osob, jistých potravin a všelijakých substancí. To vede ke kondicionování, resp. k tvorbě 
asociací typu »vzruch-vzruch«, popř. »vzruch-reakce«, popř. k opakujícímu se slučování vzruchů, resp. 
ke spojování představ, které vytvářejí psychický neklid a způsoby chování, jež oslabují imunitu. To 
znamená: Sama dotyčná situace vyvolává pak v člověku rizikové faktory, které sehrávají negativní roli 
při zachovávání imunitního systému v kondici, čímž jej oslabují, místo aby jej posilovaly. 

Tato vysvětlená náchylnost se liší člověk od člověka, a sice na základě rozdílných dědičných, okolních, 
vývojových, etických, charakterových a morálních faktorů. Nakonec se tedy jedná o souhru rozličných 
činitelů, které zvyšují riziko oslabení imunity, a tedy riziko virové infekce, anebo mohou před takovouto 
infekcí chránit. 

Billy   Promiň, ale všechno to, co říkáš a vykládáš, mě učil již Sfath, který k tomu však dodal, že všechny 
tyto záležitosti nebudou žádné vědecké kapacity na Zemi, které se zabývají virologií, epidemiologií 
a imunologií atd., nikdy promýšlet, natož aby je přijaly, neboť kvůli své zabedněnosti nejsou schopny se 
nad těmito věcmi byť jen nepatrným náznakem rozumně a soudně zamyslet; zejména se podle Sfath 
má jednat o naše pozemské superpsychology, kteří chtějí vždy všechno vědět nejlépe a kteří se považují 
za superinteligentní jedince, stojící nad všemi bližními. Mluv klidně dále, neboť jsem chtěl tuto věc jen 
mimochodem poznamenat. 

Florena   To, co zmiňuješ, mi říkal již Ptaah, a nadto vím mnohé z jeho výkladů, které nám předává 
ze záznamů Sfath, aby nás obecně informoval o tom, co je pro nás podstatné vědět ohledně tvé 
osobnosti, tvých schopností a všeho, co ses naučil. 

Nyní bych ale ještě ráda uvedla zbylou část informací, které mi Ptaah uložil vysvětlit: Co se týče 
zvýšeného rizika, že si člověk oslabí svoji imunitu, a že si tedy snadněji přivodí virovou infekci – což 
pozemští virologové atd. budou popírat, jak ti podle tvých slov vysvětlil již Sfath –, tak k celé této věci 
je nutno zmínit, že zde sehrávají významnou roli i nejrůznější individuální faktory jednotlivého člověka: 
Jeho okolní prostředí, v němž žije, jedná a působí, jakož i jeho chování, jeho životní a učební vlastnosti, 
jakož dokonce i všechny substance, s nimiž tím či oním způsobem přichází do styku. Souhra těchto 
faktorů může vyvolávat riziko oslabení imunity a natolik jej zvyšovat, že se může člověk nakazit virem 
prakticky bez náchylností jiného typu. Mohou se tedy vyskytnout nejrůznější rizikové faktory, které si 
ani virologové, epidemiologové, lékaři a zvláště ani psychologové neumějí představit, a tudíž budou vše 
popírat, například okolnost, že se na infekci mohou příčinně podílet dědičné, jakož i ryze individuální 
faktory tradičního, novějšího či současného druhu, jako jsou např.: 

1. deprese; 
2. již v dětském věku či v průběhu života konzumované, celoživotně působící substance; 
3. tlak na výkonnost; 
4. stresová zátěž; 
5. velký výkonnostní a konkurenční nátlak; 
6. stavy obav; 
7. zatěžující životní okolnosti osobního druhu; 
8. přetěžování všeho druhu; 
9. poruchy spánku či bolestné stavy; 
10. psychické poruchy či onemocnění; 
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11. ztráta pozornosti; 
12. tlak na rozhodování; 
13. hyperaktivita; 
14. falešné sociální okolí; 
15. špatné známosti, rodinné poměry či špatná přátelství; 
16. náročný či neoblíbený profesní život, resp. takovéto pracovní prostředí; 
17. rizikové faktory spojené se zneužíváním substancí všeho druhu atd.; 
18. mezilidské konflikty s rodiči, sourozenci, přáteli, známými a cizími lidmi; 
19. špatné školní výkony; 
20. nedostatečné využití vlastních schopností; 
21. odloučení od milovaného člověka; 
22. smrt milovaného člověka; atd. 

To jsou ta vysvětlení od Ptaah, která ti mám uvést; myslím si, že jsem zmínila vše a na nic jsem 
nezapomněla. 

Billy   Děkuji, a kdyby tvůj výklad nebyl úplný, tak můžeš zbylé věci stále ještě říci a dále rozvést 
dodatečně. Každopádně ti znovu děkuji. Nyní bych rád od tebe slyšel, Bermunda, co bys mi chtěla 
povědět o té hudbě a tvých souvisejících vědomostech. 

Bermunda   Ráda – pokud se skutečně zajímáš o mé vzdělané chápání hudby, tak v tomto ohledu ti 
mohu vysvětlit, že jsem ze zájmu, jenž souvisí s mojí eklektickou vášní, do hloubky studovala i všechny 
pozemské umělecké druhy hudby. Kvůli své vášni jsem také důsledně studovala i všechna díla 
a organizované zvukové události, jež z nich vyplývaly nebo i dnes vyplývají. Mé vědomosti tedy zahrnují 
všechny dotyčné umělecké, resp. hudební směry všech pozemských národů, které byly praktikovány od 
nepaměti až do dnešní doby: Opery, salonní a taneční hudbu, jazz, pop, hudební šlágry, house, hip-hop, 
vesnickou a klasickou hudbu, pracovní písně, dětské zpěvy, country, mešní i rockovou hudbu, operety, 
muzikály, techno, rhythm and blues, metal, alpskou hudbu, singsang a industrial, krautrock2, 
elektronickou hudbu, call and response, klasický, alternativní i punk rock, černošské a afroamerické 
spirituály, gospelovou hudbu, folk punk, německý rock a grunge3, jazz rock, jakož i kostelní hudbu, 
sektářské a modlitební zpěvy, lidovou a chórovou hudbu a četné jiné směry hudby. Harmonická hudba 
a zpěv mobilizují vědomí lidí, stejně jako instinktivní vědomí savců, nižších zvířat a všech živočichů 
obecně, což žel většině pozemšťanů není známo. Hudba a zpěv harmonického druhu vedou v člověku – 
jak víš, jelikož jsi v tomto směru poučen – k produkci hormonů blaha, které »z půle hodnotové cesty« 
působí na dobré, skutečně dobré nebo na nejlepší charakterové vlastnosti, které si člověk vyvinul. 
V případě jistého většího zástupu pozemšťanů je tyto charakterové vlastnosti zpravidla nutno měřit 
kritériem »poloviční cesty«, což znamená, že jsou tito lidé ve svých charakterových vlastnostech schopni 
»na půli cesty« myšlenkovo-pocitovo-psychického rozpoložení míru, harmonie, radosti a lásky a že jsou 
tomuto rozpoložení přístupní, a tudíž své myšlenky, pocity a psychiku vedou jistým vyrovnaným 
způsobem. Tak je tomu proto, že vědomí těchto lidí vyvažujícím, dobře členícím a uklidňujícím 
způsobem zpracovává harmonické zvuky hudby a zpěvu, stejně jako na nevědomé úrovni i šelesty, zvuky 
a všechny hlasy přírody. Když však do této lidské nálady pronikne něco rušivého, tak se tato nálada 
velmi rychle rozplývá, což umožňuje, že v člověku vzkypí jeho jen způli vypracované dobré charakterové 
vlastnosti a že propuknou veškerá negativa. K tomu bys mohl něco vysvětlit ty, neboť náš rozhovor 
budeš přece vyvolávat a sepisovat, aby si jej mnozí mohli přečíst. Znáš navíc, na rozdíl ode mě, 
pozemšťany a víš, jak je nutno jim věci vysvětlit. Mimoto jsi v těchto záležitostech velmi poučený, 

 
2 Krautrock, který se objevil v Německu koncem 60. let, je vybíravý a často velmi originální mix post-
psychedelického jamování a náladového progresivního rocku ve směsi s nápady soudobé experimentální klasické hudby; 
pozn. překl. 
3 Grunge je podžánr alternativního rocku, vycházející z hard rocku a punk rocku; pozn. překl. 
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a dokážeš tudíž vše přesně vyložit tak, aby to lidé i pochopili. Poté bych ráda vysvětlila další nezbytné 
věci. Tedy, prosím ... 

Billy   Když myslíš! – Dobrá, při těch okolnostech, jaké jsi nastiňovala, v člověku nepropukají pouze 
negativa, nýbrž i vztek, násilí, zlovolnost, nenávist, pomsta a odveta, přičemž lidé se zpravidla neštítí ani 
vraždit, zabíjet, bořit a ničit. To jsou zřejmě ta fakta, o nichž si myslíš, že bych je měl vysvětlit? 

Bermunda   Ano, prosím. O tom bys měl něco vysvětlit, pokud možno poněkud podrobně, neboť tvé 
dotyčné vědomosti přesahují ty mé. Navíc budeš přece náš rozhovor také vyvolávat, sepisovat 
a předávat dále ke studiu, což by bylo důležité a určitě i poučné. 

Billy   Máš zřejmě pravdu v tom, že by celá tato věc měla být poněkud rozvedena. Předtím jsi ale 
zmiňovala něco, na co se musím nejprve zeptat, neboť dotyčný pojem neznám, totiž onen význam 
»z půli cesty« / »poloviční (hodnotová) cesta«. Co to znamená? Když toto slovo rozeberu svými 
mozkovými závity, tak mi napadá, že tím možná myslíš »polovinu něčeho určitého«, nebo právě něco 
»polovičatého«, něco, »co se dělá jen způli« či něco podobného? 

Bermunda   Ano, takový je smysl mého vyjádření. 

Billy   Dobrá, pak je tato věc jasná, a já budu tento pojem používat i při svých výkladech. Z toho, co jsi 
uváděla, plyne, že lidé – což musím patrně zopakovat –, kteří si v sobě skutečně »do půle cesty« 
vypracovali a vyvinuli dobré či nejlepší charakterové vlastnosti, vede harmonická hudba a harmonický 
zpěv k tomu, že si produkují hormony blaha. To v nich evokuje myšlenková, pocitová a psychická hnutí, 
která je vedou k jisté vyrovnanosti. Tito lidé projevují, jak vysvětluješ, zpravidla »polovičaté« 
charakterové vlastnosti, které představují – pokud to správně chápu a interpretuji – »způli« dobré 
charakterové hodnoty, které jsou podle mého mínění vlastní velké části, ba dokonce většině lidstva, 
a to nezávisle na tom, zda lidé propadli zcela pomatené, zmatené a bludné bohovíře, nebo zda jsou 
nakloněni jasnému rozumu, zdravému úsudku a konstruktivní intelektivitě. Odpovídá však smutné 
skutečnosti, že ty nejzhoubnější faktory se od nepaměti zvrhávají v lidech, kteří propadli náboženské 
nebo sektářské bludné víře. Věrské a náboženské střety, které již od nepaměti – a sice již od doby 
prvotního vzniku náboženství a sekt – vedly k rozbrojům, válkám a teroru a které přetrvávají 
až do současné doby, si vyžádaly mnoho miliónů lidských životů a i nadále si žádají četné smrtelné oběti. 
To vše ve jménu Boha Stvořitele, který neexistuje, který má však představovat lásku a dobrotivost 
in persona, přičemž ovšem pro všechny lidi, kteří v něj nevěří, požaduje zhoubné tresty, a navíc žehná 
válkám, teroru, vraždění, mučení a zabíjení. A pokud lidé kvůli tomu páchají vraždy a masakry a pokud 
znásilňují, ničí, rozvracejí a dopouštějí se genocid, resp. hubení národů, pak tak činí při pomatených 
oslavných modlitbách určených neexistujícímu Bohu těch kterých nespočetných náboženských 
a sektářských směrů, přičemž dokonce ani odborníci nevědí, kolik set a tisíců různých těchto směrů 
v pozemském lidstvu, které je zaujato bludnou bohovírou, vůbec existuje. Avšak jsou to právě všichni 
tito lidé – kterých jsou četné miliardy a kteří věří náboženstvím a sektám s jejich bohy (ať už se jedná 
o křesťanského Boha Otce; o Alláha v islámu a sikhismu; Boha jménem Ahura Mazda v zoroastrizmu; 
Boha jménem Adonai-Eleohim-El-Jahve v židovství, nebo o bohy Brahma, Indra, Dakša, Hiranyagarbha, 
Višvakarman a přes 3 milióny jiných božstev v hinduizmu) –, již ihned vypění, když se odehraje něco, co 
se příčí jejich »způli« dobrým charakterovým hodnotám, kterých se dopracovali v době své puberty. 
Poté lidé velmi rychle a neuváženě hází přes palubu všechny své dobré záměry a chápou se zbraní, aby 
svými rozepřemi, svým násilím, vražděním, zabíjením, válčením, mstěním, nenáviděním, terorem 
a všemi svými zhoubnými zvrácenostmi za každou cenu dávali volný průchod všem pekelným 
zvrhlostem. Tento fakt lze pozorovat nazpět v čase do hlubokých dějin pozemského lidstva, a sice 
zejména a prokazatelně s ohledem na náboženské války a jiné závažné náboženské konflikty, které 
celkem stály mnohonásobně více lidských životů než všechny 3 světové války dohromady, z nichž ta 
první, která probíhala mezi léty 1756 až 1763 je pozemské historii světových válek zatajována. 
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Kolik náboženských válek bylo na pozemském světě od nepaměti skutečně vedeno a kolik jich je vedeno 
znovu a znovu i v dnešní době, o tom neexistují žádné přesné záznamy, a tudíž není možné uvést přesné 
číslo, nicméně počet těchto válek jde nepochybně do tisíců – dnes hraje v tomto ohledu ústřední roli 
zejména islamistmus4, jehož představitelé se dopouštějí všeho možného vražedného a bořivého 
fanatizmu a vraždí, masakrují, znásilňují, mučí, ničí a rozvrací atd. 

Při náboženských a sektářských válkách nikdy nešlo a ani dnes nikdy nejde pouze o náboženství, sektu 
a jejich bludnou, pomatenou bohovíru, neboť v podstatě se revolty, povstání, občanské i národní války 
a teror stále a zpravidla páchaly, vedle příčiny samotného náboženského sektářství, i ze dvou dalších 
hlavních příčin, a sice vždy kvůli zlatu, diamantům, pokladům, územním ziskům a penězům na jedné 
straně, a kvůli moci a panské vládě na straně druhé. Až na konci šlo skutečně o bludnou víru, kvůli níž 
zastánci fanatické bludné víry mučili, znásilňovali, vraždili a masakrovali druhé. Tyto věci byly páchány 
vždy, ať už při náboženských a sektářských válkách, nebo při jiných válkách a teroru, a jsou páchány 
ještě i dnes a budou páchány ještě dlouhou dobu, a sice do té doby, do jaké budou ještě existovat 
náboženství, sekty, směry bludné bohovíry, jakož i mocichtivé a chamtivé lidské kreatury, které jsou 
prostomyslnými národy pozvedány do vládních pozic. To je jedna stránka věci, a ta druhá spočívá v tom, 
že věrské bludy budou i nadále přinášet pohromy, pokud budou vrchní a nejvrchnější náboženské 
a sektářské postavy i nadále tolerovány, jejichž nižší vůdcovští hlupáci až po nejvrchnější vůdce 
způsobovali lidstvu nevýslovná neštěstí a nechávali zavraždit bezpočet lidských životů.  

Války, povstání a teror – ať už jsou motivovány politicky, mocenskou posedlostí a lačností libovolného 
druhu, anebo nenávistí, pomstychtivostí a náboženskými či sektářskými bludy – jsou úhrnem určovány 
a prováděny pouze lidmi, kteří období své puberty využili jen »polovičatě« k tomu, aby si vyvinuli 
člověka hodný charakter, a tudíž si svůj charakter vybudovali jen »v poloviční kvalitě«, a vyvinuli si jej 
tedy nedostatečně. U těchto lidí tedy v jejich hlavní, 6leté pubertální fázi vývoje vyvstal zásadní deficit 
spočívající v tom, že si neosvojili a nevyvinuli svrchované hodnoty životního chování, ani životně důležité 
hodnoty myšlenek, pocitů a psychiky. Také dobré, vysoce kvalitní charakterové vlastnosti, jako je láska, 
dobrotivost, svoboda, vyrovnanost, slušnost, mír a počestnost atd., si dotyční lidé vypracovali a vyvinuli 
jen »do půle cesty«, a tudíž všechny tyto »polovičaté« hodnoty ani nedokážou kontrolovat. Kvůli této 
chybějící kontrole jsou však lidé schopni náhle vypěnit a projevovat vztek, hněv a násilí, přičemž se 
v nich vzdouvá nenávist a náhlé náladové zvraty atd. Z toho důvodu lidé ani nepochopili a nechápou, co 
tyto určité hodnoty znamenají, jako např. láska, která se v »odborných knihách« popisuje jako 
nedefinovatelná, jako např. tímto způsobem, jak jsem se jednou mohl dočíst: »Pro lásku neexistuje 
žádný obecně platný popis, jelikož každý člověk si ji definuje individuálně a jinak než jeho bližní.« 
Ve slovníku »Duden« jsem se kupříkladu jednou dočetl, že »jako láska se definuje silný pocit 
náklonnosti, a tedy pocitově zakotvená příchylnost k blízkému člověku«. Mimoto se prý láska může 
zakládat například i na »duševní« přitažlivosti, a nemusí být tedy vždy tělesná. Se Sfath jsem o tomto 
tématu častokrát diskutoval a hodně jsem se od něj naučil, což mě přimělo k tomu, abych sám 
zformuloval definici skutečné a upřímné lásky – tuto definici považoval Sfath za zdařilou a říkal, že podle 
jeho názoru vypovídá moje formulace a definice přesně o tom, jak je lásku skutečně nutno chápat; ta 
formulace zní takto: 

»Láska je empatické, myšlenkově, citově a psychicky založené pociťování (čití) důstojné sounáležitosti.« 

Lásku může člověk – pokud je v něm skutečně přítomna a pokud není nepoctivá a pokrytecká – vřele 
pociťovat k jinému člověku, avšak skutečnou lásku může člověk pociťovat (byť v patřičně odlišné 
podobě) i k rostlinám, zvířatům, nižší zvířeně či jiným živočichům, ale rovněž i k předmětným, 

 
4 Billy rozlišuje mezi islamismem a islamistmem; pozn. překl. 
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materiálním věcem, k hudbě, zpěvu, jinému uměleckému směru, anebo k jiným věcem podle jejich 
druhu atd. 

Láska znamená něco jiného než zamilovanost, resp. stav zamilování, neboť ten stojí v protikladu k lásce 
a nemá s ní nic společného, neboť zamilování plyne z nejasného a klamavého stavu myšlenek, pocitů 
a psychiky. Tento stav vyplývá z šalebných přání, jež se zakládají na zvláštních a rozdílných příčinách, 
mezi něž patří například zálibné pozorování tělesných proporcí a výrazu obličeje, vnímání hlasu 
a způsobu mluvy nebo nazírání tělesných pohybů, způsobu chůze či způsobů chování atd. Z toho ovšem 
nemůže vyplynout žádná důstojná, resp. vnitřní empatická sounáležitost na úrovni myšlenek, pocitů 
a psychiky, a to ani po dlouhé době, tedy ani po celých letech a desetiletích, a tudíž zamilovanost, resp. 
stav zamilování jednoho dne nevyhnutelně skončí a zcela ztratí svůj význam. Tento fakt je často příčinou 
toho, že se lidé zamilovávají do jiných osob, načež se po dlouhých letech stmelené lidské páry opět 
rozcházejí a jednotliví partneři vstupují do nových svazků, přičemž eventuálně opět propadnou pouhé 
zamilovanosti, a proto se problém se zamilovaností opakuje – a pak možná znovu a znovu ... 

Ale teď se vrátím k tomu, o čem jsem hovořil předtím: Příčina toho, že lidé nemohou vykonávat 
vědomou ani trvalou kontrolu nad svými »polovičatými«, velmi nedostatečnými charakterovými 
vlastnostmi a že ihned vypěňují a chápají se násilných, nenávistných, pomstychtivých a všech zhoubně 
zvrácených prostředků, když se stane něco, co nezapadá do jejich osobního myšlenkového, pocitového 
a psychického vzorce, spočívá v tom, že disponují pouze »polovičatými« hodnotami po stránce svých 
charakterových vlastností a že nad nimi nevykonávají kontrolu. Pokud se člověk těší z hudby, zpěvu 
a ledasjaké harmonie a dává v sobě vzejít hnutím, jako je láska, mír a vyrovnanost atd., avšak zároveň 
nemá sílu si všechny tyto hodnoty uchovat a ovládat, když se objeví nějaká protivenství nebo útočnosti, 
jež narušují jeho rozpoložení, tak zákonitě propukne jiná a ještě negativní a zlá, »polovičatá« stránka 
jeho charakteru a vyprodukuje zlé výbuchy, sváry, zášť, pomstu a násilí atd., jelikož člověk si ty dobré 
stránky svého charakteru vyvinul pouze vlažně a právě tak, že zůstaly, jak říkáš ty, Bermunda, »na půli 
cesty«; proto mohou být tyto dobré stránky ovládnuty, překonány, ignorovány, zneužity nebo 
jednoduše ukončeny těmi ostatními a ještě nezpracovanými a zhoubnými částmi charakteru člověka, 
stejně jako »polovičaté« hodnoty jeho charakterových vlastností. 

Držitelé moci nebo nějaké náboženské, sektářské skupiny lidí chtějí dosahovat stále větší moci nad 
svými věřícími a pokud možno vše o nich rozhodovat; stejně jednají i držitelé státní moci a krutovládci, 
vedle toho, že ti všichni dychtí po hodně penězích a bohatství, a jde jim tedy právě hlavně o peníze, 
další peníze a bohatství. Proto je tomu také ve vládách tak, že jednotlivé politické strany se mezi sebou 
hádají o peníze a nedokážou docílit žádné politické shody, takže na politické scéně vládnou stále 
stranické neshody. Je nepopiratelné, že se úplně všude ve všech vládách projevuje též religiozita 
a sektářství. Projevuje se i hamižnost, když jde o to ničit cennou zemi kvůli nějakým stavbám nebo 
nalézat a drancovat zemské zdroje, jako je zlato, ropa a jiné suroviny. Faktem současně je, že většina 
hádajících se vládních činitelů a politiků, jakož i většina v národech, vykazuje pouze »polovičaté« 
charakterové vlastnosti, a tudíž dotyční patří k prvním, kteří volají po válce a teroru, když se vyskytnou 
nějaké problémy s jinými národy. Jelikož je charakter většiny členů populace také vyvinut jen »na půli 
cesty«, je nevyhnutelné, že se tito členové chápou zbraní a nerozvážně a svolně následují nepokojné, 
zhoubné a vražedné volání po válce a teroru ze strany svých vládnoucích a pobuřovatelů, přičemž vůdci 
náboženství a sekt činí totéž. Tyto skutečnosti se od nepaměti prokazovaly v běhu nespočetných válek, 
povstání, občanských, jakož i náboženských a sektářských válek a v běhu všeho teroru, ať už se jednalo 
o vražedné křižáky po husitských válkách, o první evropské náboženské války, resp. války o Kappel mezi 
katolickými Švýcary ze středního Švýcarska a Curyšany, nebo o bitvy u německého Zülpichu; francouzské 
obce Toul; nebo u Wagastisburgu ve středovýchodní Evropě. V roce 1740 však probíhala i bitva 
o rakouské dědictví a 8 válek o Slezsko, jakož dále i válka mezi Severním Vietnamem a USA. Je nutno 
uvést i náboženské války ve Francii, jakož i války Hugenotské (1562–1598), a poté v témže století 
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i holandský osvobozenecký boj, přičemž po asi 100 letech následovala anglická občanská válka a poté 
i třicetiletá válka. A to vše uvádím pouze mimochodem, neboť hluboko do minulosti i přítomnosti 
válečné historie lidstva se konalo tolik nesčetných válek a teroristických skutků, jež si vyžádaly úhrnem 
tolik miliónů lidských obětí, že je již nelze spočítat, a ani jejich počet nebyl písemně zaznamenán. Faktem 
však je, že početně nejhojnější, a navíc ze všeho nejhorší náboženské války a náboženské teroristické 
skutky vyvolávaly a uskutečňovaly od nepaměti až do dnešní doby v prvé řadě křesťanství a islám, jejichž 
věřící páchali hrůzné masakry, mučili, znásilňovali a vraždili. A to vše v průběhu pouhých 2 tisíciletí, což 
četné milióny lidí stálo život, a sice včetně bezpočtu žen a dětí – to vše ve jménu Boha Otce, který miluje 
své děti, lidi; ve jménu Boha, všemohoucího a všemilosrdného, pod jehož záštitou se žehná smrtícím 
zbraním, válkám a náboženskému teroru, aby se pak bídně a bestiálně masakrovali a pobíjeli všichni 
lidé, ženy, děti i muži, kteří mají jinou vírou nebo patří k jinému národu. 

Skutečnost, že hádající se zastánci bludné bohovíry všech náboženství, sekt a jejich bonzů, jakož i všech 
národů všech zemí a všech náboženských směrů a politických stran, zastávají rozdílnou víru, přispívá 
často k tomu, že se hájené pozice mezi různými věřícími stále více vyostřují, přičemž zvláště zvrhlí 
neonacističtí křesťané dorážejí na všechny židy a chtějí je vyhladit, stejně jako zvrácení fanatičtí věřící 
islámu. Avšak také v mnoha židech samotných plane zášť a pomsta, a tudíž se ani oni nezdráhají vraždit 
své nepřátelsky smýšlející protivníky, když jim tito padnou do rukou. Taktéž jednají i věřící jiných 
náboženských a sektářských směrů, neboť těm všem je vlastní, že jejich charakterové vlastnosti jsou 
pouze »polovičaté«, a tudíž jsou pro ně hodnoty pravé lásky, míru, svobody, harmonie, vyrovnanosti, 
lidské počestnosti, etiky, morálky, lidské cti a důstojnosti nad rámec této »polovičatosti« pouze 
prázdným, nicotným dýmem a ihned je zapomínají, když se byť jen nejmenší záležitost příčí jejich 
smýšlení. Tak tomu bylo vždy, jak od nepaměti dokazuje i historie lidstva. Již staří Řekové vedli války, 
aby chránili své svátosti. Ve středověku bojovali křesťané a muslimové o to, kdo má větší práva 
na Jeruzalém. Tento spor není dodnes urovnán, a tudíž válčení, teror, vraždění a ničení bez zábran všude 
pokračuje a nenachází konce. 

Když se podíváme na vražednou historii křesťanského náboženství, tak zjišťujeme, že spolu katoličtí 
a protestantští křesťané odjakživa sváděli války a páchali proti sobě teroristické skutky, v Evropě i všude 
možně jinde, přičemž i v raném novověku, a sice již od roku 1232, pronásledovali inkvizitoři takzvané 
kacíře, tedy lidi, kteří buď nevěřili v imaginárního Boha nebo přinejmenším nevykonávali bludnou 
bohovíru tak, jak jim to předepisovala a jak po nich požadovala křesťanská církev. Dále se od roku 1350 
odehrávalo takzvané zaslepené pronásledování čarodějnic, které v Evropě započalo zhruba v roce 1350 
a trvalo do roku 1750, přičemž toto pronásledování vrcholilo od roku 1550, přičemž vlna procesů 
s čarodějnicemi a s ní spojené úděsné mučení a upalování lidí na hranicích, jakož i topení lidí v řekách, 
trvaly do roku 1650. 

Četné neúrody, které nastávaly od roku 1562 až zhruba do roku 1630 a které vznikly kvůli špatnému 
počasí, což vedlo k silnému zvýšení cen potravin, sloužily křesťanským kazatelům k tomu, aby 
za ně učinili odpovědné čarodějnice, jelikož si sami tito kazatelé bludně věřící v Boha mysleli, že za ně 
odpovědné jsou. Lidé ve svých obecných názorech svalovali na údajné čarodějnice všechny možné 
negativní, zlé a špatné věci, stejně jako i chudobu, případy úmrtí a válečná tažení atd., atd., atd. A tyto 
poměry přetrvávaly v Evropě nakonec až do roku 1680, kdy byla v Rakousku ukončena poslední 
pronásledování čarodějnic. Všechny ty pohromy, bídy, trápení a nevýslovné bolesti, jakož i celý ten, 
prolhaným katolicizmem kázaný a nalhávaný, nonsens spojený s pronásledováním čarodějnic, jakož 
i idiotská, realitě odcizená bludná bohovíra mnoha tisíc lidí, kvůli níž se mučilo, vraždili se nevinní lidé, 
ať ženy, děti nebo muži, a masakrovali se čarodějnice, o to vše se v daných dobách nestarali ani 
křesťanští věřící, ani pokrytečtí zastánci bludné bohovíry, a nestará se o to celý křesťanský svět ani 
v dnešní době. Vskutku, tak tomu bylo, neboť dotyční tehdy přece nemuseli a ani dnes nemusejí s vlastní 
kůží na trh, skládat účty ani se nechat upálit na hranici. Tehdy se na údajné čarodějnice pořádaly 
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vražedné náboženské hony, v souladu s křesťanským šílenstvím, jemuž padly za oběť četné tisíce 
nevinných lidí, kteří byli ukrutně mučeni a následně zaživa upalováni na hranicích – zejména mladé 
i starší ženy a někdy dokonce i děti –, a tytéž poměry přetrvávají ve skrytu i nadále, zejména v zemích 
třetího světa, kde se křesťanská bludná víra i nadále silně vzmáhá. Ve starých dobách tyto poměry 
vyvolal nejvyšší z katolických sektářských šéfů v Římě, a sice papež Inocenc VIII., který vydal určitou 
listinu, tzv. protičarodějnickou bulu – a tentýž přístup se ničemně uplatňuje i dnes, byť jiným způsobem. 
To proto, aby byli sprovozeni ze světa lidé, jako jsem já, tedy ti, kteří se odvažují říkat a rozšiřovat 
skutečnou pravdu o tom, jak se věci mají s bludnou bohovírou a jaké nehorázné, vražedné zločiny 
na lidstvu byly a jsou i nadále páchány ve jménu slabomyslně smyšleného a údajně »milujícího« Boha 
Otce. 

Křesťanské náboženské skupiny se potíraly i v občanských válkách v Severním Irsku a tajně se potírají 
ještě i dnes, byť o tom lidé nejsou veřejně informováni. A i dnes se totéž odehrává v Izraeli a Palestině, 
resp. mezi židy a muslimy, přičemž vzájemně se terorizují a vraždí i Číňané a Ujgurové, resp. buddhisté, 
taoisté, konfucianisté a islámští věřící, a totéž dělají i v Myanmaru Barmané a Rohingové5, resp. 
buddhisté a muslimové. I ti všichni pějí tutéž smutnou píseň náboženské nenávisti – a u těch všech, 
stejně jako u ostatních všude možně, se nemohou poměry najednou změnit k lepšímu a být vnímány 
jako lepší, neboť jedni nejsou lepší než druzí, jelikož jsou nemocní všichni stejně a je v nich silně zažraná 
nenávist a pomsta proti příslušníkům jiné bludné bohovíry, které kvůli jejich víře vnímají jako své 
nepřátele. A právě v tomto ohledu platí fakt, že všechny tyto lidské národy vykazují v nejlepším případě 
pouze »polovičatý« vývoj, přičemž velké zástupy a jejich vůdci se nalézají ještě výrazně níže pod tímto 
stupněm a je možné – jak si myslím, když zohledním vše, co o těchto lidech vím –, že je tyto lidi 
po stránce jejich celkového lidského vývoje nutno zařadit na ještě výrazně nižší stupeň, než je stupeň 
»na půli cesty«. A to znamená, že jsou tito lidé ještě natolik zaujati svojí bludnou bohovírou, že pro ně 
lidský život – kromě jejich vlastního – nemá naprosto žádnou cenu a hodnotu a je jim zcela lhostejný, 
a tudíž celé to neštěstí pokračuje dál, jak se mezi lidmi od nepaměti traduje a dědí a jak bude tímto 
způsobem i nadále neseno do budoucnosti. A na tom nebudou moci nic změnit ani všichni ti velkohubí 
rozumbradové, psychologové, zastánci bludné nábožné bohovíry, znalci lidí a národů, profesoři ani jiní 
studovaní všeználci, a to ani tehdy, když budou tvrdit, že jsou sami bohové, kteří jsou ovšem smyšlení. 

Dále je potřeba říci už jen to, že v případě všech zmiňovaných zvrhlostí – jak jsem již vysvětloval – nejde 
pouze o samotnou bludnou bohovíru, nýbrž o to, kdo má ve vládách a v politice hlavní slovo a kdo může 
vykonávat vlastní vládní moc. Mimoto jde od nepaměti hlavně také o peníze, bohatství a územní zisk. 
Tak je tomu např. i v případě trvalých válečných intrik mezi Palestinou a Izraelem, které probíhají již 
od té doby, kdy hebrejský národ uprchl z Egypta a usadil se »v zemi zaslíbené«, neboť od těch dob stojí 
krvavé spory stále znovu lidské životy, jak stojí psáno v náboženské dějepravě. A to celé bude ještě 
dlouho pokračovat v budoucnosti a bude se terorizovat, vraždit a rozvracet, a sice pokaždé s voláním 
»Bůh je veliký«. 

Všem těmto lidem je úhrnem vlastní, že jsou přístupní myšlenkovému, pocitovému a psychickému 
rozpoložení míru, lásky, radosti a harmonie a že jsou také schopni tyto hodnoty pociťovat, všechny je 
projevovat i prožívat, a sice i v každodenním životě a při stycích se svými spolubližními, s přírodou 
a životními formami v ní. Tak je tomu proto, že vědomí těchto lidí do sebe pojímá a vyvažujícím, dobře 
členícím a uklidňujícím způsobem zpracovává harmonické zvuky hudby a zpěvu a pozvedá se vlivem 
myšlenkových a pocitových kmitů člověka k psychickému pociťování blaha. A to po jistou dobu lidé činí, 
a to i nevědomě v souvislosti se šelesty, zvuky a všemi hlasy přírody. 

 
5 Rohingové nebo také Rohingyové jsou příslušníci indo-árijské muslimské etnické skupiny obývající severní část 
Arakanského státu ležícího v Mynmaru; pozn. překl. 

http://cz.figu.org/


26 
 

 

Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

»Polovičaté« charakterové vlastnosti lidí jsou v tomto ohledu dobré a správné, avšak jen do té doby, 
než nějaký rušivý faktor vpadne do harmonické nálady, neboť pokud jen sebenepatrnější faktory začnou 
obtěžovat a postihovat celek té lásky, míru, radosti, harmonie, otevřenosti a vyrovnanosti atd., tak ony 
»polovičaté« charakterové vlastnosti velmi rychle zmizí, opadnou a umožní, aby velmi namáhavě 
vypracované a jen »polovičatě« dobré charakterové vlastnosti zuřivě nebo hněvivě vzkypěly. Kontrolu 
nad tímto »polovičatě« vypracovaným dobrem člověk tímto způsobem nezkrotně ztrácí, kvůli čemuž 
všechna stávající, dosud nezpracovaná negativa charakterových hodnot zhoubně propukají a páchají 
pohromy. Z toho pak zákonitě vyplývají rozepře, spory, zášť a zhoubné násilnosti, jakož i náhlé záchvaty 
pomsty, odvetné skutky, války, teror, vraždění a zabíjení, neboť člověk náhle z nějakých potřeštěných 
a zmatených důvodů celou svoji lásku, svůj mír, radost, harmonii a vyrovnanost atd. odsunuje pryč, 
takže pro něj tyto hodnoty ztrácejí význam a jsou znicotněny vzdouvajícím se strachem, vztekem, 
hněvem a myšlenkami na vlastní vítězství nebo zisk. 

Inu. – Něco dobrého je lepší než něco dostatečného a to nejlepší by muselo být tím, co by mělo vzejít, 
avšak ve skutečnosti je to pouze dostatečné. To, že člověk nedosahuje žádného výsledku ve svém vývoji 
dobrých a nejlepších charakterových vlastností, je jasné, a nebude jich dosahovat tak dlouho, dokud 
pro to nebude nic dělat a dokud bude pouze vegetovat ve svém tradičním mizerném, smutném 
a zkázonosném stylu. 

To, co je nyní ještě nutno zmínit a vysvětlit – jelikož považuji za naléhavě nutné, aby to bylo pro jednou 
vyloženo –, se týká toho, že obecně i všechna zvířata podle svého rodu a druhu, tedy savci, ale i všechna 
nižší zvířena (k níž se savci neřadí), jakož i ptáci, slepýši, plazi a všechny ostatní životní formy vůbec je 
nutno začlenit do oné »hodnotové cesty«, podle níž se i chovají. V zásadě musí být vysvětleno a také 
jasně vyloženo – a to i přesto, že všechny tuze bystré vědecké veličiny, které se zabývají touto látkou 
a všichni rozumbradové a popírači pravdy budou má slova zběsile kritizovat, budou páchat teror 
a ostouzet mě jako pomatence a šílence –, že všichni savci vykazují animální, »polovičatě« uvědomělou 
formu vědomí, která je »na půli cesty«. Tato přirozená »polovičatá« forma odpovídá sice »jen« 
»polovičatě« vědomému vědomí »na půli cesty«, avšak je vyspělejší než pouhé instinktivní vědomí 
nižších živočichů, kteří – jak jsem již vysvětlil – nepředstavují zvířata, nýbrž právě nižší zvířenu, a tedy 
žádné savce. Tento fakt také ale znamená, že každé zvíře vnímá, cítí, resp. »chápe«, co se kolem něj 
a s ním děje, podle svého rodu a druhu, a tedy podle svého »polovičatě« uvědomělého evolutivního 
vědomí, které je na »půli cesty« – a činí tak právě »způli« vědomě. Tak bych to tedy vysvětlil, avšak je 
také nutno vyložit, že zvířata podle svého rodu a druhu disponují přirozeně »polovičatým« vědomím 
»na půli cesty«, a tím pádem »polovičatou« schopností instinktivního myšlení, a tedy i »polovičatou« 
schopností instinktivního sebepoznání a instinktivní psychikou. Tyto věci jsem se naučil, prožil je 
a dověděl se je již u Sfath, když mi pomocí svých aparatur umožnil se dorozumívat s různými savci 
formou hovoru, resp. otázek a odpovědí. Také veškerá nižší zvířena disponuje podle svého rodu a druhu 
podobnými formami, stejně jako mnoho jiných forem života, k nimž patří i rostliny. Všechny tyto životní 
formy disponují přinejmenším schopností instinktivního pociťovaného vnímání, a tedy i jistou 
schopností instinktivního pociťovaného jednání, jimž předchází instinktivně pociťovaná rozhodnutí, což 
jsem rovněž mohl sám zažít a dozvědět se s pomocí Sfath. Proto mohu s čistým svědomím říci, že všichni 
pozemšťané, zejména vědci, kteří se zabývají těmito faktory, se svými opačnými tvrzeními vůbec nic 
nevědí o jiných formách života, když odhlédnu od toho, že mají jisté znalosti o člověku. Celá jejich 
moudrost se zpravidla zakládá jen na domněnkách a dohadech, a tedy nikoliv na faktických 
vědomostních faktorech, a tudíž rozvíjejí pouze hypotézy a ve skutečnosti nemají žádné faktické znalosti 
– což ovšem kvůli svému dotyčnému deficitu po stránce intelektivity, rozumu a úsudku vehementně 
popírají, jelikož chtějí oslňovat lid a být jím považováni za nejchytřejší na světě. Ti všichni ovšem znají – 
pokud se smím kvůli jistému příměru odchýlit od vlastního smyslu řečeného – prastaré moudré úsloví 
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»Netrap nikdy jinou bytost pro zábavu, neboť cítí stejnou bolest jako ty sám.« V Novém Věku byl sice 
pojem »bytost« nahrazen »zvířetem«, avšak význam úsloví zůstává týž. 

Nyní však znovu podotýkám: Vše, co jsem vysvětlil ohledně oné »hodnotové cesty« se vztahuje nejen 
na člověka, ale stejnou měrou obecně i na zvířata, nižší zvířenu, ptáky a všechny ostatní živočichy 
ve volné přírodě, a sice až po poslední malý hmyz a živočichy, které lidé chovají. Ona »hodnotová cesta« 
hraje roli ve vztahu k chování, neboť mohou-li tyto životní formy na své »hodnotové cestě« spojené 
s přirozeným chováním instinktivního vědomí žít bez zábran a nezatíženě, aniž by byly jakkoliv 
postihovány zatěžujícími vlivy, a tedy aniž by jakékoliv zlé vlivy zhoubně měnily a narušovaly jejich 
chování (tyto vlivy vyvíjejí zejména lidé, kteří dotyčné životní formy týrají atd.), tak se zpravidla 
nezvrhávají, ale žijí podle svých normálních pudů, a sice i po stránce své zcela přirozené, instinktivně 
charakterové »hodnotové cesty«. V protikladu k těmto životním formám stojí člověk, který musí svoji 
důležitou »hodnotovou cestu« ve vztahu ke svým podstatným charakterovým vlastnostem 
a charakterovým způsobům chování utvářet a správně formovat ve svém mládí, ve své střední, 6 let 
trvající pubertální fázi, což ovšem většina pozemského lidstva žel činí jen nedostatečným způsobem 
a »do půle cesty«, a tudíž se dopracovává pouze »polovičatých« charakterových vlastností. To ovšem 
vede k tomu, že si člověk své »polovičaté« hodnoty může – například právě vlivem harmonické hudby 
a harmonického zpěvu, o čemž jsem hovořil na počátku – vytvořit, vypracovat a osvojit si je sice 
až po jistou úroveň určitých hodnot lásky, míru, svobody, harmonie, vyrovnanosti a počestnosti, avšak 
tyto hodnoty se kvůli jeho chybějící kontrole vzápětí hroutí, zcela přestávají působit a dávají volný 
průchod zhoubnému násilí, jakmile je onen harmonický stav zatěžován rušivými a nekalými vlivy. To 
byly věci, Bermunda, které jsem musel vysvětlit. Pravděpodobně jsi nečekala, že bude celý můj výklad 
vypadat takto, ale když už mám něco vysvětlit, tak ... 

Bermunda   ... to děláš podrobně, správně a tak, aby mohli lidé všemu i porozumět. Nejenže jsi celou 
věc vysvětlil velmi dobře, podrobně a obsáhle, jak bych to sama nezvládla, ale dokonce jsem se ze všeho 
naučila i některé věci, které mi byly doposud neznámé. Za to ti chci poděkovat. 

Florena   K tomu se připojuji, i já ti děkuji. – Podobáš se skladišti s učenými knihami. 

Bermunda   Knihovně. 

Florena   Ano, to je ten správný pojem. 

Bermunda   Milý příteli – Eduarde ... – měla jsem si uvědomit, že když tě poprosím o vysvětlení, tak se 
ho zhostíš podrobně, a proto nemusím sama již nic vykládat. Vysvětlil jsi tedy i to, co jsem chtěla ještě 
vyložit; disharmonická hudba a zpěv, falešné tóny, zvuky, zpěvy a obecně, resp. celkově nesourodé tóny, 
zvuky a hluky zapříčiňují ve vědomí, jakož i v myšlenkách, pocitech a psychice člověka chaotizující stavy, 
které se nekontrolovatelně a fanaticky projevují v celé nesourodosti (diskrepanci) a vytvářejí vnitřní 
disharmonii. To vše se škodlivě odráží na nedostatečně vyvinutých charakterových vlastnostech 
člověka, z čehož zákonitě pramení nepokoj, bezcitnost, nenávist, touha po odplatě a po pomstě, jakož 
i deficit po stránce soucitu, nepřátelství, nespokojenost a ztráta harmonického chápání.  

Celá ta disharmonie a její negativní účinky nepůsobí pouze na člověka, neboť celá ta disharmonická 
nesourodost (protichůdnost) falešných tónů, zvuků a zpěvů, jakož i všestranně, resp. celkově nesourodé 
tóny, zvuky a hluky atd. působí i obecně na zvířata, nižší zvířenu a všechny živočichy. Když jsou tedy tyto 
bytosti přímo zasaženy takovýmto disonantním rámusem a kraválem, tak podléhají formám chybného 
chování, zlé agresi, a dokonce i zhoubným zvrhlostem, jako je tomu právě u lidí, kteří nedostatečně 
pokročili v evoluci své »hodnotové cesty«, což je případ většiny pozemského lidstva, jak jsi rozvedl 
a vyložil. Jak jsi vysvětloval, většinoví lidé se během důležité, hlavní fáze své puberty dopracovali pouze 
»polovičatých« charakterových vlastností a charakterových způsobů chování atd., které však nejsou 
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schopni kontrolovat, což vede k tomu, že jsou-li vystaveni jakémukoliv negativnímu vlivu, tak jsou velmi 
rychle různým způsobem verbálně útoční anebo se zvrhávají k násilí.  

Budu-li hudbu a zpěv hlouběji definovat, pak představují pro vědomí velkou výzvu, neboť harmonické 
sledy tónů nejen budují harmonické účinky láskyplného, svobodného, pokojného, vyrovnávavého 
a počestného druhu, ale mohou též působit jako trénink paměťových schopností. Avšak tato hudbou 
a zpěvem vytvořená harmonie vede u člověka – jak jsi velmi dobře vysvětlil – velmi rychle k fanatizmu 
a dále také ke zhoubným účinkům, pokud lidé trpí pouze »polovičatými« charakterovými vlastnostmi 
a »polovičatě« rozvinutým charakterovým chováním. Tento efekt nastává ihned, pokud vzniklou 
harmonii nekontrolovaně rychle naruší nějaké skutečné či zdánlivé negativní vlivy z vnějšího světa, 
načež se celá tato harmonie rázem hroutí a v člověku propukají zvrhlosti, zhoubnosti a násilí, následkem 
čehož páchá pohromy.  

Skutečnost, že hudba a zpěv působí melodicko-harmonickým, uklidňujícím a kreativním způsobem 
a že budují morálku, plyne mimo jiné z toho, že celá harmonická škála skýtá člověku současně mnoho 
informací k budování etiky a morálky. Z toho vyplývají etické předpoklady pro hodnotící myšlenkovou, 
pocitovou a psychickou strukturu člověka a pro činění patřičných rozhodnutí a skutků. Tím se podporuje 
i metodické přemýšlení o morálce, díky němuž se v centru etiky ocitá specifické morální myšlení, jakož 
i morálně korektní pocity, rozhodnutí a jednání, zejména pokud jde o jeho odůvodnění a reflexi.  

Vědomí musí rozeznávat různé melodie a tónové polohy a uvádět je do vzájemných paralel, avšak 
zároveň musí registrovat i časové sledy tónů, z nichž vyplývají i rytmy a takty, ale současně musí i znějící 
tóny členit na akordy.  

Dále je také podstatný zdroj zvuku a jeho povaha, jakož i jeho pozice, neboť když pozorní 
a zainteresovaní posluchači poslouchají hudbu či zpěv v rámci přímého vystoupení, měli by vědět, 
zda a kde hraje určitý hudební nástroj a kde se nalézá v prostoru. To vše je při skutečném poslechu 
harmonické hudby podstatné pro vědomí, aby mohlo pomocí měření a srovnávání hodnotit celou škálu 
harmonie, tónů a zvuků a aby mohlo konstatovat jejich harmonický význam. Toto představuje úkol pro 
vědomí, který musí být nejprve splněn (což se týká zejména osob, které samy dělají muziku), aby mohl 
člověk patřičně přizpůsobit své harmonické chápání; přitom je však nutno chápat také to, že při těchto 
procesech jsou aktivní určité části mozku, jelikož různé tyto úkoly musí zpracovávat pravá polovina 
mozku, zatímco jiné úkoly mohou být zpracovávány levou polovinou mozku. U osob, které se velmi 
přísně věnují hudbě, je tomu však často naopak, což ... 

Billy   Promiň, ale co myslíš těmi »osobami, které se velmi přísně věnují hudbě«? Máš tím možná 
na mysli profesionální hudebníky, které máme tady na Zemi a kteří si tedy právě vydělávají na živobytí 
hudbou? Pokud je to tak, pak mám otázku: Máte i vy takovéto hudebníky? 

Bermunda   Vy tyto osoby zřejmě tak nazýváte. – Ano, to je smysl mého vysvětlení. A ano, i u nás 
provozujeme hudbu tímto způsobem a studujeme hudební nauku. A fakt, že ti mohu to vše vyložit pro 
tvé pochopení, plyne z toho, že se díky svému studiu a vzdělání v hudební nauce vyznám v základech 
a formách hudby, ve skladatelství, v taktových, metrických a notových zápisech, jakož i po stránce 
tónového značení, rytmiky a tónových druhů a stupňů atd. 

Billy   K těmto věcem se žel nemohu vyjadřovat, neboť vše ohledně malování a čtení hudebních not bylo 
pro mě utrpením. Zdráhal jsem se také učit absurdní zlomkové výpočty, neboť tento nesmysl považuji 
za teror, jelikož tyto věci potřebují zřejmě jen matematici a možná i nějací technici při vývoji, ale pro 
normální občany představuje celá tahle věc pitomost. Ale nenech se tím rušit a hovoř dále o tom, co jsi 
začala vysvětlovat. 
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Bermunda   ... Kromě své znalosti harmoniky6 a harmonické nauky se vyznám i v genezi, genealogii, 
nauce o dědičnosti, resp. v genetice, resp. v genetické biologii. Jsem tedy zběhlá i ve vědě, jež se zabývá 
zákonitostmi dědičných znaků, jakož i základními fenomény dědičnosti na poli molekul, a také původem 
všech základních faktorů atd. Pokud bys měl v tomto ohledu nějaké otázky, tak bych ti na ně tedy mohla 
odpovědět, přičemž jsem také schopna ti dále vysvětlit následující: Jak jsem již předtím nastínila, tak u 
osob, které se velmi přísně zaobírají hudbou, se to má s levou a pravou mozkovou polovinou často 
opačně7 než u lidí, kteří se hudbou sami zabývají jen málo nebo jsou pouhými posluchači. Důvod této 
skutečnosti sice chápu, avšak nejsem v tomto ohledu vzdělána odborně, ale jen všeobecně, a tudíž toho 
o tomto fenoménu mohu vysvětlit jen málo. Tentýž fakt se objevuje i v případě paží a rukou z hlediska 
levorukosti nebo pravorukosti, přičemž se celková orientace mozkových částí na levou a pravou stranu 
vyvíjí u zárodku během časového úseku prenatální fáze v těle matky, kdy jsou významné určité 
biologické faktory, jako jsou chromozomální genetické vlivy. V této prenatální fázi působí na zárodek 
také četné vlastnosti matky, které se na něj přenášejí tak, že jej silně formují a zůstávají mu vlastní při 
jeho vývoji do podoby vlastního lidského těla, a sice až do okamžiku porodu i po něm, přičemž si je 
uchovává po celý svůj život. Tyto vlivy – které matka již brzy přenáší na svůj plod, který je v sobě přijímá 
a zachycuje, takže na něj vykonávají velký účinek – se rovněž odrážejí na všeobecném fyzickém zdraví 
a také na již brzy počínajícím prenatálním vývoji mentálního rozpoložení, které po porodu vědomým 
i nevědomým způsobem evolučně dozrává – na čemž člověk pracuje v hlavní fázi své puberty – 
do podoby formujícího se charakteru a charakterového chování, jak jsi již častěji při našich rozhovorech 
uváděl a vysvětloval. Tento vývoj začíná již krátce před 3. týdnem těhotenství, přičemž se do cca 8. týdne 
dalšího vývoje také již bezmála úplně zakládá a formuje mozek, mícha a neurální systém, načež tento 
vývoj dále pokračuje, dokud se mozek plně nerozvine, což nastává u rodu člověka zpravidla ve věku 
28 let. 

Billy   Máš na mysli pozemské roky? 

Bermunda   Ano, samozřejmě, ty se počítají stejně jako náš čas, neboť i u nás ... 

Billy   Ano, já vím, neboť váš rok se prakticky shoduje s tím naším. 

Bermunda   Tak tomu je. 

Billy   Právě, ale naši superinteligenti, kteří se zabývají lidským mozkem – od doby, kdy vznikly jejich 
vědy, což se stalo před dosti krátkým časem –, si myslí, že vědí, že se naučili a že rozeznali po stránce 
konečného vývoje mozku více než vy, Plejaren, kteří se touto látkou intenzivně zabýváte již mnoho 
tisíciletí a kteří jste nabyli mnohem více poznatků než naši arogantní vědci pozemšťánci. Ti přece 
ve svém nesmírném a bezmezném inteligentství a svých domněnkách tvrdí a domnívají se, že jejich 
vědomosti překračují skutečnost samého Tvoření, a že tedy spolkli všechnu »moudrost« světa. Proto 
také tvrdí, že lidský mozek je plně vyvinut, a tedy i dospělý již ve věku 18 let nebo nejpozději ve věku 
22 let. Již u Sfath jsem se ovšem při jeho psychologické výuce učil něčemu jinému, totiž tomu, že lidský 
mozek v normálním případě celkově dovršuje svůj vývoj až ve věku 28 let života, a to navíc 
za předpokladu, že je mozkový organizmus zcela zdráv a že je konstruktivně vytvářen. Na stranu druhou 
– a to je vlastně klíčový bod –, neznamená plný vývoj mozku a celého tělesného organizmu v žádném 
případě, že musí být současně zcela normálně vyvinuta i vnitřní mozková výstavba. Právě vnitřní stav 
mozku ztělesňuje faktor, jenž rozhoduje o normálním a anormálním, a tedy i o tom, zda je člověk 

 
6 Harmonika (starší hudební pojem), tedy soustava, způsob nebo sloh harmonie; viz i dále v textu, kde bude pojem 
i přímo vyložen; pozn. překl. 
7 Ve smyslu: Hudební mozky používají určité mozkové oblasti v levé/pravé hemisféře, zatímco nehudební mozky 
tytéž oblasti v opačné hemiséře, přičemž samotné členění hemisfér je u obou těchto skupin samozřejmě totožné, viz i dále 
v textu; pozn. překl. 

http://cz.figu.org/


30 
 

 

Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

dospělý, či nikoliv. Plný vývoj mozku tedy v žádném případě neznamená dospělost, nýbrž jen to, že je 
přirozeně vystavěna vnější a vnitřní mozková konstrukce. 

Dospělost člověka nikterak neodpovídá plnému vývoji mozku, ale zcela jinému vývojovému faktoru 
a hodnotě, jež se zásadním a rozhodujícím způsobem zakládá na tom, že si člověk vypracovává a vyvíjí 
intelektivitu, rozum a zdravý úsudek. Do tohoto vývoje jistým způsobem spadá i rozvoj charakterových 
vlastností, jakož i charakterové chování a všeobecné životní chování a životní působení atd. Všechny 
tyto atributy si musí člověk, mimo mnoha jiných věcí, nejprve osvojit a vypracovat v procesu své střední 
pubertální váze, načež je musí v rámci studia prakticky uskutečňovat při vedení svého života, a tedy 
prožívat, z čehož vyplývá hodnota zkušenosti a životního chování. Vše, co tímto způsobem plyne 
z pubertálního studia, určuje stupeň a hodnotu dospělosti, což značí, že dospělost neexistuje jednoduše 
sama o sobě, ale že její úroveň je určována podle druhu všech vypracovaných faktorů a jejich hodnot. 
Podle vyššího či nižšího stupně vývojového vzdělání a uskutečňování intelektivity, rozumu a zdravého 
úsudku, jakož i charakterových vlastností, charakterového chování a všeobecného životního chování, se 
určuje stupeň a stav dospělosti, avšak tu nelze srovnávat s hodnotou lidství ani hodnotou osobnosti, 
neboť ty mají zcela jinou povahu. 

Nuže, všechny tyto zmíněné vývoje se odvíjejí teprve prostřednictvím mozku, jeho fungování, hodnoty 
a práce nesčíslných nervových buněk, z nichž sestává vnitřek mozku. Tyto buňky se sdružují z celého 
tělesného organizmu přes nervová vlákna, resp. nejtenčí nervové provazce, resp. energeticky působící 
vzruchová vedení, v celém vnitřku mozku, a sice v podobě drobounkých provazců nervových vláken, 
které vedou jako takové z vnitřku mozku opět pryč a jsou spojeny se všemi nezbytnými tělesnými 
orgány, které ovlivňují a řídí. Mozek je totiž v zásadě centrálou celého nervového systému, která řídí 
i veškeré životně důležité funkce tělesných orgánů, a sice zejména pomocí nesmírně podstatného bloku 
lidského vědomí. Tento blok totiž umožňuje, tvoří a řídí pozitivní a negativní aspekty – rovněž nazývané 
dobrými a zlými –, inteligentství, rozum, zdravý úsudek, jakož i všechny myslitelné další faktory, jako 
jsou myšlenkové a řečové, ale i rozhodovací schopnosti, schopnost jednat a koordinovat mnoho různých 
pohybů. K těmto faktorům se však řadí i schopnost vnímání, veškeré smyslové dojmy a schopnost 
reagování atd., atp. 

Dále je vlastně nutno podotknout už jen to, že individuální vývoj spadá celkově do režie samotného 
člověka, což znamená, že se musí celkově sám vědomě snažit o to, aby v sobě sám vše budoval a rozvíjel. 
Tomu se musí věnovat v prvé a nejdůležitější řadě ve své střední, 6leté pubertální fázi, během níž si 
musí vypracovat a vyvinout vše, co bude určovat jeho život. Tuto vývojovou fázi – jakož i pozdější fáze, 
které od člověka v běhu jeho života stále vyžadují další učení – prodělává každý člověk, a to nezávisle 
na tom, zda je to pozemšťan zde, na tomto světě, nebo Plejare na planetě Erra či člověk z nějakých 
jiných světů. 

Celý vědomní vývoj člověka nezačíná ovšem až v pubertě, ale již po aktu zplození, při němž je oplodněno 
vajíčko, trvá po celou dobu života a končí až tehdy, když člověk opět ukončí svůj život smrtí. Úplně vše 
je tedy spojeno s celoživotní změnou, se vzděláváním, růstem, vznikáním tělesných a vědomních 
schopností a samozřejmě také s jejich rozvojem. K tomu však patří také s věkem související odbourávání 
a opětovné ubývání všech vypracovaných schopností, energií a sil, přičemž výkonnost sloužící 
k zachování všeho vypracovaného tkví v osobním zájmu a pravlastní iniciativě člověka. To značí, 
že člověk si všechny schopnosti všeho druhu musí sám osvojovat, vypracovávat, uskutečňovat 
a zachovávat během celého svého života, a sice až do vysokého věku. K těmto schopnostem patří 
i všechny tělesné pohyby, k nimž se řadí i chůze a běh, s jejichž pomocí se člověk pohybuje z místa 
na místo, přičemž běh a chůze se odlišují v tom – bude patrně podstatné, abych vysvětlil i to –, že při 
chůzi jsou obě chodidla stále v kontaktu se zemí, zatímco při běhu se jednotlivá chodidla nedotýkají 
země zcela, nýbrž jen částečně. 
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Co se týče osobního zájmu a vůle člověka ve věci jeho výdrže, kterou musí kontrolovat, tak za tyto věci 
je člověk sám odpovědný a musí v tomto ohledu sám generovat nezbytné energie a síly. Veškeré 
pochody všeho druhu a všech rozličných typů podléhají v buňkách a celkově ve všech tělesných 
orgánech nezadržitelným změnám, neboť úhrnem podléhají vnitřnímu životnímu programu, který je 
určen každému životu, podle jeho rodu a druhu. To vše je vlastní každé formě života a je to 
nezastavitelné, přičemž má celá věc – jak bylo již řečeno – individuální charakter a odlišuje se podle 
rodu a druhu, a sice v té podobě, že to nemůže být zpětně zvráceno. 

Bermunda   Udivuješ mě přes to všechno stále znovu, neboť očividně ses toho u Sfath naučil mnohem 
více, než dáváš najevo a než o tom mluvíš, ale bylo by patrně marné o tom hovořit. Nuže, encefalon, 
resp. mozek – ne, musím to zformulovat jinak: Mozkový kmen přenáší informace z mozku do mozečku 
a míchy, čímž jsou kontrolovány i pohyby očí a dále také mimika. Mozkový kmen navíc reguluje i životně 
důležité funkce dýchání a krevního tlaku, zejména však, což je nejpodstatnější faktor, srdeční tep. 
Mozeček pak koordinuje pohyby a mimoto je odpovědný za rovnováhu. 

Billy   Zajímavé – mohla bys o celé věci ještě povědět a vysvětlit něco dalšího, neboť by mě to zajímalo? 
Možná bys mohla něco krátce, v pozemském lékařském pojetí, říci o tom, jaká je příčina porodních 
defektů, resp. porodních vad? Bylo by také důležité vysvětlit, že za analytické myšlení odpovídá levá 
mozková polovina, zatímco ta pravá odpovídá za síťové propojování myšlení a vše reguluje, přičemž 
také řídí emoce atd. 

Bermunda   To, co víš o porodních defektech, ti nemusím dále rozvádět, neboť jak ses naučil, představují 
veškeré porodní vady prenatálně vzniklé organické deformace, resp. vadné zformování jednoho 
či několika orgánů, což se označuje jako syndrom vývojové anomálie. Již v době trávené se Sfath ses 
snažil o to, aby ses v tomto směru něco naučil, jelikož tvá sestra Verena trpěla jedním takovýmto 
syndromem, stejně jako jím žel nyní trpí i tvá dcera Selina Mercedes, pročež se těmito faktory opětovně 
a opakovaně zabýváš, jak vím. Co se týče druhů a způsobů práce levých a pravých mozkových částí, tak 
tuto věc nechci zvláště rozvádět, ale ráda bych se vrátila k tématu, o němž jsem začala hovořit, totiž 
k hudbě. Smím-li tak říci, odlišují se hudební mozky od mozků lidí, kteří hudbu nepraktikují. Osoby, které 
se věnují hudebním aktivitám, mají mozkové oblasti silně analyticky vzdělány, přičemž tyto oblasti 
zapříčiňují zvláštní spoje rukou a poslechových vjemů. U hudebních mozků jsou oblasti, které spojují 
aktivity rukou s aktivitami poslechu a analýzy, zvláště silně vzdělány. Z hudebního hraní tedy mimo jiné 
plynou různé aktivity, které při poslechu hudby vytvářejí trvalé změny, přičemž mezi nervovými 
buňkami vznikají vlivem hudby také nové spoje, jež se úhrnem ukládají v mozku hudebníka a jsou v něm 
zachovávány. Pro hudební mozek představuje hudba, i přes jeho schopnosti hudební harmonie, velkou 
výzvu, avšak celá hudba též působí na hudební a harmonické paměťové schopnosti, a sice formou 
neustálého tréninku, a tudíž se paměť dále utváří a již nezaniká. Tak je tomu proto, že se hudba v celé 
své pestré škále skládá z ryzích hudebních informací, které hudební mozek rozeznává v podobě 
tónových výšek a melodií a vzájemně je srovnává a uspořádává. Navíc dokáže hudební mozek současně 
klasifikovat vznikající tóny a akordy, přičemž pomocí celé škály měření a srovnávání také zjišťuje pozici, 
jakož i druh a stanoviště zdroje zvuku v hudební místnosti. Registruje a uspořádává rovněž i časové sledy 
tónů, čímž sousledně člení takty a rytmy. Hudební mozek má samozřejmě v prvé řadě důležitý úkol, jenž 
spočívá v dělení levé a pravé mozkové hemisféry, přičemž vášniví hudebníci vykazují často právě opačné 
členění těchto hemisfér, než jaké mají nehudebníci, přičemž vysloveně hudební mozky se od těch pouze 
hudebních (které jen rády poslouchají hudbu; pozn. překl.) odlišují i v jiných ohledech.  

Vlivem aktivit při tvorbě a poslechu hudby se mozek mění, a sice způsobem, který je stálý a trvalý. Z toho 
zcela přirozeně plyne, že veškeré nové spoje, které díky hudbě v mozku a také prostřednictvím 
nervových buněk vznikají, si člověk zachovává po celý svůj život.  
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Díky harmonické hudbě se také pozitivně mění srdeční tep, krevní tlak, dechová frekvence a svalové 
napětí člověka, avšak je také ovlivňován koloběh hormonů a dané zvuky pozitivně působí zejména také 
na nadledviny a podvěsek mozkový (hypofýzu). Podle druhu harmonické hudby člověk navíc i vyplavuje 
různé hormony: Při rychlé a agresivní hudbě adrenalin, zatímco při zvucích jemných a klidných 
noradrenalin, díky čemuž se např. snižuje hladina stresových hormonů, což vede též k tomu, že se v těle 
silně zvyšuje hladina beta-endorfinů, které působí tak, že kontrolují bolest. Klasické i jiné harmonické 
druhy hudby mohou tedy fakticky mírnit bolesti, a tudíž lze každou dobrou harmonii využít za účelem 
hudební lékařské terapie. Taková hudební harmonie se dá využít zejména při účinné léčbě bolestí, lze ji 
úspěšně uplatnit při léčbě psychologických a psychických problémů, jakož i při rozvoji veškerých 
harmonických mezilidských vztahů a styků, jak víš a o něž se stále snažíš, jak je mi známo.  

Pro melodicky orientovaného člověka je harmonická hudba či vlastní hudební tvorba velmi 
odpočinková, podporuje mír a lásku, vyrovnává morálku, uklidňuje a má i rehabilitační účinek při 
geriatrických problémech, resp. při problémech spojených se stářím, ve vztahu k tělesným, sociálním 
a vědomním aspektům a při léčbě akutních a chronických chorob, zejména v rámci včasné rehabilitace 
a prevence u starých osob. Har ... 

Billy   Promiň, že tě přerušuji. Rozumím-li správně, tak tvůj výklad jinými slovy znamená, že máš na mysli 
zvláštní, speciální hudebně lékařskou disciplínu pro starší lidi. A pokud správně chápu i tvůj další vývod, 
tak tím vším myslíš harmonický vliv hudby na tělesné, sociální a vědomní aspekty, a sice v tom smyslu, 
že to vše slouží prevenci a léčbě v rámci včasné rehabilitace a profylaxe ve vztahu k akutním, chronickým 
či eventuálně vznikajícím chorobám – tedy právě u lidí, kteří jsou ve vyšším věku. 

Bermunda   Ano, to je správně a je podivuhodné, jak precizně to vysvětluješ a že tyto věci rozvádíš lépe, 
než jsem tak učinila já – ale tomu se nedivím. Dále je však ještě třeba vyložit následující: Harmonická 
hudba působí na lidské vědomí jako živý pramen, a sice v podobě dobře utvořených a zdravých kmitů, 
které působí v láskyplném a vyrovnávavém smyslu, jakož i ve smyslu podpory míru a elánu, na lidské 
vědomí a biorezonanci, přičemž se utvářejí nové nervové spoje. Tak je tomu tedy v pozitivním případě, 
avšak špatně utvořené, disharmonické hluky představují proměnlivou, nejednotnou směsici třeskavých 
kmitů, které na hluboce podprahové úrovni podněcují necitelnost a nepokojnost a narušují 
vyrovnanost, čímž zatěžují a demolují psychiku, což ovšem lidé nevnímají. To proto, že lidé takovéto 
hluky kvůli své patologické disharmonické vnímavosti – která je rovněž psychicky omezená, velmi 
deformovaná, sobecká, pustá a krajní měrou abnormální – nejsou schopni registrovat faktickou 
harmonii jako takovou.  

Lidé, kteří podléhají jakékoli podobě disharmonické vnímavosti, resp. percepce, postrádají schopnost 
smyslově vnímat efektivní harmonii v každém ohledu, tedy nejen ohledně hudby, ale obecně v každém 
směru. Z toho důvodu ve svém životě poslouchají disharmonické hluky, o nichž si chorobně namlouvají, 
že jsou harmonické, takže podléhají patologicky falešnému nadšení, zdánlivé radosti a unesenosti, aniž 
by dokázali postihovat, identifikovat, chápat a vnímat fakt, že nemají radost ze skutečné hudební 
harmonie, ale že se sebeklamně obveselují zdánlivou radostí a zdánlivým nadšením z disharmonických 
hluků, které škodí jejich psychice a vědomí.  

Z našich výzkumů plyne, že se od poloviny 70. let, avšak speciálně od poloviny 80. let na Zemi vyvíjely 
extrémní »hudební« disharmonie, jimž propadali velkou měrou lidé v mladém a středním věku, přičemž 
tyto disharmonie přetrvávají a mohly se rozšiřovat až do dnešního dne. Z našich výzkumů vyplývá, 
že bude tento trend přetrvávat ještě delší dobu do budoucnosti, a tudíž budou tyto škodlivé, morálku 
rozvracející a disharmonizující hluky stále více a nebezpečněji zasahovat většinu pozemského lidstva. 
To však již notnou dobu vede k nespokojenosti v různých vrstvách populace, jakož i k nepokojům 
a anarchistickým výstřelkům, přičemž tyto poměry se již zcela zjevně rozšiřují a působí rovněž 
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destruktivně na etiku a morálku lidí, stejně jako falešný »mírový symbol«, runa smrti, což je fakt, který 
se snažíš již celá léta uvádět ve známost, což ov... 

Billy   ... ovšem pozemšťané kvůli své masové hlouposti nechtějí pochopit, a tudíž bude tento pohromný 
symbol, stejně jako bludná náboženská a sektářská bohovíra, pozemskému lidstvu i nadále přinášet zlé 
škody, nepokoje, nespravedlnost, zášť, bezcitnost, disharmonii, vraždění, zabíjení, teror, válku, rozepře, 
nespokojenost, destrukci a rozvrat, a to jak ve vztahu k samému lidstvu, tak ve vztahu k Zemi, jejím 
ekosystémům, přírodě, zvířecí a rostlinné říši, atmosféře i klimatu. 

Bermunda   Chtěla jsem říci něco v podobném smyslu, avšak dále mohu uvést, že ona zcela 
disharmonická hluková zátěž uvolňuje na hlubokých frekvencích zvukové emise, zejména v podobě 
infrazvuku, resp. frekvencí, jež se nalézají pod slyšitelnou hranicí člověka. Všechny tyto frekvence 
zatěžují lidský mozek, a zákonitě tak škodí i vědomí člověka, a tudíž narušují a postihují funkci jeho 
inteligentství, rozumu a zdravého úsudku. 

Billy   Ano, to souhlasí, to mi podrobně vykládal již Sfath, který mě poučoval o tom, že člověk je každým 
dnem zatěžován zvukovými emisemi na hlubokých frekvencích, přičemž mnohé faktory hrají 
katastrofální roli a člověka zatěžují. Nejhorší z těchto faktorů, které zatěžují lidské vědomí, vyvstávají 
z náboženské a sektářské víry lidí, a sice mimo jiné vědomým či nevědomým vnímáním, nazíráním, 
pozorováním, posloucháním, pociťováním či tušením všelijakých náboženských věcí, znamení, klenotů, 
knih, staveb či hluků, jako je hluk kostelních zvonů, a dále i hudby, modliteb, řečí a kázání atd., atp. 
Všechny tyto faktory, a ještě mnohé jiné, vedou u člověka k tomu, že nevědomě vypojuje svoji 
intelektivitu, svůj rozum a zdravý úsudek, a tedy i své jasné myšlenkové schopnosti, což vede k budování 
a propuknutí víry, která ochromuje též lidskou schopnost kontroly a nahrazuje ji rozličnými 
a nekontrolovatelnými emocemi negativního, zhoubného, ale i pozitivního a dobrého druhu. Z toho 
pramení myšlenkové, pocitové a psychické vzrušení, které sahá od nekontrolovatelného opojení láskou, 
náklonnosti, harmonie, sounáležitosti a míru atd., až po rozepře, nepokoje, hádky, disharmonii, zášť, 
násilnost, pomluvy, válku, teror, vraždu a všemožné ostatní zlo, ničemnosti a zvrhlosti. 

Bermunda   Jak explicitně jsi schopen ve všech ohledech vše vysvětlit, aby bylo vše jasně vyloženo a aby 
to mohli lidé také pochopit, to mě opakovaně udivuje a přála bych si, aby tyto způsoby byly vlastní 
i mně, což mi však zřejmě zůstane odepřeno. Nemohu se však vyhnout tomu, abych osvětlila fakt, 
že pozemští vědečtí odborníci o tom všem, o čem hovoříme a co jsi právě vyložil, nemají ještě ani tušení, 
anebo v tomto ohledu rozvíjejí jen první mlhavé domněnky. Proto také nejsou schopni chápat a vědět, 
že tebou vysvětlené faktory jsou skutečně dané a že mají enormní a základní význam pro utváření 
charakteru, smýšlení, jakož i pro eticko-morální způsoby chování a pro jednání. Dále je nutno také 
zohlednit, že v rámci celé pozemské technologie všeho druhu dosud neexistují vůbec žádné nástroje ani 
aparatury atd. – a tak to zůstane ještě po dlouhou dobu –, s nimiž by tyto nízkofrekvenční šumy, které 
podprahově působí v lidském vědomí a které zapříčiňují všemožné obtíže, mohly být vnímány 
a registrovány.  

Tyto hluboké hluky bývají navíc zpravidla doprovázeny dalšími, lidskými smysly nevnímatelnými, 
nízkofrekvenčními sekundárními zvukovými kmity, jež se skládají z nejrůznějších šumů, přičemž tyto 
kmity mohou vykonávat škodlivý vliv na vědomí člověka, který je kvůli své nevědomosti, své 
neschopnosti vnímat a své chybějící sebekontrole není schopen ovládat, následkem čehož se jeho 
chování vyvíjí až ke zvrhlosti. 

Billy   Přesně a tyto zvrhlosti se vztahují na špatné chování, nepěkné způsoby, špatné a zlé návyky, 
zhoubnosti, osočování, falešnosti, jakož i na lhaní, podvádění a pomlouvání. Ke všem těmto výstřelkům 
patří však ve smyslu trvalých důsledků také nemravnost, dále neradostná nevychovanost, nestoudnost, 
ale i zášť, svárlivost, ostudnost, slabost, násilnost, zhoubná charakterová nešvarnost rozličného druhu, 
a dále i mrzkost (neřest), drzost, darebnost, nectnost a nemorálnost. Dále je nutno uvést také 
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nezpůsobnost, nezdvořilost, hanebné zlozvyky, hulvátství, útočnost, bludnou nábožensko-sektářskou 
bohovíru, šílenství nábožné víry a s ním spjaté zvrhlosti, a dále též politické zaslepení, mocichtivost, 
diktaturu, despocii, kriminalitu, zločinnost, a nakonec také vraždění, zabíjení, mučení, znásilňování, 
pedofilii, otroctví, prostituci, genocidu, nenávist proti jiným národům, pronásledování kvůli víře, válčení 
a teror atd. 

Bermunda   Hlukové zátěže, které vyplývají z nízkofrekvenčních zvukových emisí, a sice zejména formou 
infrazvuku, způsobují u většiny pozemského lidstva – jak zjišťujeme na základě svých dotyčných 
dlouhodobých a velmi obsáhlých výzkumů – rostoucí měrou a stále častěji rozsáhlé škody z hlediska 
všech možných a myslitelných falešných způsobů chování, v jejichž souvislosti lidé stále více propadají 
rozličným, člověka nedůstojným zvrhlostem, následkem čehož přibývají i jejich anarchistické 
nehodnoty, stejně jako stále nové, nesmyslné, svévolné a nerozvážně hloupé a rozvláčné státní zákony, 
ustanovení a vyhlášky, s nimiž přicházejí zejména mocí posedlí, a navíc náboženskou vírou zaujatí, 
na vůdčích pozicích států působící mocichtivci, kteří dotyčné zákony atd. vymýšlejí a vydávají, aby 
oklešťovali svobody lidu a aby přísně kontrolovali a trestali populace. A tyto intriky státních činitelů se 
podle našich pozorování a zjištění stále více rozmáhají a hrají stále větší roli při utiskování lidu. A to vše 
se děje vinou držitelů státní moci, kteří nejsou schopni vést stát a kteří pronášejí lživé sliby a předstírají 
falešné zájmy atd., kvůli čemuž je zpravidla volí a uvádějí do státních pozic podvodně přesvědčené, 
naivní a po stránce politiky, znalosti lidí, hodnocení charakteru, jakož i po stránce etiky a morálky atd. 
nevzdělané populace, byť dotyční činitelé nejsou hodni těchto úřadů a nejsou schopni je vést, zastávat 
a řádně zvládat. Tito lidově zvolení činitelé – nebo mocí posedlí zdánliví vůdci, kteří se sami, samovládně 
a pomocí lží, podvodů a násilí, vynesli do svých pozic – navíc činí všechno pro to, aby populace soužili 
stále novými, pro obyvatele nepřátelskými zákony, usneseními, dekrety a vyhláškami atd., a aby je 
nadto vykořisťovali novými daňovými odvody. Tak jednají proto, aby si sami připisovali vyšší mzdy, aby 
však také bez souhlasu obyvatelstva autokraticky, absurdně a nerozumně vyhazovali z oken ohromné 
finanční prostředky, abych to vyjádřila výrazem, který jsi jednou použil. 

Billy   Odchyluješ se od tématu, Bermunda, ale máš nepochybně pravdu, neboť i já jsem dospěl k týmž 
poznatkům. To, že se těmito věcmi rovněž zabýváte způsobem, jaký jsi uvedla, jsem nicméně dosud 
nevěděl. Že je tomu fakticky tak, jak uvádíš, to je vskutku nepopiratelné, avšak domnívám se, že bychom 
tyto mizerné politické intriky mocí posedlých vládních činitelů atd. měli vynechat a že bychom o nich 
neměli mluvit, neboť to nemá být naší věcí. Politiku ať dělají lidé, kteří beztak chtějí všechno vědět lépe 
než ti ostatní, již jsou schopni bez veškeré mocichtivosti a hlouposti všechno klidně, rozumně 
a přiměřeně rozeznávat, promýšlet a posuzovat, avšak těch se na jejich názor a radu nikdo neptá, a tudíž 
to idiotské divadlo politiky a vládních úřadů pokračuje nekonečně dále. Měli bychom tedy zůstat u svého 
tématu a možná vysvětlit lidem, kteří nevědí, co je infrazvuk, skutečnost, že se jedná o vzdušné zvukové 
vlny, které se nalézají pro člověka pod hranicí slyšitelnosti, takže je lidé svýma ušima nemohou vnímat, 
avšak působí nevědomě skrze jejich vědomí, a mohou tedy neuvědoměle, skrytě a různými formami 
a způsoby působit na jejich vědomí, a to pozitivně, nebo negativně. A tato působení lidé nekontrolují, 
a tudíž proti nim nic nepodnikají, když podprahově deformují jejich charakter, čímž je také narušována 
jejich intelektivita, jejich rozum, zdravý úsudek, jakož i jejich způsoby chování, jejich vnímání faktické 
skutečnosti a její pravdivé povahy. Toto je také jedním z různých důvodů, proč se lidé ve svém odcizení 
světu nebo právě realitě stávají věřícími – zpravidla pak hlavně ve smyslu bludné nábožensko-sektářské 
bohovíry. 

Bermunda   Ještě jednou chci říci, že považuji za velmi podivuhodné, jak dokážeš vše, o čem hovoříš, ať 
je to cokoliv, vysvětlit tak prostě a precizně; bezmála mě to zahanbuje. Nyní bych ale ještě měla 
zaujmout stanovisko k tomu, co jsi uvedl ohledně disharmonických hluků, které se označují jako hudba 
a zpěv a které mnozí jejich zastánci bouřlivě velebí, ačkoliv zde o harmonických tónech, zvucích 
a skutečném zpěvu nemůže být ani řeči, ale jen o příšerné disharmonii a ... 
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Billy   Která člověku proniká do morku kostí a nepředstavuje nic jiného než demoralizující skučení, vytí, 
řev, harašení, třeskot, práskot, šumot, šelestění, povyk, pleskot, skřípění, rámus, hluk, zvukový chaos, 
vření, pekelný hluk, vřískot, křik a spektákl, jakož i všechno to, co již v zárodku potlačuje veškerou radost, 
veškerý mír, vyrovnanost a harmonii. Všechny tyto katastrofální disharmonické hluky, které se mylně 
označují za moderní hudbu, jakož i ty disharmonické povyky, které jsou pokládány za moderní zpěv 
a které budí nadšení hlavně u nesčetných mladistvých a jedinců středního věku, kteří kvůli tomu ztrácejí 
nervy a soudnost, to vše podle mě jasně ukazuje, jak zdemolovaní tito lidé jsou ve svém vědomí 
a psychice. Celý tento disharmonický randál, který dotyční lidé ve svém hlukovém opojení a víře chápou 
jako hudbu a zpěv, způsobuje – i v souvislosti s jejich bludnou bohovírou –, že zakrňuje jejich charakter, 
jakož i jejich důstojnost, čest, etika a morálka. Z těchto důvodů při každé vhodné i nevhodné příležitosti 
náhle zlovolně vybuchují, začínají druhé urážet, jsou útoční, podlí a násilní, přičemž v nich propuká 
chtivost pomsty a odvety, svárlivost a nenávist, a propukají z nich také náhle, při každé vhodné 
či nevhodné příležitosti, lži, podvody a pomluvy, přičemž do celého pole jejich působnosti patří 
i bezskrupulní vraždění, zabíjení, válčení a terorizování. 

Bermunda   Pojmenováváš všechny věci tak, jak skutečně jsou. Avšak tito lidé – kteří se oddávají 
zmíněným zvráceným hlukům, jež mylně pokládají za hudbu a zpěv, jimž holdují a jejichž disharmonie 
liše považují za harmonické, přičemž se zvrhávají tak, jak jsi právě vysvětlil – podléhají závažným 
psychickým poruchám. Z toho důvodu se v nich odvíjejí též těžké poruchy při utváření charakteru, které 
se nakonec projevují jako zvrhávající se a násilné charakterové vlastnosti, jež dotyční nedokážou 
kontrolovat, a tudíž je svádějí k páchání zhoubných pohrom. Ve finálním důsledku z toho v průběhu 
času vyplývají ty či ony poruchy životních pochodů v orgánech nebo v celém tělesném organizmu, které 
mají za následek subjektivně pociťované a/nebo objektivně zjistitelné tělesné změny nebo změny, jež 
postihují vědomí, a tedy i myšlenky, pocity a psychiku, z čehož může vyplynout nejen realitě odcizené 
životní chování, nýbrž nakonec i sebevražda. 

K tomu všemu, o čem jsem hovořila ohledně hudby, je ještě nutno vysvětlit, že harmonické tóny a zvuky 
atd. odpovídají faktickým formám harmoniky, které stojí v protikladu ke všem disharmonickým hlukům 
– jako jsou např. ty, které velmi výstižně formuluješ jako vytí, skučení a vřískot a které se lidé navzdory 
veškeré realitě snaží prohlašovat za zpěv –, jež se již delší dobu na Zemi označují jako takzvaná 
»moderní« hudba; vpravdě se však nejedná o hudbu, nýbrž jen o nástrojový disharmonický kravál, 
rámusivý spektákl, jakož i falešně znějící ženské a mužské vřeštění, naříkání, žalování, bolavé vytí, 
bědování a vzteklivé vykřikování. 

Billy   Pomalu se vyjadřuješ jako já, Bermunda. Tvé výrazy a označení jsou skutečně velkolepé. 

Bermunda   Když myslíš! Ale jsem učenlivá. 

Billy   Ano, to slyším – pak je vyjasněno i toto. Mluv tedy, prosím, dále. 

Bermunda   Dobrá, pak bych ráda osvětlila ještě následující: Ohledně onoho dnešního příšerného 
a nehudebního disharmonického kraválu, který se na Zemi označuje za moderní instrumentální hudbu, 
a ohledně toho bědného povyku a jekotu, který má být údajně zpěvem, je nutno říci, že ani jedno, ani 
druhé nepředstavuje žádnou harmonii. Souměrnost, resp. harmonie, ztělesňuje oproti tomu řádný 
souzvuk několika harmonicky členěných tónů – tón představuje rovnoměrné a jednotné kmity, zatímco 
souzvuk pak znění několika tónů současně, které se překrývají –, což lze vnímat jako hudbu, a sice 
ve smyslu vertikálních, resp. soudobých vyvážených a vyrovnaných komponent, které stojí v protikladu 
s horizontálními, resp. nesoudobými komponentami melodie a rytmu, jejichž kmity a vibrace člověk 
rozeznává a citelně vnímá.  

Samotnou nauku harmonie je však nutno definovat jako systematický zápis akordického formování 
ve vztahu k tonálnímu zvukovému prostoru, přičemž metodický návod harmonie a kontrapunktu se 

http://cz.figu.org/


36 
 

 

Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

zakládá na pojivé a co možná bezchybné manipulaci zvukových vazeb ve smyslu tradiční hudební 
předlohy podle té které tonální epochy. Kromě toho všeho je vlastním předmětem nauky harmonie 
zejména formování zvukových vazeb do podoby logických hudebních sledů, a také budování akordů. 
Pokud pozorujeme harmoniku nějaké hudební skladby, tak musíme brát v potaz a definovat veškeré 
stupnicové trojzvuky (trojzvuky v rámci jedné stupnice), stejně jako hlavní a vedlejší trojzvuky a kadenci. 
Teprve pak můžeme rozpoznat, jaké akordy patří k té které hudební skladbě.  

Pokud pozorujeme a analyzujeme hudební harmonii v každodenním životě člověka, tak můžeme zjistit, 
že má na něj pozitivní účinek, pokud na ni reaguje, přičemž jednotlivé, vzájemně provázané akordy této 
harmonie v něm vzbuzují harmonický vztah. Nadřazený pojem »harmonika« zahrnuje souzvuk tónů, 
takzvané vertikální komponenty hudby. Akordy sestávají z durových trojzvuků, což jsou trojzvuky hlavní, 
přičemž 2., 3. a 6. stupeň se skládá ze základního tónu, malé tercie a kvinty, což tedy odpovídá mollovým 
trojzvukům, které jsou trojzvuky vedlejšími, jak ... 

Billy   Promiň, prosím, Bermunda, ale tohle celé patrně nebude nutné vysvětlovat, neboť by to jistě 
vedlo příliš daleko; to, co jsi dosud vysvětlila, by vlastně mělo postačovat. Mimoto je mi ještě známo, 
že hudba a harmonika mají vlastně i základní pedagogický význam, třebaže se v denním životě 
v učebních plánech upřednostňují mnohé jiné věci, obory a hodnoty, jelikož je lidé považují 
za podstatnější než to, aby vědomě integrovali hudbu a harmoniku do svého každodenního života. 
Vzpomínám si, že tak mi to každopádně vysvětloval Sfath, který i podotýkal, že budou tyto hodnoty 
v mém životě velmi přispívat k mému sociálnímu rozvoji, a to i tehdy, když se sám nebudu učit hudebním 
notám ani hrát na hudební nástroje. A faktem je, že mi v mém životě hudba a harmonika velmi 
pomáhaly a že jsem jen díky nim přežil zlé psychické zhroucení v mém manželství, když mi celý ten teror 
přerostl přes hlavu, načež mě Semjase v posledním okamžiku ještě mohla ušetřit nejhoršího. Při tom 
jsem se, jako vždy ve svém životě, cvičil ve zpěvu a jednou jsem v bagdádském rádiu projevil svůj 
hudební um, avšak v mém životě to bylo skutečně tak, že se moje sociální kompetence natolik pozvedla, 
že jsem v sobě dokázal vytvořit klidné a neagresivní klima. Toto klima mě oprostilo od úhon a hádek 
a otevřelo v tomto smyslu vůči všemu, jak vůči lidem, tak vůči mé práci, přírodě, zvířecí a rostlinné říši, 
a tudíž jsem se naučil zacházet se všemi vznikajícími situacemi tak, že se nemusím kárat, přičemž dokážu 
s bdělou pozorností vnímat své spolubližní, všechno živé kolem mě a ve volné přírodě atd. tak, jak se to 
vše skutečně projevuje. Díky tomu mohu také průběžně trénovat svoji motivaci a koncentraci ohledně 
své práce, jakož i svoji stárnoucí paměť, která však přece jen už nefunguje tak bezvadně jako dříve. Ale 
chtěl bych ještě říci, že hudba a harmonika jsou pro mě ještě i dnes stále bezprostředně odměňujícím 
zážitkem, když všechno zní správně a je to i krásné – smím-li hudbu a »harmoniku« označit jako krásnou. 

Pamatuji se ještě na to, že Sfath povídal, že skutečná hudba a harmonika zabraňují v mozku, když člověk 
stárne, odbourávání nervových buněk, a že se tyto buňky dokonce zesilují, zatímco naopak 
disharmonický nástrojový randál a lidské vytí a skučení atd. zapříčiňují již v průběhu života odbourávání 
mozkových nervových buněk, způsobují poruchy vědomí, a často dokonce vedou k závislostem. 

Bermunda   To mohu potvrdit, neboť všechny mozkové partie, jež se zaměřují na poslech a tvorbu 
hlásek, jsou pravou harmonikou hudby a zpěvu vysloveně stimulovány, a tím i uváděny do pohybu, 
trénovány a aktivně zachovávány, přičemž zvláště akustické harmonické jemnosti silně ovlivňují 
a podněcují paměť, a v tomto ohledu má enormní působnost zejména harmonický zpěv. 

Billy   Ano, to povídal i Sfath, to si vybavuji. Ale vřelé díky za všechny tvé výklady. Ale právě nyní mě 
něco napadá ohledně koronavirové nákazy, a sice to, že Sfath tehdy povídal, že máme zachovávat krajní 
obezřetnost, nosit ochranné respirační roušky a udržovat nezbytný odstup od ostatních spolubližních 
i tehdy, až nákaza poleví, neboť pokles nákazové vlny nebude zaručovat, že nákaza končí a že je situace 
bezpečnější. Mimoto si z doby strávené se Sfath vybavuji, že následující určitý pokles koronavirové 
nákazy nebude jednoduše znamenat její konec, a proto by měli rozumní lidé i nadále dbát na ochranná 
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opatření. Sfath tehdy vysvětloval, že nadcházející útlum nákazy nastane zčásti kvůli klimatickému vlivu 
jara a poté kvůli následujícímu létu. To však znamená, že až se klimatické vlivy změní, tak se může nákaza 
eventuálně opět vzedmout a bude moci vypuknout nová pohroma. Sfath vykládal, že toto vzedmutí 
nemusí pak způsobit sama nákaza, ale spíše i jiné neduhy a choroby, jež budou vyplývat z účinků impulzů 
této nákazy či z jejích modifikací. Možná že se ale budou objevovat i neduhy a nemoci, jež budou 
zákeřně vznikat z nerozpoznatelných virových infekcí. Z tehdejšího výkladu Sfath si vybavuji, 
že koronavirová nákaza bude nejen mnohým lidem způsobovat smrt, ale bude zapříčiňovat i závažné 
dlouhodobé zdravotní újmy, které nebude možné léčit. Podle Sfath budou tyto problémy způsobovat 
i nedostatečně a jen nedbale otestované očkovací látky, jakož i nákazou vyvolané, nebezpečné 
zdravotní potíže, jako jsou srdeční selhání a jiné následky očkování atd., jež povedou velmi často 
ke smrti a budou stát mnohé lidi život; problémy však budou působit i různá dlouhodobá mozková 
onemocnění, kvůli nimž budou lidé po celou dobu svého života trpět zlými obtížemi, anebo budou 
častokráte umírat. Dále vím od Sfath i to, že virologové, lékaři, epidemiologové, zdravotní instituce 
a imunologové atd. budou zamlčovat populacím mnohé důležité informace, k nimž se řadí např. fakt, 
že koronavirové proteiny velmi silně napadají signály imunitního systému a manipulují jej do té míry, že 
selhává. Proto je nezbytné – jak jsem se učil již na základě nauk Sfath –, aby člověk pro svůj imunitní 
systém činil vše nezbytné, aby mohl zachovat jeho funkci, která je pro život a celý tělesný organizmus 
nanejvýš podstatná; člověk by měl tedy z rozumových důvodů svému imunitnímu systému dodávat 
podle potřeby záměrně dodatečné, posilující vitální látky. Tyto látky však nepředstavují nic jiného než 
faktické vitální látky, jimiž může člověk posilovat a v jisté míře zachovávat svůj imunitní systém, avšak 
větší funkci tyto látky nemají, neboť nepředstavují obranný ani léčebný prostředek proti koronaviru; 
v tomto ohledu tedy nemají vitální látky žádný význam, neboť se nejedná o léčivé přípravky. 

Florena   To máš jistě pravdu. 

Billy   Právě. Nyní tady ale mám ještě ty zmiňované terorové stránky, které jsou posílány do mého 
počítače a které mě rovněž ruší při práci. Pak mám ještě jiné věci k diskuzi, neboť vznikly nějaké 
záležitosti, o nichž bychom měli ještě hovořit – i když bude dost pozdě. 

http://cz.figu.org/


38 
 

 

Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

 

 

 

 

 

 

http://cz.figu.org/


39 
 

 

Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

 

 

 

 

http://cz.figu.org/


40 
 

 

Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

 

 

 

http://cz.figu.org/


41 
 

 

Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

Toto jsou ty stránky, které mi stále problikávají na obrazovku a ztěžují mi psaní. Nemohu proti tomu žel 
dělat nic, neboť vše postrádá smysl, i všechny ty dobré rady z celého světa, které mě denně zastihují. 

Bermunda   To je skutečně zlé. 

Florena   To přece nemůže být pravda. – Tohle se objevuje, když píšeš? 

Billy   Ano, a nemohu proti tomu nic udělat, neboť každé jednotlivé slovo musím opravovat – každé 
jednotlivé zprava doleva, jinak to nejde. Zajímavé na tom ještě je, že někdo jiný než já může psát 
správně, aniž by vznikaly chyby. To mohou doložit svědci. 

Florena   To bych ráda viděla, pusť mě prosím k tvému přístroji. Ještě se mi nikdy ... Počkej, hned to 
budu mít. Ano, už to jde, teď píšu ... Těší mě, že mohu na tvém přístroji opět něco psát. Vidíš, jde to bez 
problémů. – Nyní jsi na řadě ty, budu bedlivě přihlížet. Jako jsi přihlížel ty mně, tak budu já přihlížet 
i tobě, pozorně a pečlivě ... 

Billy   Bittre …, hier hisSZTV DZ meiun. Wercl, da ivch. Ivcjh. Jett untrr dxein emn SAuujng en 
svchreinbrex. Wnn dimrc bdsads g exno g¨ügt? 

Florena   To nechápu, vždyť jsem ti přihlížela a psal jsi správně. Co má vlastně znamenat to, co jsi právě 
napsal? Už jsi mi to ukazoval dříve, avšak až nyní skutečně chápu, co se tu u tebe vlastně odehrává. Je 
to tak ... 

Billy   Mám to skutečně opravit? 

Florena   Ano. 

Billy   Dobrá, pokusím se to dát ještě dohromady. Tady je znovu to, co jsem právě napsal, musím to jen 
zkopírovat: Bittre …, hier hisSZTV DZ meiun. Wercl, da ivch. Ivcjh. Jett untrr dxein emn SAuujng en 
svchreinbrex. Wnn dimrc bdsads g exno g¨ügt? 

Pokusím se to dát znovu dohromady: »Bitte …, hier ist mein Werk. Da ich jetzt unter Deinen Augen 
schreibe. Wenn Dir das genügt?« (»Prosím ..., tady je mé dílo. Nyní píšu před tvýma očima. Myslíš, 
že ti to stačí?«) 

To je to, co jsem psal před tvýma očima. Stačí ti tento opravený text? 

Florena   Ano, ... je to neuvěřitelné. 

Bermunda   Je skutečně neuvěřitelné, čeho jsou tyto náboženské síly schopny. Jsou to přece ony, které 
tě takhle obtěžují a narušují tvoji práci, že? 

Billy   Ano, tento fakt vypátrali Yanarara a Zafenatpaneach. Pracovali na této věci od roku 2001, než 
konečně nalezli příčinu, která tkví právě v nábožensko-sektářských silách, které se osamostatnily a fušují 
mi do řemesla, aby mě vyřídily. Ještě by scházelo, aby tato síla útočila i na mé tělesné zdraví. Tomu žel 
nejsem schopen zabránit, a tak mě to jednoho dne dostihne a budu muset nést důsledky. 

Florena   Budeme se touto věcí zabývat, ale než budeme schopni něco podniknout, uplynou ještě léta. 
To každopádně říkala Yanarara. 

Billy   Do té doby již dávno nebudu žít, neboť nežiju věčně, a půjdu tedy svou cestou, načež již nebudu 
dále pranýřovat náboženství a sektářství, které celkově ruinují pozemské lidstvo, upoutávají jej k víře, 
ovládají jej a nechávají jej strádat ve víře v imaginárního Boha Otce, ve spasitelského Božího syna, který 
nikdy neexistoval, jakož i v Alláha a Šivu atd. To proto, aby lidé nikdy nepěstovali své vlastní myšlenky 
a nečinili svá pravlastní rozhodnutí. Tak to bude trvat zřejmě na věčné časy, neboť sotvakdo najde 
odvahu k tomu, aby se dostatečně tvrdě opřel do náboženských a sektářských bludů, jako to činím ještě 
já. 
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Bermunda   Jsi zahořklý. 

Florena   To je jistě právem. 

Billy   Máte asi pravdu. Ale je to skutečně tak, že člověk mluví do větru, neboť většina lidstva je 
pomatená a oddává se raději »milému pánubohu«, Alláhovi a Buddhovi – nebo jak se všichni jmenují –
, místo aby sama myslela, sama se rozhodovala a jednala. 

Florena   Připomínáš mi naši historii, neboť naši předci potřebovali milióny let k tomu, aby se dokázali 
oprostit od své bohovíry. Teprve před asi 52 000 lety nalezli cestu k sobě samým, a to také jen díky ... 

Billy   ... díky obřímu kulovitému útvaru, já vím. 

Florena   Ano, to byla pro naše předky záchrana. Stálo to mnoho lidských životů, avšak od té doby u nás 
vládne mír a nepanuje u nás již žádná kriminalita ani nenávist. Lidé myslí svobodně, rozhodují se 
a jednají svobodně, aniž by zastávali jakoukoliv víru v Boha a podobně. Jsou, na rozdíl od bohověrných 
pozemšťanů, zcela prostí víry a žijí – v kontrastu s pozemšťany – v míru a svobodě, aniž by je zatěžovali 
peníze a mocichtivost. 

Billy   Tak by tomu muselo být i v případě pozemského lidstva. Ale to jsou jen toužebné sny, neboť 
o skutečnou pravdu se zajímají jen velmi nemnozí, jelikož většina pozemšťanů dá raději na bludnou 
bohovíru, na sektářství, které ji zotročuje a vzbuzuje v ní otrockou závislost. Jedná se o víru, s jejíž 
pomocí se lidé, kteří se štítí práce, obohacují na bludně věřících, jelikož jim přednášejí zbožné řeči a lži 
– jsou to právě černokabátníci, kněží, biskupové, kardinálové, »duchovní« pečovatelé a v prvé řadě 
vrchní hodnostář v Římě, papež, a v jiných náboženstvích a sektách po celém světě jsou to pak obecně 
jiní vůdci a bonzové. 

Jen nemnozí lidé se přiklánějí k pravdě, zpravidla jsou to členové FIGU, kteří se zaobírají pravdou 
a nalézají k ní cestu. Zatímco různí ostatní lidé předstírají, že jsou ateisté, ale i přesto jsou nějakým 
způsobem věřící – aniž by v tomto bodě znali pravdu –, jelikož ve svém falešném ateismu věří, že spolkli 
všechnu moudrost světa. 

Mimoto je třeba se tázat – jelikož mě to právě zajímá –, co bude v těchto směrech přinášet budoucnost. 
Zejména se naskýtá otázka, co se ze všech věcí ještě vyvine, poněvadž Země je zaplavována takzvanou 
umělou hmotou, plastem a jedy všeho druhu. Co je dnes ještě širou zemí, to bude brzy raritou 
a vzácností, přičemž tato země bude velmi drahá a cenově nedostupná; dnes sice ještě existuje, avšak 
brzy již existovat nebude, jelikož bude zadušena nejrůznějšími plastovými odpady, jedy, a novými 
stavbami, jako jsou nové domy, silnice, továrny, lanové dráhy, fotbalová hřiště, sedačkové lanovky 
a železniční tratě všeho druhu. Tak tomu bude tehdy, když se proti tomu nic nepodnikne, jak vím ještě 
od Sfath. Tak bude svět ztrácet všechny ekosystémy, přírodu, zvířectvo a rostlinstvo, a atmosféra a klima 
budou dále ničeny. Tak tomu bude v neposlední řadě proto, že pozemšťané – jejichž přelidnění již dávno 
překročilo všechny meze a i nadále nezadržitelně roste – budou potřebovat k výstavbám stále více 
země, přičemž kácejí životně důležité kyslíkové producenty a zásobárny CO2 – lesy, deštné lesy a pralesy. 

Při tom hraje velkou roli také vítr, protože rozšiřuje po světě veškeré smetí, které pozemšťané uvolňují 
do volné přírody. K tomu přistupují také bouře, jež budou v budoucnu navíc plynout ze změny klimatu 
a jež budou veškeré smetí ještě dále roznášet, zbavovat zemi její úrodnosti a způsobovat, že bude prostá 
života. 

A to ještě nehovořím o samotných pozemšťanech, kteří se – zvláště v Evropě – vměšují do života přírody 
a vyhlazují tradiční rostliny, zvířata a nižší živočichy atd., ačkoliv již před lety a staletími v Evropě 
zdomácněli a budou v budoucnu oživovat zemi, která bude v důsledku nezadržitelně rostoucího 
přelidnění v dohledné době stále vzácnější. 

http://cz.figu.org/


43 
 

 

Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

Úplně vše, co působí cizorodě, lidé označují za invazní a hubí to, neboť nechápou, že v běhu klimatické 
změny se mění také celá příroda, a tím i rostliny. Lidé nerozumějí tomu, že také invazní druhy mají své 
právo na život, pokud nezpůsobují žádné škody, což se děje skutečně jen vzácně; jen vzácně musejí být 
potlačovány, aby se zachoval životní prostor pro plodné druhy, který navíc určuje sám člověk, zpravidla 
zcela neprávem. Ochránci přírody navíc neprávem požadují, aby byly údajně invazní rostliny vyhubeny, 
ačkoliv nejsou ani nebezpečné, ani invazní, ale vázané na určitá místa, přičemž rostou podle svých půd 
a jsou zcela neškodné. Teprve vlivem člověka začínají být nebezpečné nebo zvrhle bují, avšak když jsou 
ponechány v klidu, tak zůstávají naprosto neškodnými. Takovou zkušenost jsme udělali tady 
ve Středisku. Pokud bychom museli postupovat tak, jak potřeštěně kážou ti, kteří chtějí vyhladit všechny 
cizorodé rostliny, tak bychom museli vykořenit minimálně polovinu všech rostlin, které zde, na našem 
pozemku dobře rostou a které se již před staletími usídlily ve Švýcarsku. 

Pokud jde o šířivé rostliny, tak ty se mohou invazně rozmnožovat vždy pouze tehdy, když mají k dispozici 
správnou půdu, resp. správné podloží, jinak zůstávají na místě a rostou jednoduše tam, kam vítr zanesl 
jejich semena. Toto jsme my ve Středisku zažívali a dozvídali se během skoro 50 let, a náš postup se 
nám vyplatil – vyjma jednoho případu, kdy nám fušoval do řemesla jeden člověk. Kdo to byl, to již nevím, 
ale bylo to neradostné. 

Bermunda   Lidé právě nerozumějí pravdě, a tudíž ani nedokážou nalézt její původ. Nechápou, že se 
celá příroda, zvířectvo, rostlinstvo, sama planeta, jakož i všechny její ekosystémy, a tedy i atmosféra 
a klima ustavičně proměňují, a že tudíž nic nezůstává tak, jak je to v současnosti. Celá planeta, a tím 
i vše, co ji oživuje a co na ní žije, se nezadržitelně mění, takže nic nepřetrvává tak, jak to existuje 
v současnosti. Samozřejmě že celý proces trvá dlouhou dobu, která činí až milióny let, avšak změna 
probíhá neustále a postupuje vpřed, aniž by si jí lidé jakkoliv všímali. Průběžná změna celé Země se 
dokonce odehrává každou jednotlivou hodinu, a sice častěji a rychleji vlivem zhoubných, ničivých intrik 
spjatých se stále se vzmáhajícím přelidněním. To si ovšem pozemšťané neuvědomují v životě své 
pomatené víry, která se – odhlédnu-li od jejich zmatené víry v Boha či bohy – zaměřuje na to, že planeta 
Země má dále zůstávat taková, jaká v současnosti je. Toto je závažný omyl, neboť Země kvůli nerozumu 
pozemského lidstva prodělává uměle způsobenou změnu, a sice vlivem velmi zhoubných, ničivých 
a hubivých intrik, které jsi trefně popsal ve svých předpovědích, do nichž jsem i já směla nahlédnout, 
když nám je předkládal Ptaah, abychom se s nimi mohli seznámit. 

My víme, že veškerá existence vychází pouze z Tvoření, které nikdy nic nepožaduje, a ani neodměňuje, 
ani netrestá, ale pouze existuje, vyvíjí se do vyšších stadií a život člověka ani neomezuje, ani nijak 
neovlivňuje, jelikož člověk může o svém životě rozhodovat a ovlivňovat jej zcela sám, podle své vlastní 
vůle. Tvoření nikdy není schopno samo něco určovat, rozhodovat a jednat podle své vlastní vůle, neboť 
v jeho existenci se vše odvíjí na základě zákona sebeevoluce, absolutního seberozvoje, který se formuje 
na základě toho kterého individuálního vývoje. 

Billy   Komu to říkáš ... Tak tomu je a tak to i zůstane, a to je dobře, neboť celá existence nepotřebuje 
ani »milého pánaboha«, ani bohy a bohyně, jako jsou »Alláh«, »Šiva«, »Aithér«, »Amaunet«, »Púdžá«, 
»Durgá«, »Lakšmí«, »Ganéša«, »Višnu«, »Párvatí«, »Jahve«, »Ahura Mazda«, »Lucifer« či »Aurora« atd. 
Zapotřebí je pouze intelektivita, rozum a zdravý úsudek, a navíc osobnost, která je nezávislá na všech 
vnějších vlivech, které mohou negativně poznamenat charakterový obraz a vědomí. Pozitivní 
charakterové vlastnosti a vědomní hodnoty, které člověk využívá k utváření své osobnosti, se nesmějí 
zvrhnout, ale člověk je musí přísně kontrolovat a zachovávat, aby je mohl pozitivně uplatňovat při 
projevech své osobnosti. 

Pravda všeho existujícího se nazývá jednoduše Tvoření a to je a zůstává nehmotné, resp. ryze 
energetické po všechen čas. Tvoření představuje čistou energii, tedy právě Tvořivou energii 
v nekonečně rozmanitých formách, která se nekonečně evolvuje a existuje, avšak ponechává 
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na svobodné vůli každé životní formy, aby se sama vyvíjela podle svých hodnot, jak to předkládá celé 
Tvoření. Neexistuje tedy žádný Bůh, nebo dokonce několik bohů, ale pouze lidé, kteří se mohou rozvíjet 
podle svého vlastního uvážení a své vlastní mysli – na základě své vlastní vůle, kterou si budují během 
6leté periody svého pubertálního období, jež se odvíjí v raném věku jejich dospívání a jež mají správně 
využívat, aby naplňovali smysl svého života, tedy utvářeli svoji osobnost a celkově se vyvíjeli jako praví 
lidé. V tom netkví žádná šalebná síla, která by se oddávala nábožensko-sektářským fantaziím, nýbrž 
pouze skutečnost a její pravda, která je formou vědění spjatá s přírodou, zvířectvem, rostlinstvem, 
celým Vesmírem, a tedy i s Tvořením. Víra v jakéhosi Boha, který údajně stvořil svět a Vesmír, je tak jako 
tak pitomost, neboť toho bylo schopno pouze Tvoření, neboť to existuje od prvopočátku a bude 
existovat stále, dokud jednou nevstoupí do BYTÍ-Absolutna, vysoce vyspělé a věčně trvající. 

Pokud se podíváme na slovo »religion« (náboženství), tak zjistíme, že se odvozuje od latinského výrazu 
»religio«, jenž znamená »bohabojnost«, podle jiného výkladu také »usmíření s bohy«. Pomatená víra 
v Boha nebo Boha Otce, Božího syna, »Spasitele«, Alláha či Šivu, anebo v nějakou vyšší moc nad 
člověkem, která v něm probouzí věrskou závislost, načež se nechává klamat pomlouvači pravdy a lháři 
a nechává se ve svém životě uvádět v omyl, tak takováto víra je, mírně řečeno, pouze absurdní žvást. 
Člověk pak nerozeznává smysl svého života, a žije tedy podle toho, co mu nalhávají zástupci 
náboženství. Mnozí lidé se proto ve své víře vypořádávají se smrtí a věří v nebe a peklo, v němž se mají 
jednoho dne ocitnout podle toho, jakým způsobem budou žít. 

Kolik náboženských směrů v celém pozemském lidstvu, které v současnosti čítá 9,2 miliardy lidí, 
skutečně existuje, to neumí přesně vysvětlit ani takzvaní »experti«, neboť je těžké říci, zda nějaký směr 
bludné víry fakticky odpovídá takzvanému náboženství. Obecně se rozlišuje 5 světových náboženství, 
která zahrnují takzvané buddhisty, křesťany, islamisty, judaisty a hinduisty. Každé z těchto světových 
náboženství navíc zahrnuje různé vlastní a původní proudy, které se jednoduše označují jako sekty – 
jako by hlavní náboženství také nebyly sekty! Mezi stoupenci bludné bohovíry se také často objevují 
obrovské rozdíly v modlitbách, a tudíž je nemožné všechna náboženství přesně posoudit a všechno 
sepsat. Náboženství také disponují velmi dlouhou historií – většinou byla kompletně vylhaná, a navíc 
byla také vražedná a pohrdající lidským životem. 

Některá světová náboženství mají jen JEDNOHO Boha, jiná mají NĚKOLIK bohů a opět jiná nemají VŮBEC 
ŽÁDNÉ bohy ani bohyně. Podle Sfath existovalo kolem roku 1950 v pozemském lidstvu přibližně 45 000 
různých směrů bludné víry, kterých zřejmě od té doby kvůli závratnému růstu přelidnění násobně 
přibylo. Hlavní část těchto směrů zřejmě vyplývá z křesťanství a islámu, zatímco z hinduismu, budhismu 
a židovství jich plyne méně. Všechny zbývající směry se vážou k malým náboženstvím, sektám 
a soukromým uskupením, jakož i k ryze osobním věrským orientacím.  

Já sám si myslím, že náboženství nepředstavují nic jiného než hloupé a připitomělé historky o bozích, 
bohyních, světcích, Božích synech, andělích, duchách a jiných smyšlených bytostech, které si lidé 
vymysleli, aby mohli ovládat hloupé stoupence bludné bohovíry. Krom toho zprostředkovávají tyto 
idiotské náboženské příběhy bludně věřícím určité představy o tom, jak se mají ve všedním životě a bytí 
správně chovat, ale že se mají ihned chápat zbraní a bez okolků zabíjet nepřátele, jakmile se někdo 
odváží říci něco proti jejich vlastní bohovíře nebo proti jejich vlastnímu mínění či svobodě. Takové 
představy o »Boží lásce pro všechny« se mohou samozřejmě velmi rychle změnit, zejména u věřících, 
to jest u pozemšťanů, ale zvláště i u různých společenství, když přijde shora, tím míním od vládních 
činitelů, odpovídající výzva nebo rozkaz. 

Věc se má skutečně tak, že každý den vznikají nové sekty, nová náboženství, nová politická uskupení 
a fanatici, u nichž se lidé shromažďují a v něco věří. Stačí už jen to, aby hrstka věřících například předala 
svá přesvědčení svým bližním, a hned je na vzestupu nová sekta, která rozsévá smrt, hrůzu a zkázu. 
Všechna tato přesvědčení se předávají dále, dokonce i dětem a opět i jejich dětem, dokud se nezačnou 
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vzmáhat formou holé nenávisti a dokud lidé nezačnou vraždit a šířit smrt a bídu, načež celá věc náhle 
opět zmizí, jako by ani nikdy neexistovala. 

V lidstvu žijí četné sekty, uskupení, političtí fanatici a náboženství, která mají často tak málo stoupenců, 
že je sotvakdo zná nebo bere na vědomí, avšak ovlivňují ostatní strachem a hrůzou. Vždy se pak objevují 
zvláště někteří, kteří nad sebou ztrácejí kontrolu, chápou se zbraní a bez výběru pálí kolem sebe a vraždí 
nevinné lidi – prostě jen tak, aby si zchladili žáhu a aby vražděním nevinných lidí uspokojili svoji falešnou 
víru. Zde se musí člověk tázat, kdepak asi dřepí tento »milý pánbůh«, který má přece všechno vidět, 
řídit a udržovat v pořádku? Kdepak jen dřepí, když vůbec připouští takovéto nespravedlnosti a nevolá 
viníky k odpovědnosti, když má být přece tak spravedlivý? Ale to vše je pouze lež, neboť žádný Bůh 
neexistuje, a jeho vybájená existence je toliko šalba a klam, a proto ani nemůže zasáhnout do dění, ani 
přimět své provinilé věřící ke skládání účtů. 

Křesťanství a islám jsou světová náboženství, která obě vzešla z židovství, jehož zakladatelem byl před 
dávnými časy – před více než 4500 lety – jeden černý muž jménem »Abram« z Afriky, což se dnes 
vehementně popírá. Z toho důvodu znají křesťané a přívrženci islámu mnohé lživé příběhy z Tóry, 
židovské náboženské knihy. A proto židé, křesťané i stoupenci islámu považují tytéž proroky za Boží 
posly a prohlašují je za »svaté«. Navíc se křesťané ještě opovažují deklarovat lidského syna Jmmanuela 
jako Božího syna a vzývat jej jako »svatého spasitele« – tedy člověka, který se tomuto důrazně bránil, 
avšak marně, neboť věrské zaslepení křesťanů je silnější, jelikož se vší silou upíná k bludné bohovíře. 

Že se na tom podílí také islám v podobě Skalního dómu, a tedy Mešity al-Aksá v Jeruzalémě, což je 
»svatyně« tohoto směru víry, to je úplný vrchol. 

Mešita al-Aksá je totiž mešita na Chrámové hoře v jeruzalémském starém městě, přičemž tato mešita 
je v islámu považována za třetí nejdůležitější a je podle Mešity Al-Masdžid al-Harám údajně spojena 
s centrální svátostí kábou v Mekce, jakož i s Prorokovou mešitou a hrobem islámského proroka 
Mohameda v Medině. 

Mešita al-Aksá je v islámu pokládána za třetí nejpodstatnější, vedle centrální »svátosti« káby v Mekce, 
Prorokovy mešity a hrobu islámského proroka Mohameda v Medině. Dnes běžně používané jméno Al-
Masdžid al-Aksá, které znamená »vzdálené kultiště/ nejvzdálenější mešita«, se vztahuje na první verš 
17. súry, jenž zní: »Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity 
nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali (...)« – »Sláva tomu« znamená sláva Mohamedovi. »Mešita 
nejvzdálenější« znamená Jeruzalém. Mešita al-Aksá byla tedy v koránu označena jako »nejvzdálenější 
mešita«, avšak ta byla ve skutečnosti postavena až 103 let po událostech popisovaných v koránu. To je 
v rozporu s chybnými tvrzeními, podle nichž byla zřízena již 90 let po děních popisovaných v koránu. 
V současnosti se celá věc popisuje následovně (citát z koránu; pozn. překl.): »První dva směry modlitby 
(Jeruzalém před Mekkou) a třetí ve vztahu k oběma svatým místům (Mekka a Medina) mají sloužit jako 
směry modlitby, následkem čehož je jednoznačně vzýván prorok, a nikoli Alláh, jak se tvrdí.« 

V oblasti dnešní Mešity al-Aksá stál dříve »Herodův chrám«, který nechal roku 924 před Jmmanuelem 
(Kr.) vystavět tehdejší král, avšak tento chrám byl již o 73 let později zničen při židovské válce Římany, 
když vládl Flaviovské dynastii císař Titus Flavius Vespasianus, následník svého otce Vespasiana. 

Dnes z někdejšího chrámu stojí už jen opěrná zeď, takzvaná Zeď nářků, kterou židovští věřící pilně 
využívají. Na samotné Chrámové hoře nechal byzantský císař Justinián I. v roce 553 n. l. zřídit křesťanský 
kostel, jejž nechal vysvětit ve jménu »Marie z Nazaretu«, resp. »Blažené Panny« (tady se naskýtá otázka, 
jak může být těhotná žena a pozdější matka ještě panna?), avšak tento kostel byl při dobývání 
Jeruzaléma zničen. To se stalo – alespoň se domnívám, jelikož přesný rok již nevím – asi tak kolem roku 
612. Ohledně celé této věci si vzpomínám ještě na rok 1969, neboť tehdy spáchal jeden australský 
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pomatenec – jeho jméno již neznám (pozn. od Bernadette: Denis Michael Rohan) – žhářský útok 
na Mešitu al-Aksá. Tehdy jsem byl právě zpět z Indie, Pákistánu, Turecka a Řecka. 

Nyní budu ale ještě dále hovořit o náboženstvích a sektách, mezi nimiž se ovšem objevují velké rozdíly, 
a sice i mezi hlavními náboženskými směry. Rozdílnosti se vyskytují zejména mezi křesťany, islamisty 
a židy, kteří nejvíce uctívají Boha, Alláha a Adonaie/Jehovu. Židé sice stále ještě očekávají svého 
mesiáše, někoho, kdo je zachrání od zlého a špatného na světě a kdo je vykoupí – avšak budou čekat 
až po samu věčnost; marně, neboť mesiáš se nikdy neobjeví, jelikož představuje fantazijní bytost, stejně 
jako Bůh, Alláh a Adonai/Jehova. Tak se dařilo i prvním křesťanům, kteří původně následovali židovskou 
víru a čekali na »svatého« mesiáše, na nějž ale zapomněli, když se s nimi setkal Jmmanuel, jejž bez 
okolků nazývali jednoduše »Ježíš« a propadali věrskému bludu, že Ježíš je mesiáš, kterého jim 
prorokovali fantasté a lháři. 

Obecně nazývají svého Boha pouze »Otcem a Pánem světa«, neboť jméno Boží nevyslovují, stejně jako 
vlastně ani islámští věřící a křesťané. Ti všichni totiž věří, že se nesluší vyslovovat jméno Boží, a že navíc 
existuje pouze jeden Bůh, který sám vytvořil pro člověka celý Vesmír.  

Podle indoktrinovaného přesvědčení těch všech, tedy stoupenců bludné bohovíry, je on, Bůh, stále 
všudypřítomný a řídí velmi mocně a především dobrotivě lidi a svět. Zastánci bludné bohovíry a zejména 
jejich kněžouři, kazatelé a jiní vypravěči pohádek tvrdí, že Bůh zná tajemství lidí, že je odměňuje za jejich 
dobré činy, že je však trestá za vše, co dělají proti jeho lásce a jeho zákonům. 

Židé věří, že Bůh vyvolil židovský národ a dal mu úkol šířit víru v jednoho jediného Boha na celé Zemi. 
Za tím účelem uzavřel dohodu s Abrahámem, otcem židovského lidu. Svoji nauku pak Bůh vyjevil 
Mojžíšovi a podle tradice uzavřel Bůh s Mojžíšem a židovským národem na hoře Sinaj rovněž dohodu – 
zde se jen naskýtá otázka, zda tento Bůh spí a nevidí všechno to zlo, které jeho »ovečky« páchají 
na Zemi? Totiž všechny ty vraždy, všechny ty zločiny, všechno to znásilňování žen, všechny ty války a celý 
ten terorizmus, jakož i přelidnění, které ničí přírodu, zvířecí a rostlinnou říši a celý svět! 

V bibli stojí psáno »jděte a množte se«, ale nepíše se v ní ani slovo o tom, že příliš mnoho lidí svým 
přelidněním pustoší veškerý život na planetě Zemi a že současných 9,2 miliardy pozemšťanů – zatímco 
se stále ještě oficiálně a mylně hovoří o 7,8 miliardy – dohnalo pozemský svět již na pokraj naprostého 
kolapsu. Jak se to slučuje s biblickým Božím výrokem z křesťanské bible, která vylhává zbožná slova 
a která stoupence bludné bohovíry očividně zvláště ohromuje: 

Exodus 34:6 – Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: »Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování 
a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný!« 

Exodus 34:7 – ... který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení 
a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého 
pokolení. 

Znovu budiž explicitně zmíněno, že všichni teisté věří tomu, že mají co do činění jen s jedním jediným 
Bohem, a tudíž se oddávají monoteismu a rozšiřují bludnou víru, že pouze tento Bůh stvořil pro člověka 
celý Vesmír. Podle jejich indoktrinovaného přesvědčení je tento Bůh stále přítomen a řídí mocně 
a dobrotivě svět. Zná tajemství všech pozemšťanů, odměňuje je za dobré činy, avšak trestá je za vše, 
co činí v rozporu s jeho láskou, jeho příkazy a jeho zákony. 

Teistické, bludně bohověrné národy věří, že jsou všechny vyvolené a že mají úkol šířit na celé Zemi víru 
v Boha ve smyslu jednoho jediného Boha. Za tím účelem prý Bůh ve velmi dávných dobách uzavřel 
úmluvu s Afričanem Abramem, otcem dávného hebrejského národa. Své pomatené učení – které si 
očividně vycucal z prstu – vyjevil pak Abram tehdejšímu hebrejskému národu, který uznal vymyšleného 
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Boha a nechal se jím po tisíce let »vést«, než vystoupil do popředí chytrák Mojžíš, uchvátil moc, 
proklamoval se jako vůdce a tvrdil, že i on uzavřel na hoře Sinaj s Bohem úmluvu. 

Ale vraťme se ještě znovu k sektám a náboženstvím, která nejsou nikterak jednotná, nýbrž velmi 
rozdílná, neboť existují i ta, která nevěří jen na jednoho, ale na mnoho bohů. Například hinduisté, kteří 
vedou svůj věřící život v Indii, Nepálu a na Bali, vzývají opičího boha Hanumana, boha stvořitele jménem 
Brahmá a sloního boha jménem Ganéša. 

Existují však i společenství, která si vystačí zcela a úplně bez božstev, jako např. jasný buddhismus, jehož 
stoupenci sice uctívají buddhu jako osvíceného, avšak nikoli jako boha, neboť jej vidí a oceňují jen jako 
učitele. Tyto lidi lze sice vnímat jako moudré, pokud ctí právě jen buddhu a následují jeho nauky, avšak 
pokud dělají další věci spojené s extrémními tělesnými polohami a ovládáním těla atd., pak to vše patří 
již do oblasti kultu, přesahuje to rámec normálního sebeovládání a náleží to již do říše sebemrskačství. 

Existují však také náboženství a sekty, které sice neuctívají žádného Boha, ale i přesto mají bohy, kteří 
pro ně mají jisté významy. Například v četných proudech buddhismu existují sice různí bohové, avšak 
nemají v nich žádný velký význam, který by se dal srovnat s významem Boha v pobožných náboženstvích 
a sektách. A v neposlední řadě existují samozřejmě i lidé, kteří jednoduše nenáležejí vůbec k žádnému 
sektářskému či náboženskému společenství a nevěří v žádného Boha, jelikož to jsou volnomyšlenkáři, 
a tedy právě ateisté. Avšak u těch jsem zjistil, že to jsou přesto věřící, jelikož sice nevěří v Boha, ale 
přece jen osobním názorům, idejím a míněním, které jsou tak rozličné jako hvězdy na nebi. V těchto 
lidech tedy neexistují vědomosti o skutečnosti a její pravdivé povaze, nýbrž víra nějakého druhu, která 
v nich budí závislost na nějakém názoru, ideji či mínění atd. Jsou to tedy přesto přese všechno pouze 
věřící, byť jsou zcela oproštěni od Boha – věřící, kteří nevědí, ale jsou závislí na vlastních názorech, 
idejích a míněních. Ti nerozeznávají, že existují sice sami, ale i přesto v mase Tvořivé energie, a že jsou 
tedy odkázáni sami na sebe a současně i na masu všeho živoucího. 

A jelikož kvůli přelidnění existuje mnoho různých pozemšťanů, existuje i mnoho věřících uskupení, sekt 
a náboženství, jakož i názorů, idejí a mínění atd., neboť ať už my lidé chodíme světem, žijeme 
a necháváme, či nenecháváme se ovlivnit kdekoliv a jakkoliv, tak se každým dnem konfrontujeme se 
skutečností a její pravdou. Ctíme pozemšťany, lidi, kterých si velmi vážíme a jimž prokazujeme čest, 
a lidé velebí bohy, duchy nebo světce, které pokládají za výsostné mocnosti. V mnohých oblastech Země 
žijí pozemšťané spolu ve velmi malých věřících společenstvích a často má jedna velkorodina či vesnice 
zcela vlastní sektu nebo náboženství. Je tedy naprosto jasné, že se to z tohoto důvodu na celé Zemi jen 
hemží různými bludnými směry víry. Zanechme však nyní celého tohoto tématu, beztak to nic nepřinese, 
jelikož to pravdu ještě samo notně ohrozí a poničí, neboť lidé budou tak jako tak vše popírat a zapírat, 
protože věří všemu, co se od nepaměti traduje, byť je to od základu falešné a vylhané. 

Florena   Tak je tomu z toho důvodu, že pozemské lidstvo nezná pravdu, ale chce se nechat obelhat. 

Billy   Mě zajímá něco jiného, totiž to, proč vlastně pozemšťané nerozeznávají mikroplasty jako faktory, 
které znečišťují Zemi, třebaže nezamořují jen vnitrozemská vodstva, moře a všechen vodní život, ale 
i půdu, která se dá využívat už jen pomocí chemie. 

Bermunda   Lidé kvůli svému nezměrnému přelidnění ignorují volnou přírodu, stejně jako živočišnou 
a rostlinnou říši. Zneužívají je a usmrcují, stejně jako vodstva všeho druhu, atmosféru, klima a zemi, jejíž 
úrodnost mohou zachovávat už jen pomocí holé chemie. Mimoto jistě probíhají výzkumy v tom směru, 
který jsi zmínil, avšak dosud jejich výsledky nepronikly na veřejnost. Podnikají se však první kroky tímto 
směrem, nicméně mnoho užitku to vše nepřinese, to víš velmi přesně ještě od Sfath. 

Billy   To jsem tedy napjatě zvědavý, kolik pravdivých informací pronikne na veřejnost. Velké naděje si 
ale nedělám, neboť vše bude beztak banální, a navíc málo informativní a nicneříkající, takže to 
nepronikne do tvrdých hlav pozemšťanů, kteří se o tyto věci zpola zajímají. Navíc se tyto pořady budou 
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vysílat v době, která bude zvolena tak, aby neposlouchal nikdo kromě několika nemnohých nadšenců, 
kteří se o tuto věc budou zpola zajímat. Je přece obvyklé, že se důležité televizní pořady vysílají v časech, 
kdy se nikdo nedívá a kdy se o tyto věci nikdo nezajímá. Lidé sledují fotbal a opět fotbal – který je coby 
holé idiotství stále mnohem důležitější –, ale nestarají se pravdivý fakt, co všechno ničí přelidnění 
v přírodě, zvířecí a rostlinné říši, ve všech ekosystémech planety Země a v její atmosféře a na klimatu. 

Florena   Jsi skutečně roztrpčený, ale chápu to, neboť je skutečně více než jen zlé, jaké pohromy na Zemi 
toto přelidnění páchá. Je to ještě mnohem horší, než jsi uváděl ve svých předpovědích, do nichž jsem 
posledně směla nahlédnout u Ptaah. 

Billy   Mluvíš o těch, které jsem napsal roku 1947 v sanatoriu? 

Florena   Ano. 

Billy   Ano, já vím. – Již dávno jsem je chtěl sehnat, ale zatím jsem na to jednoduše neměl čas. Co si ale 
myslíš o té utečenecké vlně, která míří z jihu a východu do Evropy? 

Florena   To, co jsi napsal ve své předpovědi, tedy že tato vlna zaplaví Evropu, na čemž ponese vinu 
německá spolková kancléřka, která není schopna vykonávat vládní úřad. 

Billy   Aha, a jak se to vyvine s umíráním hmyzu, které v zemědělství kvůli chemii stále pokračuje, takže 
v přírodě vznikají nevídané škody, které jsou páchány ustavičně dál, a tudíž se hubí stále více organizmů, 
které jsou životně důležité pro další existenci lidstva? Jelikož je tato věc tak důležitá, měla by být přece 
již dávno známá a měl by se vydat zákaz, aby se v zemědělství a v zahradnických podnicích již nesměly 
používat žádné pesticidy, herbicidy, fungicidy a již vůbec žádná chemie, jelikož to vše ničí přírodu a její 
zvířectvo a rostlinstvo. 

Florena   To jsou toužebná přání, proti nimž se zemědělci a zahradnické provozy úporně brání, neboť 
bez chemie již nejsou schopni ze zcela vyčerpaných a zneúrodněných půd nic vyzískat a sklízet cokoliv 
poživatelného. Budou se tedy ohrazovat, ať to stojí, co to stojí, jak máš ve zvyku říkat. 

Billy   Pak bych měl jednu politickou otázku, která se týká Švýcarska. Vlastně vím, že se těmito věcmi 
nezabýváte, ale rád bych slyšel vaše soukromé mínění. – Co si myslíte o tom, že se švýcarská vláda 
v Bernu spouští s diktaturou EU a že slepě souhlasí s jejími požadavky – přinejmenším částečně? 

Bermunda   Zaprvé víme, že EU nebude existovat trvale, a zadruhé se Švýcarsko dopouští chyby, pokud 
vyhovuje žádostem Evropské unie. Již od počátku bylo všechno chybně, neboť EU je odkázána 
na Švýcarsko, nikoli Švýcarsko na EU. Švýcarsko vyhovělo jen prázdným hrozbám, které byly dobře 
vykalkulované, ale skutečně jen prázdné. Švýcarsko stále sedalo na tento lep, to byla žel realita, a proto 
obětovalo svoji neutralitu a svobodu diktatuře. To žel již není možné zvrátit. Čím více bude Švýcarsko 
vyhovovat požadavkům EU, tím ohroženější bude neutralita a mír této země, neboť to celé již nezná 
mezí, a bude to nevyhnutelně pokračovat údajně mírovými misemi švýcarské armády, která bude nutně, 
pod pláštíkem neutrality, sloužit cizím válečným zájmům – údajně ve smyslu pozorovacích a pomocných 
akcí. 

Florena   To mohu jen potvrdit – není k tomu co dodat. 

Billy   Však jsem si to myslel, ... pak jsem se tedy nemýlil. Chtěl jsem to jen vědět. – Pak mám něco 
jiného: To, že se ohledně koronavirové vakcinace vystavují očkovací certifikáty, nepovažuji za dobré, 
neboť tím jsou podle mě neočkovaní lidé jistým způsobem diskriminováni. Mimoto je dávno dokázáno, 
že velká část oočkovaných lidí je přesto nakažlivá a jiná část pak trpí závažnými vedlejšími účinky, 
přičemž důsledkem očkování může být i selhání srdce – proto je od virologů a vládních činitelů 
neodpovědné vybízet lidi k vakcinaci. A skutečnost, že neočkovaní lidé budou kvůli těm očkovacím 
certifikátům navíc znevýhodňováni, se ještě prokáže, neboť z této idiocie bude následně vyplývat, 
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že očkovaní lidé budou nakonec vůči neočkovaným zvýhodňováni, kvůli čemuž mnozí neočkovaní ztratí 
práci a budou nezaměstnaní. 

Bermunda   K tomu je nutno podotknout, že tomu tak občas bude, a tyto výzvy k očkování jsou skutečně 
bezskrupulózní, neboť virologové a státní představitelé vědí velmi přesně o riziku, které plyne 
z vakcinace očkovacími látkami, které nejsou dostatečně prozkoumané. Celá tato výroba vakcín vychází 
ze ziskové »honem honem« práce, jak jsi to jednou nazval, přičemž tato práce se soustředí pouze 
na profit a znevýhodňuje ty, kteří jsou dostatečně důvěřiví na to, aby se nechali oočkovat. Lidé, kteří se 
nechali oočkovat takovýmito vakcínami a neodnesli si žádné vedlejší účinky, měli vskutku pouze 
takzvané štěstí – byť se jedná o miliardy lidí. Tak je tomu tedy proto, že používané očkovací látky nejsou 
dostatečně prověřené, a navíc mohou být legálně, bez zábran a zdarma, testovány až v rámci aplikace 
ochotným a ve strachu žijícím populacím všech států. 

Billy   K tomu už nemám co dodat, ale zbývá mi ještě jedna věc, kterou chci zmínit: Každý člověk musí 
sám vše promýšlet, rozhodovat a jednat patřičným způsobem, neboť ať už se člověk chce nebo nechce 
nechat oočkovat a ať už se rozhoduje a jedná podle svého zdravého úsudku, rozumu a intelektivity, 
či nikoliv, tak si vše doporučuje sám sobě a vše je ponecháno pouze na jeho vlastní vůli, a sice v každém 
myslitelném ohledu. Každý člověk se musí v každém okamžiku svého života rozhodovat sám, aniž by jej 
jakkoliv ovlivňoval někdo druhý, a tudíž musí uplatňovat pouze své osobní postoje v naprosté 
sebeodpovědnosti. Já tedy nemohu říkat, co musí každý jednotlivec dělat, neboť každý musí myslet, 
činit svá rozhodnutí a jednat na základě své vlastní odpovědnosti. To ovšem také znamená – a tím se 
opět dostáváme k tématu sektářství a náboženství –, že musí člověk vyřadit veškerou bludnou víru 
v Boha a že smí brát v potaz fakticky jen své pravlastní myšlenkové schopnosti, svůj rozhodovací 
potenciál a své pravlastní konavé dovednosti, avšak nikdy ne víru, nebo dokonce bludné přesvědčení 
o nějaké věci. 

Vedoucí sektářští a náboženští hlupáci a hlupačky klamavě kážou, že má člověk sám myslet a správně 
jednat, avšak stále jen na základě bludné bohovíry, a tudíž stojí tak jako tak v popředí bludná víra, 
a člověk nikdy a v žádném případě neformuje své pravlastní myšlení, rozhodování a jednání samostatně 
a svébytně, nýbrž z cizího určení a každopádně vždy a bez výjimky na základě víry. Skutečnost tedy 
dokazuje, že každý člověk bludně věřící v Boha nikdy a v žádném případě nemyslí, nečiní svá rozhodnutí 
a nejedná samostatně, ale že je vždy omezován svojí vírou, podle níž utváří své myšlenky, rozhodnutí 
a skutky, tedy podle toho, co mu stanovuje jeho bohovíra nebo jiný druh víry. Indoktrinující věroučná 
kázání – ať už je pronášejí nějací obhájci sekt a náboženství, nebo jiní věřící, podvodníci a lháři nějakého 
druhu – na člověka, který je jimi obtěžován, v každém případě a vždy působí tak, že sám věří, že myslí, 
dělá svá rozhodnutí a jedná podle své vlastní a svobodné vůle, avšak ve skutečnosti tak činí na základě 
indoktrinace, tedy podle toho, co mu sektářští a náboženští věřící či jiní bludně věřící sektářsky 
a nábožensky vtloukli do hlavy. Člověk tedy ve svém myšlení, rozhodování a konání není svobodný, ale 
je vždy svázaný se svojí vírou, podle níž naivně vegetuje, aniž by se jakkoliv zamýšlel nad tím, že je 
vlastně – pod vlivem své víry – pouhou loutkou těch, kteří jej pomocí bohovíry nebo jiné víry vodí za nos, 
aby se sami nemuseli věnovat slušné práci a mohli žít na útraty »hloupých« věřících. 

Inu, chce-li člověk na Zemi – tedy právě pozemšťan – být skutečně prostý vší víry, tak musí ve svém 
životě za úplně vše, ať už to bude cokoliv, nést vlastní odpovědnost. To značí, že si musí ve vztahu 
ke svému myšlení, rozhodování a jednání v každém jednotlivém případě absolutně uvědomovat, že 
musí za úplně vše nést plnou sebeodpovědnost a že ji za něj nenese ani »osud«, ani »milý pánbůh«. 
Každý »osud« si člověk strojí sám, neboť on sám je bytostí zvanou »bůh«, která všechno řídí a zvládá, 
která nese odpovědnost a která vše určuje během celého života člověka. Nikdo nemůže člověku bránit 
v tom, kromě něho samého, aby vykonávat svoji povinnost jako pravý člověk a aby správným způsobem 
vnímal svoji sebeodpovědnost (vyjma státních zákonů, do nichž se musí nutně začlenit, jež však může 
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následovat podle vlastního uvážení). Člověk musí být za tímto účelem jen sám sebou a musí si plně 
uvědomovat, že je samostatnou bytostí, která není závislá na žádné víře libovolného typu, a že je sám 
sebou a také sám odpovědný za všechny své činy, své myšlení, svá rozhodnutí a své jednání. 

Aby se člověk oprostil od veškeré víry, musí jít po obtížné cestě, která jej povede takovými směry, kvůli 
nimž bude často pochybovat o správnosti pravdy, avšak nakonec díky nim i přesto mocně prorazí 
pravda, načež člověk zapomene na všechny své pochybnosti tak hluboce, že je definitivně rozřeší a zcela 
je zbaví významu. Toto je cesta, která vede k tomu, že se bude člověk pomalu stávat vědoucím a že se 
přikloní už jen k pravdě, a tím k BYTÍ Tvoření a jeho všečasové existenci, která přetrvává v nekonečném 
opakování a v trvalých evolučních proměnách po všechnu myslitelnou dobu. 

Florena   Je prostě podivuhodné, jak dokážeš vše vyjádřit slovy, jež jasně, zřetelně, jednoduše 
a srozumitelně vyjadřují vše, co musí být vysvětleno. 

Bermunda   Proto je tím, kým být musí, i když to nebudou chápat ti, kteří to chtějí vědět a rozumět 
tomu lépe, kteří jsou však ve skutečnosti příliš nevzdělaní na to, aby jeho slova správně pochopili. On je 
člověkem, který přináší Nauku, o jejíž pravdivosti se budou pozemští lidé přít, neboť on nepřináší 
jednoduše mír, jelikož musí být právě tím, kdo vyvolává rozpor, aby lidé na Zemi hledali a nalezli cestu 
pravdy. Proto je tím, kým musí být, a tak není spodivem, že je tím, kým být musí. 

Florena   To je mi jasné a chápu to, a svými slovy jsem to ani nezpochybňovala, neboť jsem jimi měla 
na mysli jen to, že je podivuhodné, jak přesně náš přítel pokaždé nalézá správná slova, aby něco 
vysvětlil, což by nám samým dalo velkou práci. 

Bermunda   Promiň – pak jsem tvá slova chybně pochopila. 

Florena   To se někdy stává. Tím je vše vyjasněno. 

Billy   Pak mohu pokračovat se svými dotazy. Jak je to u vás s profesním sportem, jakým je u nás 
například fotbal, v němž hráči »čutají« z povolání a nevěnují se řádné práci? 

Florena   To u nás není zvykem, neboť sport provozujeme jen mimo běžnou dobu, kterou bys nazval 
dobou pracovní. Že lidé musejí navíc platit, aby se směli dívat, to je zvrácené. Krom toho nemáme žádné 
peněžní systémy nebo podobné platební systémy, a navíc nám naše direktivy takovéto intriky 
zapovídají. 

Billy   To je jasné. Pak mám další dotaz: Všichni ti vládní činitelé jsou velmi mocní a vlivní, i svými slovy, 
a tudíž hovoří o bídě a nouzi lidí, kteří jsou v nouzi a bídě, a věnují jim hodně peněz, které ... 

Bermunda   ... které zaprvé ti potřební nikdy nedostanou, které zadruhé inkasují sami státní činitelé 
a které jsou zatřetí vypláceny z daňových prostředků, neboť státní činitelé neobětují za dobročinnými 
účely nic ze svého soukromého majetku, který mají k dispozici. 

Billy   To jsem chtěl vlastně vědět. Pak mám ještě následující otázku: To, co podniká Greta Thunbergová 
je patrně kriminálně řízeno, neboť hloupost této uličnice a její demonstrační hnutí zcela odpoutává 
pozornost od faktických problémů, jež existují vinou přelidnění a jež zapříčiňují změnu klimatu. 

Florena   To je správně, machinace Grety Thunberové představují kriminální jednání, neboť skutečná 
příčina je potlačována tím, že se zamlčuje, v čem tkví faktický důvod ničení životního prostředí, který 
spočívá v přelidnění. 

Billy   To si také myslím. Jak se to má ale s tímto: Jednou, před více než 70 lety, jsem slyšel o tom, že 
sektářské a náboženské bludy pozemšťanů povedou k zániku lidstva. 

Florena   Toto riziko skutečně existuje; v současnosti je ještě větší, než bylo dříve, kdy byla celá situace 
ještě poněkud pokojnější. Nyní fakticky vše kolísá mezi možnou zvrhlostí a rozumem, přičemž 
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zhoubnými hnacími silami jsou zejména EU a USA, které se všude vměšují a vytvářejí válečné nálady. To 
může trvat tak dlouho, dokud někomu »nerupne v bedně«, jak vždy říkáš, a to se může stát dříve 
či později. Také ve Švýcarsku to vře, jelikož i tam, stejně jako všude na světě, sedí na státních postech 
dočista neschopné osoby, které nevědí, co se odehrává v národech, jež jsou nespokojené a jež usilují 
o to, aby měly konečně státní správu podle svých představ, v níž by neseděli pouze neschopníci, nýbrž 
poctiví lidé. 

Billy   To máš zřejmě pravdu, ale situace zůstane beze změny tak dlouho, až to jednoho dne praskne. Co 
si myslíte o sankcích, které jsou uvalovány na jiné země? 

Bermunda   Dětinskosti. 

Florena   Typický postup osob neschopných státní správy, které postrádají veškeré inteligentství, 
veškerý rozum a zdravý úsudek. Žijí v bludné představě, že pomocí sankcí mohou něčeho dosáhnout, 
stejným způsobem, jaký používají u neposlušných dětí, které chtějí potrestat. Jedná se skutečně 
o dětinské smýšlení a o dětinské jednání, jak právě uvedla Bermunda. 

Billy   Pak máme na tuto věc jednotný názor. Jak se to má ale s tím, že úřady zamlčují pravdu o tom, 
že skutečně existují takzvané UFO, a že jsou dokonce ostřelovány? To vše se – stejně jako mnoho jiných 
věcí – odbývá jednoduše jako konspirační teorie, a to i právem, neboť na tomto poli se šíří příliš mnoho 
nesmyslů. Co je ale správné, to by mělo být jako správné uváděno a nemělo by se to jednoduše popírat. 

Florena   Proto budeme i nepřítomné a vrátíme se zpět až koncem měsíce července či srpna. 

Billy   Tomu nerozumím. 

Bermunda   Budeme za 12 dní na delší dobu nepřítomní – až do konce měsíce července nebo srpna. 

Billy   Ach, to jsou mi zase novinky. – A Ptaah? 

Florena   Ten se vrátí v tutéž dobu. 

Billy   Neptám se sice proč, ale pro svoji nepřítomnost budete mít jistě pádný důvod. 

Bermunda   Ten určitě máme a tkví v tom, že se od nepaměti nenecháváme registrovat jinými cizinci; 
jinak je tomu pouze v jednotlivých případech, jako tomu bylo v souvislosti se Sfath a v rané době 
i s příslušníky skupin FIGU. 

Billy   Tím myslíš, že vás nikdo z těch cizinců nikdy nemohl lokalizovat, ani vaše předky? 

Bermunda   Ano. Ono ... 

Florena   Neměli byste o tom hovořit tak otevřeně, jelikož (...) 

Billy   To, co jsme dosud řekli, mohu přece vypustit, až budu vyvolávat tento rozhovor. 

Florena   To bys měl, to, co bylo řečeno, by skutečně mělo (...) 

Billy   To dříve řečené budu určitě (...), neboť ti cizinci (...) Budu tedy (...) 

Florena   Ti cizinci nás skutečně nesmějí registrovat, neboť my nemůžeme ... 

Bermunda   Na to jsem nepomýšlela ... 

Billy   Upřímně řečeno, já také ne. Teprve teď chápu, proč se tak moc snažíte o to, abyste (...) 

Florena   Ano, a více bychom o tom neměli hovořit. 

Billy   Při vyvolávání sepíšu tedy pouze to nezbytné. Tím je patrně řečeno vše, co je nutné. Ještě mě ale 
zajímá, co můžete říci ohledně ... 

Florena   Kvůli tvé (...) 
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Billy   S tím se spokojím. – Pak mám ale ještě tuto otázku: Kolik jazyků vlastně máte na planetě Erra? 

Bermunda   Máme sice různé jazyky, avšak pouze jeden, který znají všichni a který každá osoba plně 
ovládá. 

Billy   Pak se může každý člověk dorozumět s kýmkoliv jiným, ať se oba tito lidé potkají kdekoliv. 

Florena   Ano. 

Billy   Pak tady mám ještě otázku ohledně prostituce, tedy právě kurevnictví. Tady se mě někdo ptá, jak 
to máte na planetě Erra? Existují u vás bordely nebo něco podobného? 

Bermunda   Takové věci neznáme. Ani naše direktivy neobsahují v této věci žádné záznamy, neboť 
v zásadě naše národy celou tuto záležitost zavrhují a vše řádně regulují, dříve než mohou nastat nouzové 
situace. My jsme v tomto ohledu vše regulovali tím způsobem, že jsou k dispozici androidi, kteří vyřizují 
všechny soukromé požadavky tohoto druhu, a to skutečně čistě na soukromé úrovni, aniž by se konala 
veřejná prostituce. Tak je vše soukromě regulováno, ve vztahu k ženám i mužům, a tudíž jsou k dispozici 
ženští i mužští androidi, avšak nikdy lidé, kteří by se oddávali takovéto činnosti. Samozřejmě že existují 
společenství tohoto druhu mezi dvěma lidmi, avšak ti se nalézají v pevném vztahu, a tudíž ani v tomto 
ohledu není provozována žádná prostituce. 

Florena   Tím by mělo být pro dnešek skutečně vše prohovořeno, a tak navrhuji, abychom nyní vše 
ukončili. 

Billy   Jak myslíš. Ať se tak stane. Už je skutečně pozdě, i v normálním čase. (...) 
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