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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z plejarische Federace 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý pětasedmdesátý kontakt 

čtvrtek, 26. srpna 2021, 11.36 hod. 

 

Ptaah Tak jsem se již vrátil. Zdravím tě, Eduarde, můj milý příteli. 

Billy Zdravím tě, můj příteli. Je hezké, že už jsi zase tady. Buď vítán. Tady mám – jako pokračování 
rozhovoru, který jsme vedli dnes ráno – hned dva výňatky z deníku »Tages Anzeiger« (švýcarský deník; 
pozn. překl.). Ti si jednoduše nemůžou odpustit, aby ve svých novinách neustále nezmiňovali FIGU 
a moji osobu, bez toho to zkrátka nejde. Musíš být ale obezřetný a eventuálně se vytratit, neboť Eva 
chodí opakovaně do protější kanceláře a používá čas od času tiskárnu. Mimoto jsem si myslel, že znovu 
přijdeš až v noci. 

Ptaah Situace se vyvinula tak, že jsem mohl svoji povinnost vyřídit rychleji, než bylo plánováno. Proto 
sem mohu opět přicházet, což vnímám beztak jako svoji zvláštní potřebu. Kvůli Evě si nemusíš dělat 
starosti, neboť budu obezřetný, a ani neuslyší náš hovor. Mimoto budu rychle pryč, pokud půjde do tvé 
pracovny. Nechej mě se však podívat na to, co tu držíš v rukou. ... (čte) ... 
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Tages-Anzeiger, úterý, 17. srpna 2021 

Pascal Unternährer a Kevin Brühlmann 

Schmidrüti je malá osada na okraji 
Turbenthalu, přímo na hranici kantonu 
Thurgau; leží 810 metrů nad mořem a byla 
v ní dlouhou dobu tajná protiletecká 
základna švýcarského letectva. Ohledně 
této osady jsou pozoruhodné dvě věci. 

Zaprvé zde sídlí spolek FIGU – »Svobodné 
zájmové společenství v oblasti hraničních 
a duchovních věd a ufologických studií« –, 
z nějž jeden starý muž s vousem rozšiřuje ty 
nejfantastičtější konspirační mýty. 
V poslední době i ohledně očkování proti 
covidu-19. 

Zadruhé se z přibližně 90 lidí, kteří žijí 
ve Schmidrüti, nechalo proti covidu-19 
oočkovat jen 30,2 procenta. To je nejméně 
ze všech obcí v kantonu Curych. Procento 
oočkovaných ve Schmidrüti je zřetelně nižší 
oproti kantonálnímu průměru, který činí 54 
procent. Data byla zjišťována podle všech 
poštovních směrovacích čísel v kantonu. 

 

Tages-Anzeiger, sobota, 21. srpna 2021 

 

Die Ecke 

Schmidrüti mění názor 

V ufologickém centru ve Schmidrüti (v oblasti Tösstal) se dlouho počítalo 
s příchodem mimozemských Plejaren. Nezbývá než doufat, že se tato 
vesnice, která je neochotná se nechat očkovat a je vystavena riziku 
nákazy, mezitím přeorientovala na pozemšťany, kteří berou koronavirus 
vážně, a kteří se chtějí nechat oočkovat. (dsa) 

 

 

 

Musejí FIGU uvádět hned na prvním místě. Je to zajímavé, jednoduše si to nemohou odpustit, neboť 
FIGU žurnalistům patrně nedopřává klidu. Musejí o vás a o nás hovořit v každém případě. Očividně jim 
FIGU nedopřává pokoje, stejně jako ani my sami. Zajímavé je ostatně zjištění, že ti cizinci nyní opět 
vzbuzují mezi pozemšťany větší zájem, zvláště mezi těmi, kteří monitorují vzdušný prostor. 

Billy Tak to vypadá. Ale podívej se semhle, to mi Michael poslal sem do počítače – mám se tě dotázat, 
zda je to pravé, anebo jde o podvrh. Co na to říkáš? 
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Ptaah Když se na to tak dívám, tak se mi zdá, že je to pravé. Je mi známo, že tato zbraň, kterou je zde 
možno vidět v akci, skutečně existuje a že je funkční, i když o ní oficiálně není nic známo, jelikož je 
utajována. Jeví se mi skutečně jako pravá, avšak nemohu o tom povědět nic dalšího, neboť se 
takovýmito událostmi nezabýváme. Ze své strany ... 

Billy Jsi opravdu pořádně pohotový. Umíš tak rychle zmizet ... 

Ptaah To není problém. Právě jsem chtěl podotknout – je ostatně od Evy skutečně milé, jak se o tebe 
stará –, ano, chtěl jsem podotknout, že ze své strany vlastně nejevím zájem o to, abych věděl, jak a kde 
tito cizinci působí. Důležité je pro mě pouze to, že nás nemohou lokalizovat. 

Billy Naše kontakty jsou jim však patrně známé, neboť já přece nejsem zdrženlivý, pokud jde o to, že 
my ..., nu ano, ty víš, co mám na mysli. 

Ptaah Kvůli faktu, že nás nemohou lokalizovat a že nejsou schopni nás za žádných okolností pozorovat, 
žijí ve falešné domněnce, že naše kontakty jsou fiktivní. 

Billy Říkáš to tak jednoduše, neboť ti chlapíci mohou přece také myslet, a tudíž z toho mohou 
vyvozovat závěry a jednat podle toho. 

Ptaah Skutečně si myslí, že je vše pouze fiktivní, a tudíž se spokojují s touto domněnkou. Myslí stejným 
způsobem jako pozemšťané, kteří věří, místo aby sami mysleli. Věří v bezchybnost své techniky tak, jako 
nábožensky smýšlející pozemšťané věří v imaginárního Boha. Proto, milý příteli, věří, že jsme čirou fikcí, 
stejně jako tomu věří i všichni popírači v pozemském lidstvu. 

Billy Skutečně se s tím spokojí? 

Ptaah Ano, neboť jsou o své technice bezvýhradně přesvědčeni, a tudíž trpí sebeklamem – což je 
politováníhodné, chtěl bych dokonce říci. Jejich reálné myšlení je dosud velmi nedostatečné a je 
určováno jejich technikou, avšak nikoliv pravdou a z ní plynoucí skutečností. 

Billy Dobrá, rozumím, ale podívej se semhle, tady mám celou druhou předpověď z roku 1947, kterou 
jsi zpracoval na základě záznamů Sfath a kterou jsem mohl vyvolat a sepsat. Tu předpověď z května roku 
1947 Bernadette již zpracovala a začlenila ji do knihy Předpovědi, nebo jak se jmenuje. Na tuto 
předpověď jsem úplně zapomněl, a tudíž jsem již nevěděl, že jsem takovéto předpovědi napsal již 
v květnu roku 1947. Od té doby prostě již uplynulo hodně času a ta druhá předpověď z roku 1947 nyní 
zahrnuje zhruba 35 stran – můžeš si ji postupně prohlížet, zatímco budeme diskutovat. 

Ptaah To nebude nutné, neboť její obsah přece znám, a tudíž si jej již nemusím prohlížet. Bude 
nezbytné, abych si jej ofotografoval a vzal s sebou kvůli archivaci. Tak se můžeme věnovat tomu, co 
bychom měli probrat, čímž mám na mysli celou tu věc, o které jsem dnes ráno říkal, že ji budeme mezi 
sebou probírat. 

Billy Jak slyšíš, tam vzadu jde Eva, patrně do světnice, jelikož je doba poledne. Tak budeme v nejbližší 
době nerušeni. Ve 13 hodin pak půjdu také, jelikož se chci podívat na zprávy a vidět, co všechno se tam 
venku ve světě děje. 

Ptaah To bude možné, neboť pak půjdu a vrátím se později, možná až večer nebo v noci. 

Billy Jak myslíš. V každém případě by mi to vyhovovalo. Ohledně těch předpovědí si myslím, že bude 
dobré postupovat tak, jak říkáš. To ostatní budeme moci prohovořit v noci či zítra, neboť se 
nedomnívám, že tyto věci spěchají; nejprve bych chtěl totiž mluvit o tom, co se děje na Zemi, a sice 
v Afghánistánu, hlavně kvůli Evropanům a Američanům, kteří se z této země stahují, jelikož zcela selhaly 
jejich světovládné manýry. Cítím potřebu něco k tomu říci, neboť mé myšlenky se kolem toho točí. 
Američané pravdu samozřejmě nepřiznávají, a mlčí také o tom, že během posledních 20 let své okupace 
a svého selhávajícího konání ve spojení s vojsky NATO – nic jiného to přece nebylo – nebojovali proti IS, 
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který se v této zemi rozpínal. Opakuje se tedy situace, která nastala již dříve v jiných zemích, zejména 
ve Vietnamu a Koreji, jak jsem psal již roku 1947 ve svých předpovědích. V Afghánistánu přece nepůsobí 
pouze tálibánci, neboť ještě horší než oni jsou ti živlové z IS, kteří se rozšířili po celém světě a kteří 
provozují svoji nekalou činnost po stránce náboženského a politického fanatizmu především v Africe. Ti 
mizerové z IS zastávají sice zhruba totéž náboženství jako tálibánci, ale jsou mnohem surovější, 
fanatičtější, bezskrupulnější, páchají více masakrů, a navíc se alergicky stavějí proti všemu pokroku 
a všemu západnímu, takže je prakticky nemožné s nimi vést rozumnou řeč. V Afghánistánu budou nyní 
– kvůli selhání vojsk NATO, za nimiž stojí Američané bažící po světovládě, čehož si hlupáci z NATO 
do dnešního dne nevšimli – páchat teror dvě fanatická náboženská uskupení, z nichž jedno je horší než 
druhé. To povede k rozbrojům, neboť když chtějí vládnout a šířit své šílenství dvě fanatická uskupení, 
tak vše vyústí už jen v horší situaci. 

Kromě těchto tálibánských mizerů a pochopů IS je ještě nutno zmínit ty idiotky a idioty ve vládách všech 
států světa, kteří ve svých zemích štěpí národy na dva tábory svojí politikou zaměřenou na strach 
z koronaviru a svými vakcinačními bludy, jimiž trpí ve vztahu ke zpola nevhodným očkovacím látkám. 
Mimoto se dotyční činitelé – přinejmenším ti, kteří byli zapojeni ve věci Afghánistánu – začínají 
ospravedlňovat hloupými výroky jako »bohužel jsme se spletli« nebo »udělali jsme chybu« či »byli jsme 
příliš málo prozíraví a jednali příliš pozdě« atd. Budou provolávat »nebo«, »nebo« a mnohokráte další 
»nebo« – a hloupý, tedy právě samostatně nemyslící národ jim uvěří a projeví shovívavost. To právě 
z toho důvodu, že vládní činitelé jsou přece pouze lidé a ti přece nemohou myslet a vidět 
do budoucnosti. Zde se však naskýtá otázka, proč jsou voleni na vládní pozice lidé, kteří vůbec nejsou 
schopni vypočítat budoucnost, aby předešli pohromám, jež by národu mohly způsobit újmu? Jak jen 
mohou být na vládní posty voleni takoví nezpůsobilci, kteří sami nedokážou myslet do budoucnosti? 
Proč je tedy volí národy, které patrně samy nejsou schopny si představit, co vyplývá z toho či onoho 
jednání, resp. z toho či onoho rozhodnutí? Je tomu tak zkrátka proto, že lidé nemyslí v dostatečně 
širokých souvislostech, resp. proto, že nejsou schopni myslet dostatečně daleko do budoucnosti 
a předvídat, jaký definitivní výsledek vyplyne z toho či onoho rozhodnutí, z toho či onoho konání atd. 

Vládní činitelé si kvůli své vládní nezpůsobilosti nevšímají toho, že svojí pomatenou politikou očkování 
a strachu národy štěpí a že rozdělují lidi na DOBRÉ a ZLÉ, tedy právě v současném případě koronavirové 
doby, v níž vládní činitelé dělí očkované a neočkované osoby na osoby první a druhé kategorie, čímž 
štěpí národy, tedy prakticky na občany DOBRÉ a ŠPATNÉ. Dotyční činitelé tedy nenechávají 
na svobodném názoru a svobodné vůli občanů, zda se nechají oočkovat, nebo nikoliv. Situace vypadá 
již tak, že se činí rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými, a tudíž je jedněm něco dovoleno a druhým 
zakázáno. A tato nařízení tvoří vládní činitelé, kteří samovládně činí svá usnesení, jež nechávají 
realizovat pomocí svých pochopů, místo aby usilovali o něco normálního, jako např. o to, aby každý 
člověk na základě své vlastní odpovědnosti vnímal jako svoji osobní povinnost, že bude nosit ochrannou 
respirační roušku a zachovávat odstup od ostatních lidí, aby tak chránil sebe samotného i své bližní před 
možnou koronavirovou nákazou. 

Vládní činitelé jsou tak tuplovaně hloupí, že nerozeznávají, že svým stylem vlády, založeným na politice 
strachu a hraničícím s fanatizmem, tvoří v národech nepokoj a rozkol a budí v nich vzpurné pobouření. 
Svojí očkovací politikou, založenou na strachu, vytvářejí v národech nepokoje a odbojné pobouření 
a dělají z lidí občany první a druhé kategorie, což nevyhnutelně musí vést k rozepřím. Místo aby svůj 
mozek používali k myšlení, činili správná rozhodnutí a snažili se lid přimět k rozumu, zdravému úsudku 
a správnému jednání, poroučejí tam, kde je nutno oslovovat rozum a úsudek. To, co je při vypuknutí 
nákazy nutno zakázat, tedy cestování všeho druhu a v každém ohledu, to nezakazují, třebaže se jedná 
o nezbytné opatření, které nelze obejít, pokud má být nákaza utlumena a pokud má vymizet. Tak je 
tomu proto, že při všelijakém cestování všeho druhu se nákaza dále šíří, což dokáže každý rozumný 
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člověk pochopit, a tudíž se tímto opatřením řídí, což žel nelze říci o lecjakých odmítačích 
a zavrhovatelích, které je tedy nutno jiným způsobem přivést k rozumu a soudnosti. 

Místo aby vládní představitelé jednali tímto způsobem, tak chtějí vládnout – a také vskutku vládnou –, 
a chtějí tedy rozkazovat, což je okolnost, kterou si lidé ve skutečnosti nepřejí, neboť lidé se nechtějí 
podrobovat rozkazům, ale chtějí mít možnost se sami rozhodovat a sami jednat podle své vlastní vůle 
a svého vlastního usnesení. A tento princip platí pro úplně vše v životě, dokonce i ve vztahu k pořádku, 
zákonům, pravidlům slušnosti, celému počínání a obecnému chování po stránce rozumu a zdravého 
úsudku, a dále i ohledně vztahů se spolubližními, k přírodě, zvířecí a rostlinné říši, všem ekosystémům, 
planetě, atmosféře, klimatu a životu vůbec. Pokud se rozumně a soudně oslovuje člověk, který je 
rozumu a soudnosti schopen, tak vše promyslí a bude rozumně a soudně i jednat, takže faktorů, jež jsou 
nezbytné a jež je nutno provést, nemusí být dosahováno rozkazem, ale lze jich dosáhnout pomocí 
správné argumentace – tedy právě bez poroučení a bez rozkazovačných požadavků. A ten, kdo jedná 
tomu navzdory, kdo to ignoruje a kdo koná v rozporu s tím, co si žádá život po všech stránkách rozumu 
a soudnosti, tedy po stránce pořádku a správného chování, ten právě kveruluje a proviňuje se proti 
pořádku – což se týká i vládních činitelů – a ten života skutečně není hoden, a neměl být tedy ani nikdy 
zplozen a přiveden na svět. 

Co se však týče členů organizace IS, kteří budou vedle tálibánců působit v Afghánistánu, tak k těm je 
nutno podotknout – jak bylo již řečeno –, že jsou ve své nelidskosti ještě mnohem horší než tálibánci, 
kteří již sami o sobě představují vražednou teroristickou společnost. Ty kreatury z IS jsou skutečně ještě 
horší a překonávají v tomto ohledu tálibánce mnohonásobně, což se ještě prokáže a což dříve či později 
povede k tomu, že spolu budou tato dvě uskupení zápolit. Když se zamyslím nad tím, jakých vražedných 
skutků, masakrů a jiných zlořádů se příslušníci IS dopustili už jen v Arábii a co svými odnožemi páchají 
v Africe, tak dospívám k názoru, že budou brzy i v Afghánistánu vládnout rozbroje. Podle mého soudu 
se situace každopádně nebude vyvíjet dobře. 

Ptaah Tak tomu jistě bude, neboť když se vzájemně střetne náboženský fanatizmus s jiným 
náboženským fanatizmem, tak se dějí zlé věci. 

Billy Tak tomu bude a skutečně se tak stane – zákonitě. Ale strach vládních činitelů je právě tak zlý, 
neboť ti nevědí, co svými očkovacími bludy vůbec páchají. Neberou v potaz, že štěpí národy, takříkajíc 
na lidi první a druhé kategorie. Tímto způsobem jednají ve všech zemích, i ve Švýcarsku. Je to ... 

Ptaah A jsem zpět. Co jsi chtěl říci, než vešla Eva? 

Billy To jsem zapomněl. Nyní se opět vrátila zpátky, to se právě stává. Byl jsi tak rychle pryč, že jsem 
nemohl již nic říci. – Ach ano, teď už si vzpomínám. Zřejmě jsem chtěl zmínit, že je to k pláči, čímž myslím 
tu hloupost vládních představitelů, kterou projevují. Jde o to, že právě nemyslí na to, co v národech 
páchají svými požadavky a tím, že neestimují svobodnou vůli lidí. 

Ptaah Neestimují? Co to znamená? To slovo neznám. 

Billy »Estimovat« znamená tolik co »akceptovat« nebo »velmi si považovat«, »brát na vědomí« a dále 
též »oceňovat« nebo »být k něčemu blahosklonný« atd. Případ od případu se používá také sloveso 
»estemovat«. Nyní je však načase, abych přešel do jiné místnosti a podíval se na ty zprávy. 

Ptaah Tak jen jdi, neboť já sám se odeberu na stanici, jelikož tam mám ještě nějakou práci, která si 
ještě na delší čas vyžádá moji přítomnost. Zítra budu opět zde, možná ještě krátce i v noci nebo navečer. 
V každém případě budu přítomen ještě 2 dny. Tedy na shledanou, Eduarde, můj příteli. 

Billy Na shledanou, Ptaah. Jako obvykle byla tvá návštěva pro mě velkou radostí. 

Ptaah Vnímám to stejně. Brzy se opět uvidíme. 
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Billy Tak tomu bude. Co ale ještě udělám: Samozřejmě náš rozhovor vyvolám a sepíšu a přiložím 
k němu i tu předpověď z roku 1947. 

Ptaah To bude jistě správné. 

Billy Co si myslíš o těch článcích, které eventuálně ještě Achim pošle? 

Ptaah To budeš muset rozhodnout sám, až budeš vyvolávat náš rozhovor. Teď jdi, jinak se nedozvíš 
nejnovější zprávy o událostech, které se ve světě dějí. Na shledanou, Eduarde. 

Billy Dobrá, na shledanou. 

 

Budoucnost pozemského lidstva a Země vypadá temně 

8., 9., 10., 11. a 12. listopadu 1947; Edi Meier 

Poznámka z 8. listopadu 1947: Již od mého narození, které nastalo 3. února 1937, mi stáli po boku moji 
rodiče, moje matka, můj otec a jeho podobně smýšlející přítel, Fritz Seidel, avšak obzvláště mi stál 
po boku i můj přítel a velmi starý muž Sfath; k těm všem se připojili i náš farář, moji učitelé a jejich 
přátelé; ti mě poučují nyní a budou mě poučovat i později, avšak kvůli své pozici a práci se musejí tajit 
před veřejností s tím, co pro mě dělají a že mi jsou a i v budoucnu budou nápomocni. Zmíněný farář 
pomáhá tajně mojí rodině, a tím i mně, ačkoli ví, že nevěřím v »milého pánaboha«, a ani se nikdy 
nepokouší přivést mě k víře. Všichni, i moji učitelé – včetně toho, který ještě tajně vstoupí do mého 
života – jsou mi neustále nápomocni, vyučují mě a učí mě stále lépe ovládat německý jazyk; vždy se také 
snaží o to mě podporovat při odesílání dopisů a pomáhají mi při psaní a korigování těchto předpovědí 
a při jejich odesílání různým novinovým redakcím a rádiovým stanicím atd. po celé Evropě a všude 
na světě. Jsou to oni, kteří mě podporují a kteří umožňují, aby se mé předpovědi šířily do světa a aby je 
obdrželi vládní činitelé, různé rádiové stanice a novinové redakce, ačkoliv vědí, že celá tato věc zůstane 
bez užitku a že utkví v paměti jen jednotlivcům, jelikož mezi lidmi vládne příliš velká zbabělost a vše se 
zatajuje. Avšak nemnozí jednotlivci se postarají o to, aby ve svých kruzích učinili to nezbytné a předávali 
má sdělení dále, takže z naší práce přece jen vzejde užitek. 

Je mi teprve 10 let, avšak přesto se zaobírám velmi mnoha budoucími věcmi, jako mimo jiné 
i současnými a budoucími světovými událostmi, přičemž události, jež se v současnosti odehrávají 
souvisejí s tím, co se bude odehrávat v budoucnu. V tomto ohledu disponuji také možností nazírání 
budoucnosti, a tudíž vím předem mnohé z toho, co může přinést budoucnost (ve velkém časovém 
horizontu od dnešní doby), pokud budou lidé i nadále jednat chybně. Avšak na stranu druhou také vím 
a odhaluji události, které se dostaví s naprostou přesností a jistotou – a které se odehrají, aniž by je šlo 
jakkoliv změnit. Mnoha lidem může připadat podivné, že umím již jako 10letý chlapec psát tímto 
způsobem a že mám znalosti o četných záležitostech – včetně těch, jež se týkají dosud vzdálené 
budoucnosti –, které mi propůjčují schopnost prozírat takové tematické oblasti, na jejichž základě jsem 
schopen myslet, rozhodovat se a jednat jako dospělý člověk, byť se vlastně jedná o oblasti, jimiž se 
zabývají dospělí lidé. Tuto okolnost lze ovšem plně a srozumitelně vysvětlit tím, že jsem se dokázal 
ve svém myšlení, vědění, rozhodování, jednání, psaní a v četných tematických oblastech světového dění, 
jakož i v lecjakých schopnostech, vzdělat tak, jak je vlastně charakteristické pouze pro dospělé – a toho 
jsem docílil s pomocí svého stařičkého přítele, Sfath, jakož i s pomocí několika jiných dobrých přátel, 
kteří mi stojí nápomocně a činorodě ve všech ohledech po boku a kteří mě učí a vyučují. Kromě mého 
stařičkého přítele, Sfath, mi v učení (které často trvá až hluboko do noci) již léta pomáhá i moje matka, 
která je prostou ženou v domácnosti, dále i můj otec, obuvník z povolání, a také jeho přítel, Fritz Seidel, 
který vykonává profesi samostatného zámečníka a vrchního instalatéra. Dále mě vyučuje i náš farář, 
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ačkoli ví, že nevěřím v »milého pánaboha«, přičemž se ani nikdy nepokouší mě dovést k víře. A dále mě 
opatrují nebo ještě budou poučovat i mí učitelé; jeden z nich se mnou navázal kontakt, když jsem chodil 
ještě do první školy a navštěvoval teprve druhou třídu. 

Tito dva učitelé a farář jsou ti, kteří mi jsou nápomocni, kteří mě vyučují a díky nimž si mohu stále lépe 
osvojovat německý jazyk, přičemž mě též stále nápomocně podporují v rozesílání četných dopisů, jakož 
i při psaní a opravování této předpovědi a při jejím odesílání mnohým novinovým redakcím a rádiovým 
stanicím atd. v celé Evropě a po celém světě, když jsem od ..., přičemž žel ještě musím během jednoho 
roku chodit do školy k učiteli ..., který mě bude bít i jinak týrat. 

Nyní je však nutno konstatovat další pravdu, která se bude odehrávat v budoucí době vinou pozemského 
lidstva, jež kvůli svému egoismu, nerozumu a nesoudnosti rozšíří své zástupy v zástupy miliardové a jež 
vypěstuje přelidnění, které bude Zemi přinášet nouzi a bídu. Vyřčení této pravdy je tvrdé, avšak nelze ji 
vylíčit změkčilými slovy, neboť ta by představovala lež a podvod. Budu tedy tuto pravdu učit, vysvětlovat 
a šířit na Zemi mezi pozemšťany pouze tvrdými slovy, třebaže si dobře uvědomuji, že budu kvůli tomu 
očerňován jako světooprávce, nenávistník náboženství, asociální živel, megaloman, lhář, podvodník 
a jako obluda, abych mohl být umlčen, ba dokonce vystaven pokusům o vraždu. Předně chci však 
povědět a vyložit následující: V zásadě nejsem ani jedním, ani druhým, byť budu v budoucnosti po celém 
světě hanoben ze strany úřadu, ze strany nepřátel i ze strany členů své vlastní rodiny. A nebudu ani 
člověkem, který chce »zachránit« a »obrátit« k lepšímu celé pozemské lidstvo, neboť učení, které budu 
v budoucnosti přinášet bude pouze pro lidi, kteří se budou snažit sami myslet, jednat a činit vlastní 
rozhodnutí – aniž by následovali imaginárního, resp. neexistujícího Boha a náleželi k nějakému 
náboženskému směru či sektě. V přelidněných masách se budou ke skutečné pravdě přiklánět pouze 
nemnozí lidé, kteří si budou následně osvojovat »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života«, 
až jej za asi 25 let začnu vyučovat. Celá věc jistě obletí celý svět, avšak proti mně a nauce budou šířeny 
intriky, lži a podvody, přičemž budu i často pomlouván a nenáviděn, a podvodníci budou krást 
a ziskuchtivě falšovat nauku. Proti tomu se však nikdy nebudu bránit, neboť pravda hovoří sama ze sebe. 

 

Předpovědi 

8., 9., 10., 11. a 12. listopadu 1947 

Skutečnosti, které bude v nadcházející době přinášet budoucnost lidstva, vyplývají z velmi jasných 
pohledů do budoucnosti a z dalece prozíravých úvah, jež musejí být vícekrát opakovány. Tyto úvahy mají 
jasně, velmi zřetelně a jednoznačně vykládat a vypovídat o tom, co se bude v nadcházejících letech až 
do 3. tisíciletí neodvratně přiházet; tyto úvahy musím popsat, aby se šířila pravda a aby se z nich lidé 
mohli učit, což by byla jejich povinnost. V tomto ohledu vysvětluje můj stařičký přítel, Sfath, že pozemský 
člověk je schopen si vštípit nějaké varování, nějakou vědomost, povinnost nebo cokoli jiného, uchovat 
si danou záležitost jako podstatnou v paměti a jednat na jejím základě jen tehdy, když je opakovaně 
instruktivně upozorňován na tutéž věc. To se však netýká jednoduše momentálních, současných věcí, 
nýbrž těch, které mají platit delší dobu, a které si tedy člověk coby podstatné faktory musí uchytit 
a zakotvit ve své paměti, aby si jich po celou dobu všímal a aby je správně a trvale prováděl. Při tom 
nehraje roli, zda se jedná o pevně dané a neodvratné předpovědi, nebo o varování, po nichž mohou 
přijít pohromy, když se jimi člověk neřídí. 

Byť je mi teprve 10 let, zabývám se velmi mnoha věcmi, jako mimo jiné i minulými, současnými 
a budoucími světovými událostmi, přičemž mám díky pomoci svého stařičkého přítele, Sfath, nezměrně 
důležitou možnost nazírat různým způsobem budoucnost. Proto znám i četné události blízké, vzdálenější 
i daleké budoucnosti všech národů, a tudíž mohu v tomto směru leccos odhalit a pojmenovat. Některé 
události, které se budou v budoucnosti odehrávat a přiházet, budou navíc častokráte zaviňovány 
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samotným pozemským lidstvem a budou souviset s přelidněním, které bude představovat zvláště 
neradostný, zlý, zvrácený, hubivý, ničivý a plenivý faktor. Tento problém vzejde ze sobectví, nerozumu 
a kvůli tomu, že si pozemské lidstvo bude chtít plnit svá přání a své potřeby, jež budou tím větší 
a hojnější, čím rychleji poroste přelidnění. Kvůli němu budou firmy a koncerny – jakož i živnostníci 
a soukromé podniky – bezskrupulně drancovat Zemi, stejně jako přírodu, zvířecí a rostlinnou říši a vůbec 
všechny ekosystémy, z čehož vzejdou machinace, jež budou ničit, hubit, vykořeňovat a znečišťovat 
špínou vše, co dosud zajišťovalo život celé planety. A navíc se budou na vládních pozicích stále objevovat 
nezpůsobilí činitelé, kteří o vládnutí nebudou mít ani potuchy. Toto se bude dít proto – jako se tak děje 
od nepaměti –, že se falešní státní představitelé sami uvedou pomocí puče do mocenských funkcí, tedy 
do funkcí ovladatelů národa. Navíc budou národy chybně důvěřovat svým vladařům, které si samy vadně 
zvolily a kteří nejsou schopni vládnout; tyto vladaře budou národy volit pouze proto, že budou spoléhavě 
věřit jejich lživým slibům. A tito zvolení činitelé nebudou mít ani tušení o tom, jak je nutno národ vůbec 
vést. Na vládní posty tedy budou pronikat či budou voleni pouze lidé, kteří budou naprosto neschopní 
vést národ správně k jeho blahu a užitku, a tudíž se budou na pozicích vrchní vlády ocitat pouze postavy, 
jež budou pro tyto pozice naprosto nevhodné. Jiné věci přitom nesmím zmiňovat, jelikož jsem přislíbil, 
že o nich pomlčím; opět jiné věci musím zamlčet proto, že mi mé odpovědné chování, můj rozumu 
a zdravý úsudek nedovolují otevřeně hovořit o nadcházejících věcech, faktech, událostech a příhodách 
atd., jež budou lidstvu přinášet četná neštěstí a jež by měly ještě mnohem horší důsledky, kdybych je 
otevřeně uvedl. Lidé by se totiž pokoušeli celý průběh událostí zastavit nebo změnit jeho výsledky 
pomocí protichůdných, chybných opatření a zmatených skutků, což by průběh dění v každém případě už 
jen zhoršilo a učinilo škodlivějším, než kdyby nebyl dále ovlivňován. Jisté věci, které mají v běhu 
budoucnosti nastat, musím tedy zamlčet, neboť pozemšťané by se jim snažili chybně zabránit, jelikož 
chtějí být zpravidla chytřejší a moudřejší než sama učiněná chytrost a moudrost; jelikož myslí, rozhodují 
se a jednají nelogicky, tak nedovedou chápat skutečnosti a jejich pravdivou povahu, a proto by 
do posledního detailu jednali chybně, a svým ukvapeným konáním všeho druhu by tedy tím spíše 
zapříčinili všechny možné a myslitelné pohromy. 

Na jednu stranu smím tedy povědět, co umím předpovědět o tom, co může přinést budoucnost, když 
budou lidé jednat chybně, a na stranu druhou vím s naprostou jistotou i věci, jaké se v budoucnu 
nezměnitelně odehrají. 

Mnoha lidem může připadat podivné, že mohu již jako 10letý chlapec vědět, uvádět, vysvětlovat a psát 
mnohé tyto nadcházející události a že disponuji znalostmi o četných věcech – jako právě o těch 
budoucích – které mi propůjčují schopnost prozírat takové tematické oblasti, na jejichž základě jsem 
schopen myslet a jednat jako dospělý člověk, byť se vlastně jedná o oblasti, jimiž se zabývají dospělí lidé. 
Tuto okolnost lze ovšem vysvětlit tím, že jsem mohl s pomocí svého stařičkého přítele, Sfath, spatřit, 
zažít a zakusit budoucí události, které jsou pozemšťanům za normálních okolností zapovězeny; to bylo 
možné i díky ostatním dobrým přátelům, kteří mi stojí ve všech ohledech nápomocně po boku a kteří 
mě učí, vyučují a vzdělávají po stránce mého myšlení, vědění, rozhodování, jednání, psaní, jakož 
i v četných tematických oblastech a schopnostech tak, jak je vlastně charakteristické pouze pro dospělé. 
Tyto budoucí události jsou pozemšťanům zapovězeny proto, že jim chybí nebo nejsou poskytnuty 
nevyhnutelně nutné možnosti, zatímco mně budou tyto alternativní možnosti poskytnuty s pomocí 
mého starého, ctihodného přítele, Sfath, a to ze zcela určitých důvodů a z příčin pro pozemšťany 
nepochopitelných. 

To, co nyní musím uvést, odpovídá celé pravdě, která se bude v budoucnosti, až daleko do doby 
3. tisíciletí, odehrávat vinou pozemského lidstva, které bude kvůli svému egoismu, nerozumu 
a nesoudnosti, jakož i kvůli své víře v neexistujícího Boha, zvyšovat počet svých přelidněných zástupů 
na mnoho miliard a přinášet Zemi nouzi a bídu. Tato pravda zní tvrdě, avšak nelze ji vyjádřit měkkými 
ani bagatelizujícími slovy, a není možné ji ani omlouvat a líčit zlehčujícím způsobem kvůli zhusta 
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nedostačujícím vědomostem. Takovéto pokusy o vysvětlení by ve skutečnosti nepředstavovaly nic jiného 
než klamy, lži a podvod, a to i tehdy, kdyby líčenou realitu zlehčivě opisovaly. 

To, co bude lidstvu pozemského světa přinášet budoucnost až hluboko do doby 3. tisíciletí, vyplývá 
z rozdílných hledisek, jako jsou velmi jasná předzírání, dalece předvídavé úvahy, výpočty 
pravděpodobnosti, reálné vize a také pozorování času. Tyto aktivity byly vícekrát opakovány a objasňují 
zřetelně a jednoznačně výpovědi o tom, že se v nadcházejících dobách až daleko do doby 3. tisíciletí 
bude vše nevyhnutelně odehrávat tak, jak musím popsat, abych rozšířil pravdu a aby se z toho mohli 
pozemšťané hodně učit, což by byla jejich povinnost. Kupříkladu v severní oblasti Blízkého východu bude 
po druhé dekádě nového, třetího tisíciletí náboženskými fanatiky z velké části zničeno hlavní město 
jednoho státu a jeho hlavní okresní města, přičemž celá země se ekonomicky zhroutí; dále budou 
například obludné bouře pustošit mnohá obytná sídla, jelikož jsou stavěna na místech, jež by musela 
zůstat neobydlená, aby jimi mohla uniknout voda, která bude v nadcházející budoucnosti v celých 
přívalech narážet na zemský povrch kvůli člověkem způsobené změně klimatu. Vinou přelidnění a s ním 
spjatých machinací – které budou páchat soukromé osoby, jakož i firmy a koncerny, čímž budou 
v globálním měřítku ničit planetu Zemi a její ekosystémy – bude poškozována příroda, zvířecí i rostlinná 
říše, a dokonce budou vyhubeny četné organizmy; z téže příčiny bude také negativně ovlivňována 
atmosféra, a tím způsobována i klimatická změna, která již započala a kterou již nelze zastavit. Kvůli ní 
se budou objevovat příšerné bouře, velké vlny veder či chladu, krupobití, zemětřesení a vichřice, kterých 
bude přibývat a budou v každém případě ničivější, než jak je pozemšťané od nepaměti znají. Dílem všech 
lidských intrik, žádostivostí, tužeb po luxusu a přání, vycházejících z přelidnění, bude svět dováděn 
ke zkáze, což si národy, jež budou jednoduše žít jen pro všední den, nebudou chtít přiznat. Současně 
budou vládní činitelé odcizení pravdě jednat ve smyslu chybně uvažujících demonstrantů, kteří budou 
příčinu boření všech ekosystémů, ničení planety Země a změny klimatu spatřovat rádoby znale jen 
ve vypouštění plynů (pozn. od Billyho: Jde o skleníkové plyny, CO2). Pravá příčina celé katastrofy nebude 
ani rozeznána, ani brána v potaz, totiž nadměrný počet lidí, kteří kvůli svým požadavkům, svému 
dychtění po luxusu, svým přáním a z nich plynoucím intrikám – jež budou z touhy po zisku naplňovat 
firmy, koncerny i soukromé podniky – budou způsobovat zánik veškerých ekosystémů, a tím ruinovat 
planetu Zemi. Vůbec se nebude zvažovat naprosté zastavení porodnosti, ani následující kontrola 
porodnosti, natož aby se o těchto věcech nezbytně přemýšlelo, přičemž neschopní vládní činitelé, 
působící všude možně, ani nepodniknou žádné kroky a nevydají zákazy k tomu, aby se nestavělo 
v ohrožených oblastech, neboť tito vládní nezpůsobilci nebudou pomýšlet na rizika, která s sebou budou 
přinášet nadcházející bouře. Ty budou vznikat kvůli přelidnění a z něj plynoucím machinacím, kterých si 
žádají lačné požadavky a přání lidí, kteří si chtějí užívat života na úkor planety Země, její zvířecí a rostlinné 
říše a všech ekosystémů – a tyto žádosti pro ně budou naplňovat ziskuchtivé firmy a koncerny, čímž 
budou ničit planetu, přírodu, živočišnou a rostlinnou říši, jakož i všech ekosystémy, a tím i atmosféru 
a klima. Neschopní vládní představitelé nevydají nařízení, že se z důvodu bezpečnosti smějí stavět 
obytná sídla a jiné budovy pouze na vyvýšených místech, a sice na takových, jež nejsou ohrožena ani 
vodou, ani skalními sesuvy či zřícením skal a tak podobně. 

Všechny tyto události ale nebudu jasně rozvádět, ačkoliv jsem je viděl na vlastní oči, a ačkoliv tedy vím, 
co se zběhne. Proto budu četné události stále uvádět jen mlhavě v těch souvislostech, které mohu 
odpovědně pojmenovat, neboť nechci a nesmím odhalovat obsáhle vše, nýbrž jen to, co smím varovně 
vysvětlit. Avšak tím mohu říci bezmála již příliš mnoho, a od pozemšťanů je již vyžadováno mnohem více, 
než kolik jsou toho schopni svými myšlenkami, svým rozumem a zdravým úsudkem unést. 

To se týká i faktu, že nejprve vyjdu do světa a povedu po mnoho let svého života, daleko od své vlasti, 
dobrodružný život, avšak následně se vrátím do Švýcarska a budu bydlet se svými ideovými spřízněnci 
velmi daleko od všeho ruchu na hoře, kde nás jen stěží zasáhnou obludné bouře, jež se budou objevovat 
kvůli pomateným machinacím spjatým s přelidněním a jež budou mnohé ničit a pustošit. Tyto bouře 

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 

budou nevyhnutelně probíhat, jak jsem pozoroval v budoucnosti, budou příšerné a budou připomínat 
doby, kdy ještě na Zemi nesídlili žádní lidé; poté se moje předpovědi budou vyplňovat. I bude to tak, jak 
budu povídat, neboť jsem tyto věci na vlastní oči viděl, zažil a zakusil v budoucnosti. 

Mnohé budu uvádět opakovaně, jelikož to bude nezbytné a jelikož jen díky tomu lidem utkví tyto 
záležitosti v paměti a zůstanou uchovány v jejich vzpomínkách. V tomto ohledu vysvětluje můj stařičký 
přítel, Sfath, že člověk si vštěpuje nějaké varování, nějakou vědomost, povinnost a jednání nutné 
k pozitivní změně jeh tehdy, resp. zachovává si tyto faktory coby podstatné ve své paměti a jedná 
následně na jejich základě jen tehdy, když je v rámci vícerého opakování instruktivně upozorňován 
na tytéž záležitosti, přičemž aktivuje k bdělosti svoji intelektivitu, svůj rozum a úsudek a vše s efektivní 
sousledností ukládá do svého vědomí a uchovává si to v paměti, aby tím mohl stále disponovat a ochotně 
to uskutečňovat. To se ovšem nevztahuje pouze na jednoduché a momentální věci, nýbrž na úplně 
všechny věci, zejména na ty, které mají platit delší dobu a které by měl člověk coby důležité zachytit 
a zakotvit ve své paměti, aby si jich všímal po celou budoucnost a aby je správně a vytrvale prováděl. Při 
tom nehraje roli, zda se jedná o výstražná a odvratitelná proroctví, o pevně dané a neodvratné 
předpovědi a věštby, nebo o varování, která ohlašují neštěstí, pokud si jich lidé nebudou všímat a pokud 
budou nějakým způsobem jednat jim navzdory. 

Když bude lidstvo svým nadcházejícím přelidněním v budoucí době i nadále stupňovat své destrukce 
na planetě, v přírodě, celém přírodním životě, ve všech ekosystémech, jakož i ve zvířecí a rostlinné říši, 
tak konec již nebude příliš vzdálen a půjde jej odvrátit už jen tím, že budou na vládních patrech přijata 
a s maximální tvrdostí prosazována drastická opatření, která učiní přítrž i zaslepenému, 
nekontrolovanému rození dětí, což pak přelidnění a s ním spjaté intriky, které ničí celý svět, konečně 
potlačí. 

Všechny faktory, které ničí životní prostředí, moře a vnitrozemská vodstva, které hubí v nich živé tvory, 
a které navíc otravují půdy polí, zahrad, lesů a luk atd., odlesňují deštné porosty a pralesy a dále 
i znečišťují, pustoší, zastavují a ruinují vše na souši i ve vodě, vyplývají z přelidnění, stejně jako skutky, 
jež budou dále páchány a jež budou nakonec katastrofálně a mnohonásobně ničivěji než doposud 
ovlivňovat – v rámci vypouštění rozličných neblahých a jedovatých zplodin – také atmosféru, dýchatelný 
vzduch a klima, z čehož vzejde definitivní klimatická změna, která neodvratně nastane a kterou již 
nepůjde zastavit. 

Tutéž příčinu má zvláště i problém zemědělství, neboť již hrozí, že se zemědělství zvrhne v tom smyslu, 
že si svoji existenci bude moci zachovat již jen pomocí čiré chemie a že jen tímto způsobem bude možné 
krmit nadpočetné stavy skotu, koz, ovcí a jiného dobytka. Při tom je však poškozován a huben svět 
hmyzu, takže nakonec bude zbývat již jen možnost umělého oplodňování, aby vůbec ještě rostliny byly 
nějak opyleny, rostly a mohly být ve skrovné míře a s obrovskými těžkostmi sklízeny. 

Jak bylo již řečeno: Když bude populace lidstva i nadále narůstat a když přelidnění vzroste do závratna 
a dosáhne v roce 2030 již počtu 10 miliard, tak budou v rámci destrukce života otravovány a znečišťovány 
i všechny vodní toky a půdy na Zemi, stejně jako celá příroda, zvířecí a rostlinná říše a dále též lesy, luhy, 
nivy, pole, močály, vnitrozemská vodstva, moře a deštné pralesy. A bude dokonce zamořen i prostor vně 
exosféry, který obklopuje Zemi, neboť bude znečištěn odpadem z takzvaných orbitálních objektů 
a stanic, jakož i četnými raketovými částmi a jiným orbitálním šrotem pozemského původu. 

Pozemská atmosféra náš ještě chrání před škodlivým ultrafialovým a rentgenovým zářením Slunce 
a ještě propouští životně důležité sluneční světlo na zemský povrch, avšak již v novém, třetím tisíciletí 
se bude vše měnit; o to se postará klimatická změna, v jejímž průběhu budou určité četné zplodiny, jež 
budou nazývány skleníkovými plyny, poškozovat atmosféru, čímž bude trpět klima, které pak bude světu 
přinášet bouře, velká vedra a naopak i vlny chladu a bude si žádat mnoho lidských životů. Vládní činitelé 
všech zemí budou v této souvislosti vést velké řeči; jejich devízou bude velkohubost, avšak za jejich slovy 
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se bude nalézat toliko prázdný dým, neboť nebudou poskytovat velkou pomoc a budou vyplácet jen 
několik málo tisíc švýcarských franků nebo marek atd. – pokud vůbec –, což nepokryje ani jedno 
procento nákladů, které budou muset vydat lidé, kteří kvůli bouřím utrpí hmotné škody. Pokud půjde 
o to poskytnout skutečnou pomoc, budou vládní činitelé lakomí a budou jen vypočítavě pronášet velká 
slova, aby si zajistili své pozice s trpitelským výrazem ve tváři, avšak ve skutečnosti je útrapy poškozených 
nebudou zajímat a budou se ve skrytu špinavě smát a tropit si z poškozených šprýmy. Poškození však 
budou bojovat s psychickými újmami a zoufalstvím a mnozí přijdou o svoji existenci, a stane se, že se 
někteří jednotlivci oprostí od tlaku zoufalství sebevraždou. To bude však vládním představitelům 
lhostejné, neboť pro ně bude mít význam pouze dojem, který zanechají v národu svým údajným 
účastenstvím, které budou vypočítavě předstírat. Toto bude skutečnost, která vyplyne, až budou bouře 
zasahovat země a až započnou své dílo, které bude plynout z intrik přelidněných zástupů, což budou 
ovšem pomatenci a jiní lidé, kteří budou negovat pravdu, ještě dlouho popírat. Vše se bude vysvětloval 
jen emisemi CO2, jelikož určité organizace a demonstranti budou ideu CO2 uvádět do popředí, čímž bude 
zcela upozaděna skutečná pravda ve věci ničení Země, přírody, živočišné a rostlinné říše a vůbec všech 
ekosystémů, a tím i ve věci ničení atmosféry a klimatu. Toto zastírání skutečné pravdy povede k tomu, 
že křivka porodnosti ani nadále nebude klesat, že úřady ani vlády proti tomu nebudou nic podnikat a že 
nezbytné dlouholeté zastavení porodnosti nebude ani nadále zvažováno. Tak tomu bude proto, že se 
vyskytne ona teorie o jediné příčině v podobě CO2, tedy teorie, podle níž bude tento plyn, resp. 
»skleníkový plyn«, jak se bude nazývat, jedinou příčinou ničení všech ekosystémů, aniž by se zohlednil 
fakt, že jedinou příčinou ničení Země a všech jejích přírodních ekosystémů jsou všeničivé machinace 
spojené s přelidněním. Atmosféra bude natolik zatěžována, že klima a vznikající teploty budou 
proměňovat život, neboť kvůli skleníkovým plynům se bude zvyšovat průměrná teplota a kvůli 
skleníkovému efektu se bude světové klima natolik měnit, že bude muset lidstvo na planetě Zemi – která 
bude muset nést nevídané přelidněné masy – změnit své smýšlení, pokud bude chtít přežít. Řešení pak 
bude vypadat pouze takto: 

Odbourání přelidnění – celosvětové zastavení porodnosti na vícero let – kontrola 
porodnosti. 

V atmosféře se reguluje velká část vodního koloběhu Země tak, že se zkapalňují vodní páry, z nichž se 
utvářejí oblaka a z nichž potom padají na zemi vodní srážky, které zavlažují a zachovávají při životě 
rostliny, jež může člověk následně sklízet jako potraviny a živit se jimi – avšak to lidé, kteří atmosféru 
zatěžují skleníkovými plyny, zcela zapomínají. A budou to zapomínat i ti, kteří se budou neznale 
a prostřednictvím demonstrací zasazovat o ochranu životního prostředí a kteří budou chodit do ulic 
hlasitě křičet, aby se svými kraválem zveličovali, stavěli se do popředí, udělali si jméno a byli registrováni 
a přijati vládními činiteli. Tito činitelé, kteří se budou bázlivě strachovat o své posty, budou pak 
nepochybně a čistě formálně přijímat ta či ona usnesení s tím, že má být jejich cílů dosaženo za 20 či 25 
let – avšak dosaženo jich nebude nikdy, neboť přelidnění lidstva mezitím závratně vzroste a problémy 
budou ještě větší než předtím. A z toho se pak vládní představitelé budou chtít vykroutit, aby si zachovali 
svoji moc, avšak neučiní tak způsobem, že by se vážně věnovali věci, že by nesli vlastní odpovědnost a že 
by skutečně ještě zabránili nejhoršímu. Budou jednat jen kvůli povyku demonstrantů, aby si mohli 
uchovat svoje pozice a svoji moc, avšak nikoli kvůli tomu, aby konečně učinili správné kroky, totiž 
podnítili zastavení a kontrolu porodnosti. To by bylo nutné, aby svět nebyl dále ničen vlivem intrik lidstva, 
firem, koncernů a ziskuchtivých osob. 

Zlořády, jaké všemi hamižnými způsoby páchají boháči a jaké se objevují ve všech ostatních oblastech 
lidské ziskuchtivosti, bude páchat nakonec i prostý lid, který bude lačnit po každém centu a nadělá si 
dluhy, aby si tímto způsobem koupil »svobodný svět«, a mohl tedy podnikat daleké dovolenkové cesty 
a navštěvovat a oslavovat fotbalové zápasy, aniž by sám cokoli učinil pro záchovu lidstva, přírody, zvířecí 
a rostlinné říše, ekosystémů, klimatu a celého světa. 
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Lidé budou svým kverulantstvím pustošit, ničit a často do kořene hubit mnohé živé organizmy z říše 
rozličných zvířat a nižší zvířeny, jakož i z říše rostlinné, a budou nevyhnutelně často vyhlazovat i četné 
rody a druhy živočichů z jiných organických říší ve volné přírodě. Zejména pak budou ničit říše hmyzu, 
živočichy žijící pod zemí a také základní klima Země až po nezadržitelnou katastrofu. 

Vše, co budu následně předpovídat, uvádět a vysvětlovat, bude představovat předpovědi, které se 
budou zakládat na pohledech do budoucnosti, na cestách časem a prostorem, jakož i na výpočtech 
pravděpodobnosti o hodnotě 95–98 %, tedy na výpočtech událostí, které se neodvratně stanou, přihodí 
a naplní. V celé této věci se tedy nejedná o proroctví ani o orákula, která od nepaměti představují pouze 
věštby založené na nejasných domněnkách a výkladech, jež by se za jistých okolností mohly uskutečnit, 
anebo také nemusely; a nejedná se ani o pravdomluvectví, tušení či jasnovidectví, nýbrž o předpovědi, 
které se s jistotou a přesně naplní a neodvratně se uskuteční. 

Pojem proroctví se zpravidla uvádí ve smyslu předchozího ohlášení zlých, negativních a špatných věcí, 
avšak tímto způsobem jej ve skutečnosti nelze chápat, jelikož jeho význam byl od nepaměti mylně 
a falešně překládán a vysvětlován, a tudíž byl tento pojem až do dnešní doby v podstatě používán zcela 
chybně a ve smyslu naprostého nepochopení a byl přetvořen ve zlé věštící znamení, přičemž bude takto 
používán i v nadcházejícím 3. tisíciletí. Ve skutečnosti totiž proroctví neznamená nic jiného než varování 
před něčím, co by se mělo činit jinak a lépe, jelikož v opačném případě se dotyčná věc v negativním 
smyslu dostaví a naplní se to, co bylo právě předem prorokováno. 

Pojem proroctví tedy ztělesňuje význam, který v zásadě neodpovídá žádné předpovědí, nýbrž včasné 
výstraze a varování před něčím zlým, škodlivým, negativním a špatným, co se stane nebo může stát, 
pokud budou lidé týmž negativním způsobem činit věci, jaké by museli činit lépe. 

Nějaká určitá negativní, špatná, nedobrá či zlá věc se tedy naplní při zachování téhož rámce a chování, 
pokud budou lidé pokračovat a jednat týmž způsobem jako doposud. Tak je tomu z tohoto důvodu: Když 
budou lidé jednat, myslet a chovat se stejně jako doposud, tak to s naprostou jistotou přinese určitou, 
zpravidla negativní, zlou či špatnou událost, věc či dějovou okolnost atd. V případě proroctví se tudíž 
jedná – jak tento pojem sám ve své původní výpovědi vyjadřoval – o prorockou, a tedy o exaktně 
ohlašující a věštebnou výstrahu, která vyjadřuje, že se oznámené proroctví uskuteční, pokud budou lidé 
i nadále jednat v témže rámci, tedy zpravidla v rámci chybném a nedobrém. 

Když se objevila náboženství a sekty, tak byla proroctví zneužívána k tomu, aby se bludně věřícím lidem 
zvěstovala údajná poselství a hrozby Boží, a to s tím cílem, aby se podněcovaly jejich klamné, bludné 
představy pomocí obav a strachu z toho, že odpadnou od víry, a aby tímto způsobem setrvali ve své 
bludné víře. V tomto smyslu se ohlašování proroctví stalo nepostradatelným a podstatným předmětem 
náboženství a sekt, jakož i jejich vůdců, mezi něž patří guruové, rabíni, imámové, kněží, pastýři, kazatelé, 
papežové, charismatici1, pančhenlamové, alevité, černokabátníci, duchovní pečovatelé, léčitelé, pastoři, 
bonzové a lamové atd. Proto se také od nepaměti stávalo, že jisté osoby byly údajně ze strany Boha 
nějakého náboženství či sekty označeny jako jejich zvěstovatelé, věštci a proroci a že byly se svými skutky 
vyvoleny k prorocké činnosti. 

Význam pojmu proroctví ve svém původu od nepaměti neznamená negativně se odehrávající události 
atd., byť jej náboženské a sektářské směry již od pradávných dob až do dnešní doby a doby 3. tisíciletí 
v tomto smyslu žel zneužívají, čímž klamou pozemské lidstvo, podléhající bludné bohovíře, a přidržují jej 
k bludné víře. Všechny náboženské a sektářské směry pojem »proroctví« nestoudně, s kalkulem zisku 
a ve zneužitém slova smyslu od nepaměti nalhávají všem bludně věřícím lidem a předkládají jim jej jako 
zlovolně vylhanou a údajně Bohem určenou věštbu, a sice v neprospěch pravdy, jelikož údajná Boží 

 
1 Charismatici, viz charismatické hnutí nebo charismatická obnova; pozn. překl. 
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proroctví se mají coby osudné možnosti trestu naplnit tehdy, když lidé odpadnou od víry a když nebudou 
projevovat poslušnost vůči údajným Božím zákonům. 

Proroctví ve svém pojmovém významu znamená v zásadě následující: Když lidé jednají a chovají se 
určitým způsobem nebo provádějí jistým způsobem nějaké věci atd., tak se všechny okolnosti sousledně, 
resp. logicky slučují do sebe a vzájemně se spojují, z čehož se následně odvine celek a vzejde určitý 
výsledek, který je na úrovni prognózy, resp. proroctví předem určitelný. A to se odehrává tak, že slučující 
se fakta se sousledně – a tedy obsáhle na základě zákona o vzájemné spojitosti – a špetku za špetkou 
s absolutní jistotou a nezměnitelně vzájemně koordinují a bezchybně produkují předem určitelný 
výsledek. To ovšem značí, že celý tento pochod nepředstavuje ani předpověď, ani pohled 
do budoucnosti, nýbrž zvěstování a věštbu o tom, co se stane, když budou lidé praktikovat a realizovat 
určitý chybný a lichý způsob jednání a chování nebo jistý nepřesný výpočet budoucnosti atd. tak dlouho, 
dokud z toho nakonec nevzejde chybový faktor, a tedy právě prorocky odhalená újma, nevýhoda či právě 
cosi negativního a špatného. 

Faktem přitom je, že se žádné prorocky zvěstované a věštěné negativní, zlé či špatné události atd. 
fakticky neuskuteční, nestanou a nepřihodí, pokud budou lidé ve všech ohledech jednat a chovat se atd. 
správně a korektně, neboť teprve tehdy, když budou lidé i nadále průběžně jednat a chovat se chybně 
a když své způsoby neopraví a nenahradí způsoby správnými, tak se naplní a ve výsledku odvinou 
prorocky zvěstované a věštěné události. Aby se proroctví naplnilo, je tedy nejprve nutné určitým 
způsobem jednat a určitým způsobem se chovat, resp. negativně naplňovat stav nějaké věci falešnými 
způsoby jednání a chování, z čehož teprve celkově plyne určitý výsledek, jenž je v rámci prognózy 
sousledně předem určen. 

Na Zemi a v pozemském lidstvu vládnou odjakživa a kam až sahá lidská paměť zvrhlosti všeho druhu, 
jako jsou násilí, nepokoje, války, zrůdnosti, nezměrné útrapy, bída, nouze, strach a hrůza, přičemž byly 
též destruovány lidské výdobytky. Z toho vyplynulo, že lidé ničili a hubili přírodu, říše rostlin, zvířat, 
nejrůznější nižší zvířeny a jiných živočichů, kteří se již nikdy znovu nezotaví a nebudou moci znovu žít. 
Neboť co bylo zničeno, vyhlazeno a úplně zdevastováno, to zůstává po všechny časy zničeno, úplně 
zdevastováno a vyhlazeno. 

Země je oživována lidstvem, které od nepaměti sestává jen z válečných národů, které se vzájemně 
potírají, bojují proti sobě, rozsévají vraždění a smrt a stále více překračují míru 500 až 530 miliónů lidí, 
kteří by na planetě měli žít. Činí tak kvůli svému přelidnění, které se bude brzy objevovat a které již nyní 
bezmála překračuje míru 2,5 miliardy lidí; v současnosti spěje vývoj k tomuto číslu, které by za žádných 
okolností nemělo být překročeno. Ale lidé toto varování nevyslyší, a tudíž bude přelidněné lidstvo 
nezměrně narůstat a bude kvůli svým intrikám – které budou páchat a uskutečňovat firmy a koncerny 
kvůli své hrabivosti – od základu ničit svůj vlastní domovský svět, aby se nakonec samo vyhladilo, když 
ještě nenalezne cestu k zastavení a kontrole porodnosti. 

Lidstvo této Země zná od nepaměti pouze boj, válku, nenávist vůči bližním, vůči vlastním rodičům, vůči 
svým bratrům a sestrám. Lidé dokonce zrazují kvůli své zášti vlastní rodinu, vlastní manželské partnery, 
vlastní děti, matky, otce i nejlepší přátele a přítelkyně. Když tato nenávist nějakým způsobem vzejde, tak 
jí nezůstane ušetřen nikdo, což jsem sám viděl v budoucnosti, přičemž vím, že to bude zasahovat i mě 
samého. Bude tomu tak, jako je tomu již nyní: Nenávist mě bude tvrdě postihovat, ať už vlivem sektářství 
anebo v mé vlastní rodině, která bude šířit lži a pomluvy. 

Celkově vzato převládá v pozemském lidstvu ve všech ohledech již od dávných dob naprosto zvrácená 
a chorobná bezmyšlenkovitost, bezskrupulnost, lhostejnost a lecjaká neodpovědnost vůči bližním 
a jejich blahu, a v těchto vlastnostech budou lidé pokračovat i v budoucnu a budou v tomto smyslu 
jednat stále hůře. Zejména se bude zvrhávat islám a bude překonávat křesťanství, a volání »akbar« bude 
znít celým světem, až budou jednotlivci či skupiny bez výběru masakrovat nevinné lidi a až v New Yorku 
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zboří jednu obří stavbu. Stále hůře se budou zvrhávat a vzmáhat všechny zlořády, boje, války, sektářský 
a náboženský teror, násilné zločiny, vraždy, mučení, masové vraždy, válečné masakry, zabíjení, 
nemravnost, tresty smrti, úprky národů, genocidy i obchody s lidmi, a rozmáhat se bude též kurevnictví, 
které bude neodpovědně zákonným nařízením zdaněno. Budoucnost bude charakterizována také 
bezskrupulním zneužíváním dětí, finanční ekonomikou, která poroste z důvodu kriminality a zločinnosti, 
a rovněž miliónovými krádežemi, avšak budou se též bezskrupulózně a z pouhé touhy po zisku vyrábět 
zbraně, jež budou posílány do krizových oblastí, v nichž budou kvůli tomu doslova masakrovány milióny 
lidí. 

Od roku 1701 do roku 1800 se začalo objevovat přelidnění, když se lidstvo v rámci jediného století 
rozrostlo z 536 718 004 lidí o dalších 355 615 406 lidí, čímž dosáhlo počtu 892 333 410 lidí – a tento 
nárůst vedl od té doby k tomu, že se na pozemském světě rozšiřovaly zlořády, které se budou, kvůli 
nerozumu pozemského lidstva, dále nezadržitelně objevovat až do vzdálené budoucnosti. Za události, 
které se začnou projevovat ještě v tomto 20. století a které se ponesou daleko do budoucnosti, bude 
odpovědné celé pozemské lidstvo a všichni vládní činitelé všech zemí. Nadcházející pohromy počínají již 
nyní tím, že zástupy lidstva pěstují – nerozumně a nezadržitelně – nehorázné přelidnění, přičemž se 
budou zcela zvrhávat jejich přání a lačné touhy po spotřebním zboží, po nadměrném luxusu 
a zaslepeném turismu a cestování, avšak budou se zvrhávat i jejich tužby po zábavě, neřesti, hamižnost 
a závislosti všeho druhu. Kvůli tomu bude velká část planety Země pod zemským povrchem i na něm 
zničena, mnohé bude zcela zlikvidováno, všechny přírodní systémy budou vypleněny, zvířecí a rostlinná 
říše, jakož i všechny ekosystémy, ba i atmosféra a klima budou zdevastovány, a proto budou oblasti, 
v nichž se budou pěstovat potraviny, postupně zamořovány a znečišťovány četnými druhy jedů, které se 
budou usazovat v přirozených potravinách, jakož i ve všech druzích zeleniny, bylin, koření a ovoce atd. 

Před změnou tisíciletí budou velké zlořády, bídu, vraždy, zločiny, násilí a sebevraždy způsobovat závislosti 
spojené s hmotnými výdobytky – jako např. ve vztahu k technickým a nadcházejícím elektronickým 
a dnes ještě futuristickým prostředkům všeho druhu –, ale nadto i závislosti spojené s workoholismem. 
Tento workoholismus, jenž se bude objevovat, bude označován také jako úctyhodná závislost, a dále se 
bude vyskytovat i závislost na televizi, kterou budou vzbuzovat televizní přístroje, jež budou již brzy 
sloužit jako žádaná zábavní média a informační objekty. 

Televize bude navíc manicky zneužívána, a to velmi rychle tím, že bude záhy zneužívána za účelem 
patologického hraní, a bude tedy způsobovat závislost na online prostředí, dávat prostor reklamám 
na nikotin a vést k patologickým poruchám jedení, mentální anorexii, bulimii a obezitě. Televize se však 
bude užívat i k velebení léků, hodnot všeho druhu, ilegálních drog, alkoholu, rekreačních drog »Legal 
Highs«, nových médií, loterií a nakonec bude podněcovat také kriminalitu a zločinnost, až proběhne již 
nezadržitelný další vývoj v podobě internetu, na němž se budou legálně či nelegálně šířit např. faktory 
prostituce/kurevnictví, faktory války, vražd, zabíjení, trestu smrti, zločinů všeho druhu, zrady, lásky, 
obchodu, prodeje zboží a tisíce jiných věcí. 

Když pomyslím na alkohol, cigarety, drogy, hraní, nakupování, dovolené a lačnost po penězích, tak 
dospívám k závěru, že závislosti se stanou »lidovou chorobou«. Mnozí lidé začnou být závislí a počet 
manických onemocnění bude v nadcházejících letech narůstat. Na prvém místě budou závislost 
vzbuzovat drogy, alkohol, finanční a fotbalová mánie a také čirá fotbalová hysterie, manická touha 
po dovolených a posedlost sportem, a jednoho dne budou mnozí lidé všemi těmito manickými 
onemocněními ovlivněni natolik, že jejich systém odměn v mozku se již nebude schopen oprostit 
od závislosti na tom či na onom. 

A vše se bude ještě zhoršovat, neboť Švýcarsko bude posílat zbraně a munici do světa a vše v tomto 
ohledu bude představovat zločin, jejž bude tolerovat švýcarský stát, a přesto budeme svoji vlast nadále 
lživě nazývat »neutrální«. Kdepak ale bude skutečně celá ta naše vychvalovaná neutralita a svoboda, 
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když bude Švýcarsko z holé ziskuchtivosti rozprodávat do celého světa válečný a vražedný materiál, 
s jehož pomocí se budou vraždit zástupy lidí a páchat nehorázná devastace? To stojí ve hvězdách! Celá 
tato věc bude nevídaně bezskrupulní a již před začátkem 2. světové války, i v jejím průběhu, ji praktikoval 
ze sobecké hamižnosti Bührle a praktikuje ji i nadále; stejně jednali a jednají, a to s vědomím vlády, i jiní 
švýcarští výrobci válečných materiálů. Tito výrobci dodávali válečný materiál nacistickému režimu 
a rovněž i zločinné Americe, která si chce v touze po světovládě podmanit všechny státy světa, a která 
bude tudíž v budoucnu činiti vše pro to, aby po celém světě podporovala rozbroje, rebelie, války 
a zhoubu a aby se stala největší jadernou velmocí, přičemž v těchto praktikách bude pokračovat 
i v novém, třetím tisíciletí. Až se Amerika v mnoha zemích celého světa stane »nepostradatelným« 
činitelem, tak bude přesto trpět porážky, díky nimž rozpozná, že mnoho jejích dcer a synů umírá 
zbytečně, když bojují v cizích zemích. 

Amerika a nově i nadcházející »Evropská unie« – která bude vytvořena na základě ideje Harryho 
S. Trumana a jeho nápadu NATO, což má ovšem zůstat utajeno – budou jako vždy dorážet na Rusko. Tato 
Evropská unie bude však představovat opravdovou diktaturu a ve skrytu opět zavede trest smrti, 
na čemž se budou zločinně podílet i Švýcarsko a Německo, jelikož i tyto země – jakož na prvním 
a nejčelnějším místě i Amerika – budou uzavírat zbraňové obchody se zločinnými státy. Všechny tyto 
obchody budou vražedné a budou kvůli nim po celém světě zabíjeny četné milióny lidí a bude se kvůli 
nim také globálně šířit bída, destrukce a zkáza, na čemž tedy ponese kvůli svým zbraňovým vývozům 
velkou vinu i Švýcarsko. V mnoha státech na Zemi budou bujet války, teroristické intriky a bude se v nich 
ve velkém měřítku vraždit a šířit bída a hladomory, a v budoucnu se budou vzmáhat i nákazy – z nichž 
jedna se bude zvláště šířit v počátečních 20. letech 3. tisíciletí a vyžádá si během prvních 24 měsíců 
oficiálně přes 6 miliónů lidských životů. Mimoto bude počet statisticky nezjištěných případů činit dalších 
7,4 miliónu obětí, přičemž v další době si bude tato nákaza žádat vysoký počet dalších mrtvých. Četná 
úmrtí si budou žádat i samotné očkovací látky, které budou neprověřené a neotestované a jež se budou 
zkoušet na masivně přelidněných zástupech lidstva, aniž by o tom národy věděly. Očkovaní lidé nebudou 
chráněni před dalšími infekcemi trvale mutujícími, novými variantami nákazy, přičemž budou i nadále 
nosit ve svém těle impulzy nákazového viru a budou nákazu dále šířit. Se slabším průběhem se budou 
infikovat dalšími variantami – které pro ně však přece jen mohou být nebezpečné –, avšak potrvá 
dlouhou dobu, než věda rozpozná tuto pravdivou skutečnost.  

Tato nákaza bude »vynalezena«, bude se vzmáhat po celém světě a žádat si bezpočet obětí – jejichž 
počet bude činit statisíce, ba dokonce mnoho miliónů –, poté co jeden záštiplný Američan se souhlasem 
čínského mocnáře v polovině 70. let 20. století položí základní kámen této nákazy. Ta vypukne v novém, 
třetím tisíciletí s mnoha mutacemi a bude si žádat mnoho obětí, přičemž neodpovědní a zcela neschopní 
vládní činitelé v Evropě i Americe budou zvažovat a prosazovat mnohé nekalé, a navíc životu nepřátelské 
kroky, pokud půjde o chybná a ustrašená bezpečnostní opatření. Tito činitelé budou, zcela na úkor 
populací, selhávat a spatřovat své východisko v opatřeních, jakými bude vystavování očkovacího pasu, 
aby tak neochotné odpůrce očkování donutili k tomu, aby se vzdali své svobodné vůle, čímž bude 
současně podporována i kriminalita. Budou se snažit donutit odpůrce očkování k opatřením, která je 
ocejchují jako lidi druhé kategorie a která je budou neoprávněným způsobem diskriminovat, čímž budou 
porušována jejich základní práva. Vlády budou občany podněcovat k vakcinaci nedostatečně 
otestovanými očkovacími látkami, aby tímto způsobem zakryli svoji výraznou nezpůsobilost a svůj strach. 

To vše se nevyhnutelně stane, zatímco budou vyvolány a již poběží vlny miliónů utečenců, kteří budou 
proudit až do dalekých končin v Jižní Americe, Africe, na Orientu a na Blízkém i Dálném východě, přičemž 
běženci budou zvláště vyhledávat svá cílová stanoviště v USA a Evropě a budou usilovat o příchod 
do těchto zemí, jelikož je budou považovat za zámožné. Především Evropa bude zaplavena proudy 
utečenců, jelikož lidé ve všech zemích třetího světa považují evropské státy za země, jež oplývají mlékem 
a strdím. Mnozí utečenci však žel přijdou o život, neboť cestu do Evropy a Ameriky nezvládnou a zemřou 
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kvůli vyčerpání a nemoci, anebo z jiných důvodů, když nebudou schopni celý podnik ustát. Evropa se 
musí včas obrnit a tvrdě zakročovat, neboť jinak bude zaplavena proudy běženců. Ještě je na to čas, 
avšak již brzy bude tato možnost promarněna. 

Již brzy nastanou též doby, v nichž budou pomatení ochránci životního prostředí spatřovat příčinu brzy 
nastávající klimatické změny pouze ve znečišťování vzduchu, avšak nikoli v přelidnění. Nezadržitelné 
ničení všech ekosystémů, přírody, zvířecí a rostlinné říše bude připisováno vypouštění obrovských kvant 
plynů CO2 (jež se budou spolu s ostatními jedovatými plyny nazývat plyny skleníkovými), aniž by byla 
pojmenována pravá příčina veškerého ničení ekosystémů a celé planety, totiž přelidnění, z nějž plynou 
všeničivé machinace. Pouze samo přelidnění bude zaviňovat veškeré ničení, a sice svými machinacemi, 
které povedou k drancování planety, dále i k totálnímu znečišťování celé Země, a dále též k hubení zvířat, 
nižší zvířeny a všech ostatních forem života a rovněž i k veškerému ničení přírody, rostlinné říše a všech 
biotopů atd. Avšak o to se nebude nikdo starat, neboť klimatičtí zanícenci a demonstranti budou 
v budoucnu horlivě hovořit pouze o skleníkových plynech, avšak nikoli o pravé příčině, kterou 
představuje přelidnění, jež bude svými všeničivými intrikami uvrhovat svět do zkázy. Každé výstražné 
slovo, které zmiňuje přelidněné zástupy a které hovoří o tom, že je nutno toto přelidnění omezit pomocí 
globálního víceletého zastavení porodnost, budou lidé zcela ignorovat. A lidé budou rovněž ignorovat 
i každé, jakkoliv pochopitelné, varování v tom ohledu, že bez státní a přísné kontroly porodnosti se 
podporuje opětovný, další nárůst přelidnění. 

Hlavně samy národy se budou – vedle vládních představitelů – nerozumně a protiútočně bránit 
takovýmto opatřením a budou tvrdit, že všechny tyto požadavky se příčí základním lidským právům, 
veškeré svobodě i »vůli Boha«, jenž přece řekl »jděte a množte se«. Hlupáci a omezenci od nepaměti 
věří této lži, kterou údajně vyslovil Bůh, avšak ten neexistuje. 

Všechny politické rozmíšky se potáhnou hluboko do 3. tisíciletí a bude z nich opětovně vznikat nebezpečí 
války, přičemž bude záležet na rozumu, intelektivitě a soudnosti ve vládách sedících chvástalů, zda bude 
svět zničen v nové světové, či přímo jaderné válce, anebo nebude. Čína se bude v novém tisíciletí jaderně 
vyzbrojovat, stejně jako Severní Korea, jež se stane diktaturou a bude se proměňovat stejně jako Persie, 
která bude budit pozornost vlivem jednoho císaře a stanicemi amerického vojska, avšak následně vlivem 
jednoho revolucionáře, dříve než se změní ve vražedný náboženský stát a bude se chtít stát jadernou 
velmocí. Mimoto se bude elektrická technologie natolik zjemňovat, že budou vznikat zcela nové 
aparatury a přístroje, které budou nazývány elektronickými, které budou nevyhnutelně měnit tvář světa 
a ovládat každodenní život lidstva, avšak bude z nich vycházet také riziko války. Avšak jako obvykle se 
budou neschopní vládní činitelé chovat chybně a neuchopí problém tak, jak by museli, přičemž tento 
přístup budou projevovat i ve vztahu k oné nákaze, která ve 2. dekádě 3. tisíciletí postihne celou Zemi 
a vzejde z jednoho Američana, který bude nenávidět vládu USA. K tomu budou přispívat i populace 
všech zemí, neboť jejich nespokojenost je bude podněcovat k tomu, aby daly na chybná nařízení 
neschopných vládních činitelů, anebo budou kverulantsky popírat nebezpečí plynoucí z nákazy. To 
ovšem nebude znamenat konec nadcházející zhoubné bídy lidstva, neboť to bude znamenat pouze 
pokračování katastrofy zapříčiněné přelidněním, které se bude nezastavitelně vzmáhat. Tak tomu bude 
proto, že vládní představitelé budou neschopní zaprvé rozpoznat riziko rostoucího přelidnění a zadruhé 
postihnout machinace, které z přelidněných zástupů vyplývají a které jsou páchány kvůli uspokojování 
lidských požadavků. V tomto ohledu se bude jednat o drancování Země, přírody, zvířecí a rostlinné říše, 
přičemž toto drancování bude otravovat, ničit a znečišťovat planetu Zemi, faunu, flóru i všechna vodstva, 
a to do té míry, že život všeho druhu již nebude mít žádnou trvalost. Veškeré rostliny budou »prospívat« 
už jen díky umělému opylování a díky chemickým růstovým látkám vypouštěným do zahrad a polí, 
zatímco biologické pěstování přirozených potravin bude sice podporováno, avšak tyto produkty budou 
předražené a stanou se faktorem osobního obohacení těch, kteří se budou vydávat za biologické 
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pěstitele, avšak přesto budou používat chemické látky, jen v relativně menším množství než oficiální 
pěstitelé potravin. 

Bude se také rozmáhat mocichtivost a strach vládních činitelů, a zejména se bude šířit i dychtivost 
po penězích, zvláště v náboženských kruzích – jako od nepaměti –, a dotyční pachatelé se nebudou štítit 
ani vraždit a zabíjet, a dokonce ani zneužívat děti. Po celém světě bude budit pozornost především touha 
po jaderné energii a jaderné bombě. To proto, že do té doby budou mít četné státy kvůli zradě 
a úplatkům ve vlastnictví moc jaderné technologie, stejně jako Persie, která bude představovat 
nebezpečí kvůli svému náboženskému fanatismu a která se bude tajně vyvíjet v jadernou mocnost; avšak 
sektářsko-náboženské mocenské nároky budou po celém světě uplatňovat i fanatici v Afghánistánu 
a v arabských státech, aby globálně šířili svoji bludnou víru. Žel se budou v tomto ohledu objevovat také 
skupiny a jednotliví pachatelé, kteří znenadání udeří a budou si žádat nevinné oběti, které nezastávaly 
jejich sektářsko-náboženskou víru, jelikož klamavá, bludná bohovíra těchto pachatelů jim bude 
poroučet, že mají zabíjet a hubit jinověrce. Hlavně arabská víra v Alláha bude zneužívána k šíření 
náboženské nesnášenlivosti vůči křesťanům a židům, avšak také v Německu a v různých jiných zemích 
budou neonacisté a jejich přívrženci znovu oživovat a šířit nenávistné řeči a skutky proti židovství. Budou 
vznikat také árijská bratrstva a stávat se zhoubnou kriminální mocí, a sice obzvláště v budoucí době 
v amerických věznicích. 

Budoucí doba bude až daleko do času 3. tisíciletí přinášet pozemskému lidstvu velmi mnoho neštěstí, 
jelikož lidstvo se bude nerozumně rozmnožovat do té míry, že z jeho ničivých a hubivých machinací 
budou po celém světě plynout příšerné katastrofy. Kvůli pletichám, podvodům, piklům, manipulacím, 
manévrům, šibalstvím, zlovolným praktikám, úskokům, švindlům, intrikám, komplotům a jiným, 
dokonce úředně schvalovaným a řízeným kriminálním a neodpovědným machinacím bude docházet 
k závažné korupci, které padnou za oběť mnozí vládní činitelé po celém světě a budou trestáni 
dlouholetým pobytem za mřížemi. 

V budoucnu se budou katastrofálně drancovat suroviny, kterých bude na Zemi nedostatek. Zejména se 
budou drancovat ropné zdroje, kovy, vzácné zeminy a plyny, přičemž se bude také těžit uran a tato těžba 
nabude ještě v tomto století velkých rozměrů. Tak tomu bude mimo jiné kvůli výrobě jaderných zbraní, 
jakož i kvůli provozování jaderných elektráren, které budou v nadcházejících dekádách bezskrupulně – 
kvůli své nebezpečnosti, svému bezpečnostnímu riziku a hrozbě ozáření – zřizovány a budovány v mnoha 
zemích, aby bylo možné uspokojit stále rostoucí poptávku po elektrické energii; tato poptávka bude 
vznikat kvůli nezadržitelně rostoucímu přelidnění, které nakonec bude ústit v katastrofy, přičemž 
nadcházející klimatická změna bude pouze jejich neslavný počátek. 

Vědomosti, které se kvůli špionáži rozšířily již od doby prvotních, časných jaderných výzkumů Němců, 
uvedly do pohybu – po prvních výbuších atomových bomb – celý svět jaderného výzkumu. Jako 
»úspěch« pak »slavily« Spojené státy kapitulaci Japonska v poslední světové válce, poté co v Japonsku 
svrhly jaderné bomby na Hirošimu (6. srpna 1945) a Nagasaki (9. srpna 1945), na rozkaz 
bezskrupulózního amerického prezidenta, Harryho S. Trumana. Pravý důvod svržení těchto bomb – které 
měly vlastně srovnat se zemí jiná města a které byly svrženy na Hirošimu a Nagasaki jen kvůli špatným 
povětrnostním podmínkám – byl banální: Truman chtěl použít novou zbraň hromadného ničení s dosud 
nepředstavitelnou výbušnou silou a chtěl vidět účinek této destrukce. Z toho důvodu se rozběhla 
tragédie spojená s nasazením této nové zbraně na obě japonská města, Hirošimu a Nagasaki. 

V budoucnu započnou závody v jaderném zbrojení – které vlastně tajně začaly již krátce po svržení 
atomových bomb na Japonsko –, které se budou odrážet na globální politické scéně; tyto závody sice 
od roku 1989 oficiálně nakrátko skončí, avšak budou tajně pokračovat dál, a jaderná válka bude zůstávat 
trvalou hrozbou. A pravý důvod, proč roku 1945 svrhly americké bombardéry nelítostně na obě japonská 
města jaderné pumy, bude dlouhou dobu, až hluboko do doby 3. tisíciletí, zamlčován, totiž ten, že oba 
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tyto zločiny na lidstvu sloužily pouze dvěma bezsvědomitým a bezskrupulním testovacím účelům, jež si 
vyžádaly statisíce lidských životů, a sice mnohem více životů, než se v současnosti uvádí a než se bude 
lživě tvrdit v budoucnu. Můj stařičký přítel, Sfath, ví a vysvětluje, že již roku 1941 – po japonském útoku 
na Pearl Harbor – se zločinně smýšlející prezident Franklin Roosevelt tajně rozhodl zintenzivnit jaderný 
výzkum, aby se mohla Amerika v budoucnu pomstít Japonsku jadernými zbraněmi. 

Již léta před jaderným zničením Hirošimy a Nagasaki byla tedy hledána japonská města s velkou hustotou 
obyvatel, aby se mohly otestovat dvě různé jaderné bomby a jejich účinek. Když pak časného léta roku 
1945 – poté co byla v květnu v Evropě ukončena nacistická válka – Japonsko stále ještě bojovalo 
a Amerika byla do této války stále ještě zapojená, padlo rozhodnutí, že budou bez skrupulí a bez 
předchozího varování svrženy na japonská města dvě atomové testovací pumy, jedna uranová a jedna 
plutoniová, což se následně, 6. a 9. srpna, zločinně uskutečnilo. Rozhodujícím faktorem tohoto podniku 
byla nepsaná a nikdy písemně nezaznamenaná tajná dohoda mezi prezidentem Harrym Trumanem 
a jedním Oppenheimovým spolupracovníkem jménem Leslie Groves, který zákeřně, bez vědomí 
Oppenheima vyjednával s Trumanem o tom, že mají být za testovacími účely využity na dvě japonská 
města dvě nejnovější a různé atomové bomby. Uvažovalo se o útoku na hlavní město Tokio a případně 
též na města Nagoja, Jokohama a Osaka, avšak následně došlo kvůli špatným povětrnostním podmínkám 
atd. na poslední chvíli ke změně plánu a byla bombardována města Hirošima a Nagasaki. 

Po jaderném zničení Hirošimy se ihned sešla válečná vláda Japonska, která se usnesla na kapitulaci, což 
bylo nejrychlejší cestou a tajným kanálem sděleno prezidentovi Trumanovi, avšak ten tuto informaci pod 
vlivem Leslieho Grovese oficiálně zamlčel celé pověřené americké vládě, parlamentu, kongresu 
a ministerstvu války atd., jak můj stařičký přítel Sfath bez stínu pochybnosti konstatoval. Z toho 
vyplynulo, že na již učiněný výnos Japonska o kapitulaci nebylo ze strany USA reagováno, jelikož Truman 
nařídil bez skrupulí a bez svědomí svržení druhé testovací bomby, k čemuž jej ponoukal onen muž 
jménem Leslie Groves, který s ním byl volně spřátelen a který bezpodmínečně chtěl, aby byly otestovány 
dva různé druhy jaderné bomby, jedna uranová a jedna plutoniová. A Truman, který tehdy ještě nebyl 
dlouho v úřadu, k tomu svolil, a tudíž bylo jako nejbližší cíl využito a zničeno město Nagasaki. 

V následující době se budou kvůli špionáži a zradě z různých států po celém světě stávat jaderné 
mocnosti, jejichž mocí posedlí vládnoucí budou do jednoho ustavičně zaujati nebezpečnými bludy, 
z nichž bude vyplývat, že by mohli rozpoutávat války a vyprovokovat jaderný konflikt. Ostudným 
způsobem se budou i ve Švýcarsku objevovat pomatenci, kteří budou věřit, že Helvétská konfederace by 
také mohla provádět jaderný výzkum ke stavbě nukleárních bomb, které by mohla testovat 
v Gotthardském masivu, avšak tento absurdní projekt bude rychle zapomenut, jelikož bude rozpoznáno, 
že Švýcarsko není vhodným aspirantem na jadernou mocnost, neboť má k dispozici příliš málo země 
na testování a neboť Gotthardský masiv, o němž se původně uvažovalo, není na tyto účely vhodný. 

V těchto ohledech budou až po dalekou budoucnost hrát ústřední roli Spojené státy americké, které se 
budou – stejně jako tak činí od nepaměti – opovažovat dosahovat svých cílů pomocí podlých prostředků, 
hrát si na světovou policii a projevovat světovládné manýry, zatímco SSSR a později vzniklé Rusko, jakož 
i Čína se budou nejvyšší měrou držet zpátky; Amerika se však bude otevřeně, jako tak činí odjakživa, 
vměšovat do sporů cizích států. Americké metody se budou proměňovat, avšak budou se – jako 
od nepaměti – zaměřovat na to, aby se Amerika mohla vměšovat do záležitostí cizích zemí, a sice pomocí 
drsných hrozeb, vysokých trestních cel, sankcí, zákeřných politických manipulací, špinavých, vražedných, 
převratových a jiných zločinných akcí tajných služeb a vojenských misí atd. Mimoto budou Spojené státy 
provádět v nadcházejících dekádách až daleko do doby 3. tisíciletí bídné manipulace rozličného druhu, 
a navíc budou všechny jejich kronikářské záznamy průběžně falšovány nebo odstraňovány, aby se nejen 
zamezovalo, ale i zcela znemožňovalo veškeré pátrání po zásadní pravdě. A až se roku 1962 utiší takzvaná 
Kubánská krize – při níž bude chtít Sovětský svaz pod vedením svého státního mocnáře rozmístit na Kubě 
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jaderné zbraně, které budou však po intervenci amerického prezidenta opět odstraněny –, tak nastane 
(za 22 let ode dneška) podvod s takzvaným »prvním přistáním na Měsíci«, jenž bude sloužit tomu, aby 
byl překonán, ponížen a ve »studené válce« zostuzen SSSR; »studená válka« započala již koncem 
3. světové války, tedy roku 1945. Jako »studená válka« bude označován konflikt mezi západními 
mocnostmi pod vedením USA a takzvanými státy východního bloku pod vedením SSSR, přičemž tento 
konflikt bude oběma stranami živen takřka všemi prostředky od roku 1947 do roku 1989. První světová 
válka se ve skutečnosti konala již mezi léty 1756 až 1763 pod vedením USA, což ovšem historie 
pozemského lidstva zamlčuje. Druhá světová válka, probíhající od roku 1914 do roku 1918, započala 
v Evropě a poté roku 1939 přepadli nacisté Polsko, čímž začala třetí světová válka, během níž nacisté 
roku 1941 přepadli Sovětský svaz a která skončila v září roku 1945. Následně Japonci přepadli Pearl 
Harbor, načež se Spojené státy vmísily do války; poté následovalo roku 1944 vylodění spojenců 
v Normandii, načež spustila na Východě »Rudá armáda« svoji »operaci Bagration«. 

Jen do konce tohoto století bude od roku 1950 – počínaje Koreou – otřásat světem asi 90 válek, které si 
vyžádají milióny obětí. Tyto války budou vést – jako obvykle – zejména Spojené státy, které si budou hrát 
na světovou policii a které si budou ve své světovládné mánii samy osobovat všechna práva světa a také 
je budou samovládně vykonávat. Budou se všude po celém světě vměšovat do »rozmíšek« cizích států 
a budou pod pláštíkem údajného »mírotvorného nasazení« ohlašovat své válečné služby. A pod 
pláštíkem téže lži je bude následovat organizace NATO, k níž budou roku 1949 příslušet severoatlantické 
státy a poté i »Evropská unie« (což bude diktatura, jež bude založena) a také Švýcarsko s takzvanými 
»mírovými sbory«. 

USA jsou od nepaměti, a tedy od doby svého založení, vedeny jako nejhorší stát, který vykazuje nejdelší 
válečnou historii světa. Čtvrtý červenec, kdy se v Americe slaví nezávislost kolonií a oproštění se 
od útisku Anglie, je lež, zatímco pro původní obyvatele, indiány, byl v roce 1776 tento den spojen se 
smrtí a úděsem, a dílem USA započala nejdelší válka v dějinách lidstva. Jednalo se totiž o válku proti 
indiánům, původním obyvatelům, jejichž počet činil, podle přesných údajů Sfath, pouze v Severní 
Americe asi 21,7 miliónu, přičemž byli vlivem zlodějů, resp. »obsaditelů« země – tedy vlivem miliónů 
evropských osadníků – bezmála vyhubeni. To celé byla nevídaná genocida. A definitivní akt ve všech 
těchto ohledech vykonal nakonec pod svým patronátem 7. prezident USA, Andrew Jackson, který o řadu 
let později, roku 1830, podepsal zákon, který se nazýval »Indian Removal Act«, který byl celosvětové 
veřejnosti nepřístupný a který se přirozeně utajoval. Tento zákon dovoloval vyhnat a přesídlit tisíce 
indiánských kmenů a uvolnit jejich zemi pro osadníky, kteří přicházeli zejména z Evropy. Mnohé 
indiánské kmeny samozřejmě nechtěly opustit svoji úrodnou zemi, a tudíž byly jednoduše vyvražděny 
anebo byli jejich příslušníci z vládní moci USA zkrátka brutálně zadržováni v indiánských táborech, 
takzvaných rezervacích. Vinou tohoto vyhánění přišla na této »Cestě slz«, jak se později celý tento proces 
nazýval, o život více než jedna třetina indiánů. Roku 1890 proběhla pak poslední »válka« mezi USA 
a původními obyvateli, indiány, která nebyla ve skutečnosti ničím jiným než příšernou řeží a v níž bylo 
doslova zmasakrováno 568 neozbrojených lakotských indiánů. Jejich skutečný počet a veškeré okolnosti 
byly navíc tak zfalšovány, že celá pravda do dnešní doby ještě nevyšla na světlo. Až roku 1924, pod 
patronátem 30. prezidenta USA, Johna Calvina Coolidge, dostali indiáni, resp. praobyvatelé konečně 
občanská práva ve své původní domovině, v níž se s nimi nakládalo jako s cizinci. Tyto věci uvádím jako 
příklad toho, jak Spojené státy skutečně myslí a jednají. 

V budoucí době, až do prvních let úvodních dvou dekád třetího tisíciletí bude vedeno více než 200 válek, 
přičemž na teritoriích jiných států se budou podílet na chodu věcí jisté tajné služby, budou tam páchány 
teroristické útoky, prováděny vládní převraty a uskutečňovány četné politické vraždy. Politické vraždy 
nebudou nařizovat a nechávat je provádět pomocí svých tajných pochopů pouze tajné služby USA 
a později vzniklých států Izrael a Německo, ale i tajné služby jiných zemí, a dokonce i královského domu 
Saúdské Arábie, přičemž na prvním místě budou v tomto ohledu působit USA. Vedle Číny budou trestní 
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tábory budovat i Spojené státy, přičemž jeden vystavějí na Kubě, kde budou mučit lidi k smrti, přičemž 
svět bude tomu všemu přihlížet a nepodnikne proti tomu zhola nic. 

Spojené státy budou jednat stejně jako doposud a budou stále nemilosrdné, aniž by samy byly kdy 
napadeny. Svět se jich bude tajně obávat, aniž by to kdy někdo přiznal, neboť ve skrytu budou hrozit 
americké tajné služby, které budou umlčovat všechny, kteří se odváží otevřeně mluvit pravdu. Všechny 
skutky USA budou tedy tolerovány, jelikož politici všech států se budou zbaběle krčit před mocí této 
země a jejích tajných služeb, které budou chtít údajně i v budoucnu zachovávat »dobré vztahy, jakož 
i mír a svobodu ve světě«. Avšak zvláště Spojené státy nebudou nalézat mír ani svobodu, přičemž jeden 
jejich hulvátský prezident dokáže ve 2. dekádě 3. tisíciletí světu ještě více, že se americká politika všude 
vměšuje, a že se dokonce znemožňuje; a ohrožena bude dokonce bezpečnost vládní budovy 
ve Washingtonu, D. C., a sice ze strany póvlu, jenž bude podporovat tohoto hulvátského prezidenta. Ten 
bude »pracovat« ve skrytu, stejně jako jeho tajné služby, které ještě přijdou a mezi něž bude patřit např. 
i ta, kterou před asi 50 dny založil 33. americký prezident, Harry S. Truman, aby postupovala proti 
nevraživým zahraničním silám. Tuto tajnou službu však zneužije onen hulvátský prezident proti svému 
vlastnímu lidu, jelikož bude chtít vládnout jako diktátor a nebude již chtít odstoupit. Jeho lži a podvody 
budou indoktrinačně zaplavovat většinu národa a obracet ji na jeho stranu, dříve než bude po nových 
volbách svržen ze svého velebného trůnu. Velebnost jeho ražení budou však po celém světě již brzy 
projevovat i jiní vládnoucí a bude se vzmáhat, takže bude konání v jeho stylu již před ním budit pozornost 
v četných zemích. Tím bude trpět i Švýcarsko, avšak jednoho dne bude budit rozruch jeho tajná služba, 
až se bude rozvíjet po vzoru nejdůležitější americké tajné služby a až bude špehovat všechny občanky 
a občany státu. Budou tvořit takzvané »kartotéční záznamy«, které se v pozdějších letech dotknou i mě, 
Ediho Meiera. Kvůli tomu se Švýcarsko vyvine ve slídilský stát a »kartotéční záznamy« vzbudí roku 1989 
skandál, jelikož budou nelegálně ignorována základní práva jednotlivých lidí, což bude ovšem tajně 
pokračovat daleko do doby 3. tisíciletí a národ bude voděn za nos. Pravdou je, že švýcarská tajná služba 
smí sbírat pouze data těch občanek a občanů, kteří smýšlejí nepřátelsky vůči státu a kteří se prokazatelně 
v násilném smyslu upsali extremismu, špionáži a terorismu atd. Nesmějí být však špehovány švýcarské 
osoby, které se věnují normální politické či jiné činnosti a které nemají nic společného s protistátními 
ambicemi či politickým buřičstvím. I přesto však budu špehován, k čemuž budou ponoukáni lidé z úřadu, 
církve, policie, sousedství, firem a koncernů, jak jsem mohl spolu se svým přítelem, Sfath, bez stínu 
pochybnosti konstatovat v budoucnosti. To jsem učinil tehdy, když jsme cestovali časy, které budou 
následovat po mých dlouholetých letech útrap, po mých pobytech v zahraničí a za asi 32 let, kdy 
s pomocí svých ideových spřízněnců vystavím na výšinách Tösstalu Centrum »Učení pravdy, Učení 
Tvořivé energie, Učení života«. 

Amerika, resp. USA – stát, který kdysi kradl zemi, který brutálně vraždil původní obyvatele a který je 
v rámci vraždění národů dohnal na pokraj vyhubení, což se bezmála blížilo genocidě, a tedy skoro 
úplnému vyhlazení – bude i v budoucnu, stejně jako kdykoliv předtím, usilovat o světovládu. Za tímto 
účelem se americký stát bez okolků chápe libovolných zákeřných prostředků. To se prokazuje tím, že se 
Amerika od nepaměti – a zvláště i nyní pod vedením Harryho S. Trumana, který nastoupil do úřadu jako 
33. prezident USA – tajně vměšuje (bez vědomí lidu) do politických záležitostí mezi Čínou a Tibetem, 
jelikož chce Číňany vyhnat z Tibetu. Tak je tomu proto, že Truman tajně uctívá nynějšího dalajlámu, který 
coby 5letý jinoch dosedl roku 1940 na trůn jako 14. dalajláma, jenž je vnímán jako hlava Tibeťanů. Tento 
dalajláma má být v budoucnosti považován za »muže míru«, avšak tím ve skutečnosti nebude. 
Ve skutečnosti je již ve svém mladém věku samovládným a prohnaným vzpurníkem, spiklencem, 
povstalcem a úděsně se chová k ženám, na které nevraží, což ovšem umí dobře skrývat, a tudíž bude mít 
i ženské přívržence. Tento dalajláma nemůže ženy vystát, avšak lživě jim přisuzuje rovnoprávnost, aby si 
zajistil jejich přízeň a potřebnou podporu a aby od nich jako náboženský vůdce též dostával milostivé 
dary. Navzdory jeho svatouškovství je však nutno říci, že je již ve svém mladém věku toliko »mužem 

http://cz.figu.org/


21 
 

 

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

nepokojů, falše a nenávisti proti ženám«, a že je tedy náboženským prolhancem, stejně jako ostatní 
a jako byli i pančhenlamové před ním. Své slepě oddané věřící nechávali a nechávají týrat hůře než 
otroky, pomocí svých trýznitelů nechávali své věřící mučit, a nařizovali, že jim mají být usekány prsty, 
ruce, paže, nohy či uši, anebo že mají být oslepeni, pokud neudělali to, co se od nich požadovalo. 
Na vlastní uši jsem slyšel, že 14. dalajláma idealizoval poměry v dřívějším Tibetu, kde jsem na vlastní oči 
viděl pravý opak toho, co lživě tvrdil. Na vlastní oči jsem viděl, jak lámaističtí mniši spolu s několika členy 
šlechtické vrstvy trestali své nevolníky a otroky, na něž dohlížela mnišská policie a kteří byli podrobováni 
zlým, násilným tělesným trestům, při nichž byly mrzačeny jejich končetiny, anebo byli dokonce oslepeni. 
To je skutečnost, kterou bude však tibetská exilová vláda popírat, až bude vykonávat svoji moc 14. 
dalajláma, Tändzin Gjamccho, a až uprchne z Tibetu.  

Co se však týče dalajlámy v současnosti – kterého mnoha dolary financují USA a CIA –, tak ten se snaží 
činit vše myslitelné pro to, aby setřásl čínskou okupaci, a sice pomocí gerilového hnutí (které finančně 
podporují USA mnoha milióny dolarů), které mladý dalajláma nechává násilně postupovat proti 
Číňanům. Jak bylo již řečeno, 14. dalajláma se stane pod vlivem úplatků USA strůjcem spiknutí tibetských 
svobodných bojovníků a nechá se kvůli své mocichtivosti a ziskuchtivosti koupit tajnou službou CIA. 

Mladý 14. dalajláma je již od doby svého mládí lhářem a podvádí tak celý svět, přičemž toto jeho konání 
se bude prokazovat celý jeho život, jak jednoznačně dokládají jasné, uskutečněné pohledy 
do budoucnosti. Sám se bude prezentovat jako mírumilovný anděl, avšak ve skutečnosti to bude vlk 
v rouše beránčím, který bude až do 3. dekády 3. tisíciletí spoluodpovědný za veškeré násilné výtržnosti 
v Tibetu. Nebude se štítit žádných hanebností, které bude navenek zatajovat, poté co uprchne z Tibetu 
a povede dál svůj život v exilové vládě pod ochranou USA. Celá situace bude tedy naprosto odlišná, než 
jak ji bude po celém světě prezentovat protibetská propaganda, a všechny lži a podvody se ponesou 
hluboko do budoucnosti. V Tibetu se ovšem vše změní, až mladý a sobecký 14. dalajláma uprchne, 
a až tedy zanechá své věřící v Tibetu v nesnázích, aby žil až do vysokého věku v exilové vládě dobrý, avšak 
prolhaný život, který mu budou financovat hloupí věřící. I po svém útěku bude moci bezstarostně žít 
z velkých odvodů, darů a příspěvků svých hloupých věřících a oddaných přívrženců, jako tak mohli žít od 
nepaměti všichni náboženští vůdci, což se zachová i do daleké budoucnosti. 

Tak tomu zůstane, ať už budeme hovořit o římských papežích a protestantském křesťanství, nebo 
o všech světových náboženských a sektářských směrech, k nimž patří buddhismus, taoismus, 
hinduismus, islám, sikhismus a židovské náboženství atd., jakož ale i další sekty, jako např. bahaismus 
a konfucianismus atd. Tak tomu bude v případě všech existujících, a ještě mnoha dalších sekt, jako např. 
v případě Svědků Jehovových, evangelikánů, mormonů, scientologů a četných dalších, k nimž se budou 
až daleko do doby 3. tisíciletí přidávat mnohé další sekty. 

Náboženství jsou sekty, stejně jako všechna náboženská uskupení, a všechna se snaží pomocí určitých 
zákeřných metod lovit věřící – lidi, kteří jsou v nouzi či bídě, kteří potřebují pomoc, a kteří se tedy jako 
tonoucí chytají každého stébla, byť se kvůli tomu budou ocitat ještě ve větší nouzi. Náboženství a faktické 
sekty lživě slibují spásné náboženské vědomí, svobodu, bezstarostnost, mír, svobodu, štěstí a lásku, 
avšak všichni lidé, kteří se nechají polapit a stanou se přívrženci těchto náboženství a sekt, musejí zakusit 
pravý opak toho, co se jim nalhává. Mimoto musejí všichni věřící převzít určité způsoby života, jež 
stanovuje víra, a musejí se podle nich orientovat a chovat; právě tím však kvůli svému věrství ztrácejí 
svobodu a schopnost vlastního myšlení. Z toho důvodu nerozvíjejí žádné vlastní úvahy, nekladou žádné 
otázky a nečiní již žádná vlastní rozhodnutí. Všechna náboženství, která jsou i sektami, vykazují tytéž 
vlastnosti, neboť všechna svým věřícím lživě vtloukají do hlavy bludnou představu, že jen ona znají 
jedinou správnou a pravou cestu do ráje. 

Agresivní politika USA má tradici již celá staletí a zaměřuje se na v současnosti ještě existující Sovětský 
svaz a Čínu, což tak zůstane i nadále, a tudíž budou nevyhnutelné i konflikty; celá situace bude však ještě 
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mnohem horší, než je dnes, a to kvůli tomu, že v daleké budoucnosti 3. tisíciletí bude vládnout obrovské 
přelidnění, které bude roku 2030 čítat bezmála 10 miliard lidí. Nenastane tedy žádná změna k lepšímu, 
neboť celá situace se bude stávat ještě zmatenější, přičemž mocnáři světa budou prosazovat své cíle 
a dosahovat jich toliko bojem a válkou. Jeden Američan bude dělat všechno pro to, aby rostla nenávist 
vůči Číně, až se v polovině nadcházejících 70. let 20. století tajně spolčí kvůli svým záštiplným myšlenkám 
a pocitům s čínským mocnářem, na základě čehož bude následně vytvořena nákaza, která bude po celá 
léta mutovat, aby pak ve 20. letech 3. tisíciletí silně ovlivnila celý svět. Žel je nutno opět hovořit 
o Spojených státech, neboť jejich systematické plány na dobytí světa budou jako vždy nezlomné, jelikož 
ve Spojených státech – i v jejich stejně smýšlejících vazalských zemích – se od konce poslední světové 
války (1945) během pouhých asi 2 let vyvinula zásadní hospodářská odvětví, která silně překonávají své 
obdoby v minulosti. Mezi tato odvětví patří zejména výnosný zbrojní průmysl a průmysl finanční 
a investiční, díky němuž Spojené státy americké během válek a ozbrojených konfliktů vydělávají 
nesčíslné miliardy dolarů. Hlavně prostřednictvím zbraňových vývozů, jež budou naprosto zločinným 
způsobem sloužit tomu, aby byly vedeny nové války, budou Spojené státy vydělávat další miliardy, díky 
čemuž budou moci hojněji rozvíjet své intriky, války a skutečně zákeřné akce tajných služeb a dále 
i páchat politické vraždy, vměšovat se do záležitostí cizích zemí – pod pláštíkem »tvorby míru« –, vést 
politické pletichy a to vše provozovat a rozšiřovat v mnoha státech světa. Při tom budou USA 
destabilizovat jednotlivé státy a budou jim zprvu sloužit za vzor, avšak ten bude záhy působit negativně, 
jelikož vládní činitelé se budou snažit pomocí svých machinací rychle se navázat na USA – s údajným 
cílem se následně osamostatnit –, aby tímto způsobem získali vládu nad svým národem. Dotyčný národ 
pak bude utiskován a bude mu uzmuta svoboda, a tak se budou věci vyvíjet až daleko do doby 3. tisíciletí, 
neboť do té doby budou všechny americké státní elity uskutečňovat své světovládné ambice pomocí 
válek, teroru, intrik a lstí. 

V hledáčku USA bude při tom nové Rusko, které vznikne na konci 80. let 20. století, neboť USA se jej 
budou snažit začlenit do své země, což se však nevydaří a tento pokus bude utajován. Vůdčí síly nebudou 
– jako vždy a jako od nepaměti – informovat americký národ ani svět a budou své tajné plány uchovávat 
v tajnosti; i budou svá vojska dále zaplétat do válek a teroru a tím přinášet americkému lidu mnoho 
útrap a bídy, stejně jako i zemím, v nichž se bude, pod pláštíkem poskytování pomoci, rozpínat americké 
vojsko, které tam však bude šířit smrt, nouzi a bídu. 

Bude tomu tak, jako tomu bylo již od nepaměti: Každý americký prezident se bude oficiálně zaklínat, že 
nikdy nebude ohrožovat lidské životy, ale když nastane nějaká situace, tak již na svůj slib nebude 
pomýšlet, jelikož pak bude platit již jen to, co se naučil a registroval ve skrytu svého charakteru během 
doby své puberty – což znamená, že bude zabíjet, jakmile vypojí své svědomí a jakmile dá negativním 
faktorům v hloubi svého charakteru volný průběh. Vzdálení potomci těch, kteří se přistěhovali z Evropy 
do Ameriky, zůstali od nepaměti nakloněni vraždění a válčení, a smýšlejí nepřátelsky úplně o všem, co 
stanovuje pravda a co se příčí vší víře, všemu náboženství a všemu sektářství. Jen nemnozí se změnili 
k lepšímu od doby přistěhovalecké a ti jsou v takové menšině, že nemohou nic zmoci proti státní moci 
a proti většině populace, která ve svém nábožensko-sektářském smýšlení uvažuje stejně jako sami 
vládnoucí. 

Amerika a její vůdčí síly budou až daleko do doby 3. tisíciletí trvat na svých temných metodách 
a stanovených, krajně velikášských plánech plynoucích z manické touhy dobývat svět, přičemž tuto 
skutečnost nikdy otevřeně nepřiznají; a poté jednoduše nechají »zmizet« všechny písemné, fotografické 
a důkazní zdroje, které by mohly být vyneseny na světlo a vést k odhalení jejich temných intrik. Mnohé 
hovoření v tomto ohledu však celou věc nezmění, neboť co ukázala budoucnost na základě toho, co jsem 
sám spatřil, to se nevyhnutelně naplní. Vůdčí síly Spojených států a zemí, které nebudou chtít připustit 
pravdu, budou všechny pravdivé skutečnosti popírat a lživě a podvodně je odbývat jako fantasie. 
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Spojené státy byly založeny roku 1776, poté co Anglie zápolila s americkými koloniemi – přičemž první 
cizí přistěhovalci přicházeli do Ameriky již dříve –, z čehož vzešla americká revoluce, a následně byla 
přijata deklarace nezávislosti Spojených států, které byly tím pádem založeny; všechny tyto události 
Ameriky určovali potomci přistěhovalců, kteří přicházeli hlavně z Evropy. Anglickou řečí se přitom 
hovořilo vlivem jednoho Němce a tato řeč byla v Americe zachována do dnešního dne. A když to půjde 
stejně jako doposud, tak budou potomci evropských přistěhovalců na pozadí tahat za nitky pro vládní 
činitele, a sice v témže smyslu, v jakém tak činili již jejich předci v Evropě, kvůli čemuž mnozí ze starých 
Evropanů uprchli do Ameriky jako kriminálníci a zločinci anebo vycestovali jako poctiví lidé a coby 
osadníci vyháněli či vraždili původní obyvatele, aby se neoprávněně zmocnili jejich úrodné země. 

Tito potomci evropských přistěhovalců nesli a až do vzdálené budoucnosti ponesou staré žádostivosti 
a nenávist mnohých, z Evropy pocházejících lidí, přičemž tyto zvrhlosti rozvíjeli mnozí Evropané 
od nepaměti proti veškerému pravému pořádku, načež byly převzaty do amerického vládního systému 
a tradovány dále. Toto je fakt, který v žádných evropských ani amerických instancích, kronikách ani 
médiích nebyl nikdy písemně zaznamenán, ale naopak byl veřejnosti zamlčován a tajen a nikdy neměl 
vejít ve známost. Tyto metody všeho druhu se budou, od 3. tisíciletí do vzdálené budoucnosti, opět 
navracet zpět do Evropy, avšak jiným způsobem, neboť v Evropě vznikne diktatura, takzvaná Evropská 
unie, k níž se na základě lží a podvodů přičlení evropské státy. Celá tato unie bude původně vycházet 
z ideje 33. prezidenta USA, Harryho S. Trumana, kterou vymyslel a kterou zákeřně, již v březnu 1945, 
přednesl Kongresu Spojených států amerických: Tato idea se týkala NATO, resp. »Spojených národů«, 
které se měly pod záštitou USA starat o »zachování míru« a působit proti agresivnímu šíření komunismu 
ze strany Sovětského svazu atd. Tato idea a její realizace, která se měla stát zahraničněpolitickou zásadou 
USA, měla údajně veřejně sloužit tomuto účelu: »Pomáhat svobodným národům v tom, aby se mohly 
vzepřít ozbrojeným menšinám či vnějším tlakům, které usilují o jejich porobu.« Sfath ovšem vysvětloval, 
že to celé sloužilo pouze oficiálně tomuto účelu, neboť v pozadí se USA, jako vždy, v podstatě tajně 
snažily dosáhnout svého cíle a naplnit své manické tužby po světové vládě. Ve skutečnosti se tedy tajně 
hovořilo o tom, že Spojené státy mají pomocí své globální expanze získat ekonomickou a vojenskou moc, 
avšak to si naprosto nikdo ze členů Kongresu neuvědomoval, a tudíž byly Spojené státy americké 
prohlášeny za globální pořádkovou mocnost a od té doby bez úhony působí, resp. budou působit až 
do budoucnosti 3. tisíciletí a mohou se na základě písemně stanoveného povolení členů NATO 
roztahovat všude po celé Zemi a nerušeně uspokojovat svoji touhu po světové vládě. Jak budou působit 
síly NATO, to prokáže teprve delší budoucnost, avšak nebudou působit tak, jak si to představovali všichni 
členové Kongresu, když přistoupili na lživou žádost, resp. ideu Harryho S. Trumana. To se bude 
prokazovat v různých státech, jako např. Koreji, která bude rozdělena na Jižní Koreu a Severní Koreu, jež 
se bude nazývat »Korejskou lidově demokratickou republikou«. Všechny ty konflikty se budou odehrávat 
poté, co Jižní Korea jako západně orientovaná země zůstane spřátelená s Amerikou a bude oddělená 
od autokratické, socialistické Severní Koreje. Poté co nastane rozdělení těchto zemí pod vlivem lživého 
amerického režimu a poté co se jednotky amerických a sovětských vojsk stáhnou z Jižní, resp. Severní 
Koreje, tak severokorejská armáda překročí roku 1950 hranici Jižní Koreje a vyvolá korejskou válku, v níž 
bude Amerika roku 1951 bombardovat Wonsan. 

Tato válka přijde Spojeným státům vhod, neboť díky ní budou moci do Jižní Koreje opět vyslat svá vojska 
a vojska NATO, avšak celý ten tajný Trumanův plán se nezdaří, přičemž Korea zůstane rozpolcená, 
třebaže Čína bude poskytovat pomoc Severní Koreji – a celá tato válka si pak vyžádá 3,56 miliónů lidských 
životů. Také v Afghánistánu atd. bude zanechána katastrofa, až se s touto zemí americká vojska opět 
»rozloučí«. A příštího roku vyústí celá situace ve »studenou válku«, jak bude tento konflikt nazýván a jak 
vstoupí do světových dějin, přičemž bude trvat minimálně příštích 40 let. Roku 1975 utrpí pak americká 
armáda porážku, a sice ve Vietnamu, jenž byl založen zhruba před 2 měsíci, přičemž tato porážka bude 
pro Ameriku, která baží po světové vládě, ostudnou. 
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Dále se bude situace opět vyvíjet tak, že budou šířeny nenávistné řeči, z nichž vzejdou nové záštiplné 
a antisemitské útoky, zejména v USA a v Německu proti židům a proti cizincům obecně, kteří budou brzy 
hromadně pronikat do německé země coby uprchlíci, jelikož jedna hloupá vůdčí vládní činitelka bude 
proklamovat falešnou vítací kulturu. Kvůli této vítací kultuře bude růst v zemi kriminalita a zločinnost, 
a policie již nebude schopna zvládat tuto situaci. 

Tyto poměry se opět odrazí na čím dál častějším znevažování žen, neboť ženy budou, jako od nepaměti, 
znevažovány a budou dostávat nižší mzdy za svoji práci, byť budou vykonávat tutéž práci jako muži – tyto 
poměry se potáhnou hluboko do 3. tisíciletí a ženy budou tajně »deklarovány« jako »zboží druhé 
kategorie«. Přesně vzato budou ženy z velké části tajně – nebo otevřeně – utlačovány, tak jako 
od nepaměti a jako se tak děje po tisíce let; budou dobré právě tak k tomu, aby »pánům tvorstva« 
»sloužily« v tom, co si zrovna přejí – nezřídka jen jako hospodyně a služebnice. Muži je budou řezat, 
znevažovat, stranit se jich a vylučovat je z pracovních pozic a sportovních aktivit atd., jelikož jsou ženy 
kvůli svému periodickému měsíčnímu krvácení (menorei/menstruaci) údajně nečisté, protože krev je 
údajně »špinavá«. Tak tomu bude a tyto poměry se poněkud uvolní až díky olympiádě, při níž budou 
moci ženy dokázat svoji sílu alespoň ve sportu. Obecně se však budou tyto poměry rozvolňovat prozatím 
jen při sportovním vzplanutí, avšak v každodenním životě zůstane vše při starém. Ve vojenských 
a bezpečnostních službách se bude sice celé to znevažování žen zpravidla poněkud odchylovat 
od tradičního rámce, avšak skutečná rovnoprávnost to přesto nebude. Zvláště v Japonsku je zcela běžné, 
že ženy jsou dobré právě jen jako domácí hospodyně, služky a matky, které donosí a porodí potomky, 
zatímco jsou kvůli své menstruaci považovány za nečisté. Lesbické ženy a homosexuální muži jsou 
pronásledováni, a dokonce i vražděni, jako např. v různých arabských státech, v Africe (zvláště v Ugandě) 
i v Persii; tak je tomu i v dalších, dokonce i průmyslových státech a zůstane tomu tak i v budoucnosti, 
daleko do doby 3. tisíciletí ve velice přelidněné společnosti. Mnohé státy všem těmto lidem sice veřejně, 
a dokonce i úředně, bez problémů přiznají »právo na manželství pro všechny«, avšak četné národy 
budou to vše odmítat a budou lesbám a homosexuálním mužům krátit práva, jelikož je nebudou 
považovat za normální. 

Kdo se pravdivě dívá na situaci žen – i na ženy samotné –, tak musí dospět k závěru, že se s nimi zachází 
ještě hůře než z otrokyněmi a že trpělivě snášejí všechnu potupu a nemají odvahu se bránit. Většina žen 
se neodvažuje otevřeně přiznat, že jsou svými »pány« fakticky utiskovány, a vyjít s pravdou ven, neboť 
se ji bojí vyslovit; to proto, že se strachují o bezpečnost svoji a svých dětí, a dokonce o svoji »lásku«. 
Z toho důvodu raději mlčí a jsou vzdáleny toho, aby byly šťastné a spokojené, jako jsou jiné a nezatížené 
ženy, jež mohou žít v lepších podmínkách. Mnohé ženy jsou častokrát bity, avšak mlčí a trpí vše, a to 
často jen proto, že našly hluboké zalíbení v obličeji svého »pána« a že jej nechtějí postrádat. Proto tedy 
trpí vše – a mlčí. Oproti tomu jiné ženy se chovají jako »emancipky«, čímž ničí vše, co ženy dělá skutečně 
tím, čím vpravdě jsou, tedy opravdovými ženami. 

Útočné výpady proti homosexuálním mužům a lesbickým ženám se budou znovu vzmáhat a mnoho lidí 
o nich bude ve svém každodenním životě hovořit. Tak tomu bude zvláště proto, že mnozí lidé vyjdou 
s pravdou ven a odhalí, že mají jinou sexuální orientaci a že pěstují lásku ke stejnému pohlaví. Toto 
odhalování vlastní orientace se stane něčím jako mánií a z dlouhodobé perspektivy přinese více škody 
nežli užitku, neboť zcela chybná, bludná bohovíra bude silnější než intelektivita, rozum a zdravý úsudek, 
a tudíž z celého tohoto odhalování bude vzcházet pouze odmítání a zášť. To vše budou otevřeně, 
upřímně přijímat pouze nemnozí, neboť většina lidí bude otevřeně hrát falešnou hru a bude tyto věci 
zastávat pouze oficiálně, ale v podstatě je bude odmítat a znevažovat. 

Lidé budou ve své většině tyto věci schvalovat jen proto, aby byli vnímání jako dobří lidé, aby získali 
peněžní prospěch, zachovali si tvář a aby na sebe upozornili atd. Mnozí tak budou jednat jen proto, že 
celé toto odhalování vlastní orientace výroky »jsem homosexuál« nebo »jsem lesba« bude v budoucnu 
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jakýmsi vzrušujícím tématem, které je ovšem od nepaměti také zavrhováno. To proto, že velmi četné 
sekty, jakož i lidé zaujatí náboženstvím a vůbec lidé trpící bludnou bohovírou považují to vše na základě 
své klamné víry v Boha za »hřích«. Tento věrský nesmysl bude stát mnoho homosexuálů obojího pohlaví 
život, jako tomu bylo již od nepaměti. Lidé s touto orientací budou zlovolně pronásledování 
a za vhodných okolností i vražděni v různých státech – které se budou bránit jakékoliv osvětě ve věci 
sektářství a náboženství –, zejména v těch, v nichž bude bludná, fanatická bohovíra ještě dlouho 
převládat: Např. v zemích Afriky, Jižní Ameriky, Arábie, Orientu, Blízkého a Dálného východu, jakož ale 
i ve Spojených státech a v Evropě, zvláště v Německu a nadcházející Evropské unii. 

Dále je také nutno poukázat na samotné velké drancování surovin, a sice zejména na těžbu uranových 
rud, vzácných zemin a všech hornin, přičemž tato těžba bude probíhat v následujících desetiletích 
až hluboko do doby 3. tisíciletí, a sice vinou machinací, přání a požadavků přelidněného lidstva, které 
budou uspokojovat firmy a koncerny. Bude se jednat o drancování planety, přírody, živočišné a rostlinné 
říše a všech ekosystémů vůbec. Toto drancování bude probíhat v různých intenzitách, a sice počínaje 
bezohledným kořistěním a konče plánovitým, centrálně řízeným hornictvím, při němž se bude těžit 
v dosud zcela nebývalých hloubkách. To vše bude ale ještě překonáno drancovní těžbou zemního oleje, 
lépe řečeno ropy, jelikož prudce rostoucí přelidnění – které jen za 75 let přesáhne masivní počet 9 miliard 
lidí – bude generovat, mimo jiné, stále více lidských požadavků všeho druhu, což povede ke zhroucení 
a změně klimatu, která začne již za krátkou dobu a kterou již nebude možné zastavit. Aby mohli lidé 
naplnit své požadavky, budou nehorázným způsobem ničit planetu, přírodu i samotnou zvířecí 
a rostlinnou říši, v níž budou vše hyzdit a pustošit, zatímco celé krajiny a lesy budou zlovolně ničeny 
a devastovány drancovní těžbou. Cesta budoucnosti s sebou již v dnešní době nese, že započala 
hromadná produkce všelijakého zboží a že pracovní třída může stále častěji vynakládat nezbytné finanční 
prostředky k tomu, aby si vychutnávala rostoucí luxus, a proto bude zbytečná produkce luxusního zboží 
velmi rychle růst, a již za několik málo let bude svět zaplaven odpadem. Tak tomu bude i ve Švýcarsku, 
stejně jako v celé Evropě a po celém světě. To vše bude mít za následek, že již za několik málo dekád 
budou všechna vnitrozemská vodstva až po ústí moří natolik znečištěna, že v nich budou moci vodní 
živočichové přežít už jen s velkými těžkostmi, pokud vůbec. 

Přelidnění již za několik let neodpovědně vzroste a přesáhne počet 4 miliard lidí, což způsobí na ulicích 
první velké problémy s automobilovými zácpami, a tudíž budou ve Švýcarsku a v Evropě již brzy otevřeny 
velké rychlostní komunikace, avšak budou se muset budovat i další dopravní cesty. V následujících 
desetiletích však ani tyto silnice nebudou pro motorovou dopravu postačovat, a tudíž se bude muset 
stavět více a více takovýchto silnic, avšak i ty budou za několik málo dekád opět přetížené, a sice kvůli 
nerozumnému nárůstu přelidněnosti. Už jen samotné Švýcarsko – coby tranzitní země spojující sever 
s jihem – bude muset zvládat nesčíslná vozidla, totiž nákladní automobily, velice dlouhé kamióny 
i soukromé vozy. To bude předpokládat, že budou muset být skrze pohoří stavěny kilometry dlouhé 
tunely, jako se tak dělo již mezi lety 1872 až 1880, kdy se budoval železniční Gotthardský tunel, při jehož 
stavbě zemřelo 199 lidí, přičemž v červenci 1875 zastřelila policie 4 horníky, jelikož stávkovali v obci 
Göschenen, aby dostávali každý den ke své mzdě o jeden švýcarský frank navíc; tito horníci museli 
žalostně vegetovat v ubohých kvartýrech zřízených pro italské dělníky, a sice v malých zatuchlých 
místnostech, a museli spát poloplesnivých slaměných pytlích seřazených vedle sebe. V budoucnu bude 
muset být vystavěn tunel pro silniční dopravu, přičemž jeho stavba bude zahájena za několik málo dekád 
a bude ukončena za 10 let práce. Avšak ani tento tunel nebude postačovat, neboť kvůli neodpovědnému 
nárůstu přelidnění bude prudce vzrůstat veškerá nákladní i osobní doprava, což si vyžádá nejen druhý 
Gotthardský tunel, nýbrž i tunel skrze Velký Svatobernardský průsmyk, který se začne stavět již za několik 
málo let a bude ukončen po 6 letech práce. 

V celé Evropě, ba po celém světě se bude – kvůli neodpovědně rostoucímu přelidnění – stavět až daleko 
do doby 3. tisíciletí čím dál více obytných budov, a tudíž bude všude zastavována úrodná země, budou 
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se mýtit či zlovolně zapalovat lesy a budou ničeny chráněné oblasti atd. Bude nutné budovat obytné 
domy, sídlištní a výškové stavby, továrny, školy, učiliště, domovy, závodní dráhy, lyžařské a horské dráhy, 
horské lanovky, sportoviště, koupaliště atd., kvůli čemuž budou nejhorším způsobem hubeni 
a beznadějně likvidováni všichni přírodní živočichové i příroda celkově, a bude též devastováno i mnoho 
jiných věcí na planetě Zemi. 

Nově vznikající formy náboženské, cizinecké a národní nesnášenlivosti budou již brzy vzbuzovat různé 
druhy politického extremismu a povedou v mnoha zemích k bouřím a teroru. Také vlády budou po celém 
světě v nadcházejících desetiletích – i hluboko do doby 3. tisíciletí – podléhat zmatkům a nepořádkům. 
Již brzy se bude v Anglii – zvláště po prvních 20 letech 3. tisíciletí a po smrti korunního prince – objevovat 
následující situace: Mezi různými členy královské rodiny budou vznikat neštěstí, nesrovnalosti, 
nepřijatelné a rozbrojné způsoby chování, jakož i manželské rozvody a vzájemné falešnosti 
a nevraživosti. Tyto poměry budou v průběhu času zpochybňovat další trvání rodinné jednoty a další 
existenci starého královského domu. V budoucnu, postupem času, budou vládní činitelé stále 
neschopnější vykonávat korektní, správnou a čistou vládu, neboť většina z nich bude v podstatě už jen 
otročit své zvrácené moci a mamonu, přičemž budou stále více a více omezovat svobodu národů novými, 
nesmyslnými zákony, vyhláškami, pokutami, daněmi a výnosy atd., čímž budou lidi dohánět 
k sebevraždám. Ode dneška a v následující době se budou všechny poměry vyostřovat, zvláště 
od počátku 3. tisíciletí: Celá světová situace bude silně charakterizována vzmáhajícím se chybným 
chováním a špatným vládnutím neschopných politiků, a bude nutno stále více kritizovat rostoucí 
nezpůsobilost vládních představitelů – to bude dobře patrné zvláště v Americe, a sice na působení 
hulvátského prezidenta, který způsobí pád všeho pořádku. Už jen v samotné Evropě bude lstivě 
podvedeno evropské společenství států, a sice diktátorskou Evropskou unií, načež se budou národy 
bouřit a vyvíjet nenávist proti vládním činitelům své vlastní země i proti oné diktatuře, což povede 
k četným nevrlostem a pohromám, než bude ona diktatura jednoho dne opět zrušena. V četných zemích 
se budou opětovně objevovat a působit nepokoje náboženská, cizinecká a národní nenávist a různé 
formy politického extremismu. V nadcházejících desetiletích, až hluboko do doby 3. tisíciletí, budou 
vlády podléhat zmatkům a nepořádkům a ztrácet soudržnost. 

Budoucnost bude po celém světě přinášet četné pohromy vlivem mocichtivých intrik a machinací 
tajných služeb a armád, a budou se objevovat všelijaké lidské zvrácenosti, destrukce, jakož i nesčíslné 
manipulace, machinace a škody páchané na planetě, ve všech ekosystémech, v přírodě, zvířecí 
a rostlinné říši a na klimatu. Tyto události se budou dít proto, že z nekonečně, nerozumně 
a nekontrolovatelně rostoucích mas světové populace bude vycházet čím dále více násilí, zločinnosti 
a vražedných teroristických organizací, přičemž bude ničeno a finálně zlikvidováno mnoho základů 
lidského života. I bude se stávat, že otec usmrtí matku a matka otce, a rodiče budou vraždit své děti 
a děti své rodiče. Stále častěji se budou objevovat různé vztahové vraždy, které budou velmi rozličné, 
přičemž děti budou hanobit své rodiče a rodiče své děti. Můj stařičký přítel Sfath vysvětloval, že se budou 
objevovat vztahové vraždy, jež budou vyplývat už jen z nevýznamných, neradostných slovních potyček, 
kvůli krádežím, z nepřesného vyhodnocení situace, z chybně naplánovaných skutků, kvůli chybějící 
kontrole, z nedostatečné či přehnané ostražitosti, z nenávisti, pomsty, hamižnosti, z rozepří, 
nerozvážného špehování či ze žárlivosti atd. 

Kvůli ztřeštěnému, zmatenému rozmnožování přelidněných lidských zástupů, které bude připomínat 
množení kobylek, se budou všechny lidské dopravní poměry vymykat z mezí, neboť přespočetní lidé 
nebudou svými machinacemi pouze zamořovat vzduch a způsobovat klimatický zvrat, nýbrž budou, jako 
od nepaměti, rozvíjet i zlomyslnost, zášť a hněv vůči svým bližním, lidem s jinou barvou pleti, jinou vírou, 
jiným smýšlením a jinou sexuální orientací; lidé budou zatracovat vše, co se bude příčit jejich vlastnímu 
názoru.  
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Všechny tyto poměry budou živeny nenávistí, bezcitností, náboženstvím, sektářstvím a falešnou 
politikou, a všechny nepřátelské atributy budou na celém světě natolik eskalovat, že je již nebude možné 
zvládat a že se bude zdát, jako by byly pozemšťanům vrozené. Neboť jak by bylo jinak možné, že 
v pozemšťanech od nepamětna a při každé vhodné i nevhodné příležitosti převládala pouze touha 
vraždit a zabíjet, silné nutkání mstít se a oplácet kvůli všemu možnému, jakož i dychtění po válce, 
zúčtování, trestu, útoku, protiúderu, odplatě, odvetě, postihu a zadostiučinění? A to vše je spojeno 
s vražděním, trestáním a trestem smrti – s pomstou a odvetou. Kdo spáchá vraždu, ten jen rovněž zabit 
– trestem smrti; z pomstychtivých a odvetychtivých pohnutek. 

Člověk, který je homosexuální nebo má jinou vírou – ať už je křesťanem, a nikoliv muslimem či naopak, 
ať už je židem, buddhistou, hinduistou či nábožensky nevěřícím, nebo ať už je zastáncem jednoho 
z nesčetných náboženských, sektářských či jiných věrských směrů –, ten je znevažován a zahrává si se 
životem, neboť v budoucí době bude hrozit, že se navrátí poměry, které byly jen obtížně překonány 
po temném středověku. 

Rostoucí přelidnění bude svými machinacemi zaviňovat, že se bude nezadržitelně měnit klima, které 
přivodí závažné předčasné změny v procesech globálního převratu, který za normálních okolností 
probíhá mnoho set tisíc a miliónů let. Proces, který za normálních podmínek trvá milióny let, bude kvůli 
machinacím, které budou spojeny s přelidněním a které budou provádět firmy, koncerny i soukromé 
podniky, vynucen za několik málo dekád; to nebude zajímat ani vědce, jelikož ti už vůbec nebudou 
pomýšlet na důsledky, které budou způsobovány machinacemi přelidněných zástupů a jejich technikou, 
spalovacími motory a jinými stroji vyvrhujícími špínu, z čehož pramení ničení klimatu. 

O tom je nutno hovořit stále znovu a opakovaně, neboť plnou vinu na těchto poměrech nesou a budou 
stále nést rostoucí přelidněné zástupy se svými ničivými, hubivými a vyhlazujícími intrikami. Tak tomu 
bude nezávisle na tom, jak prostoduše bude postupovat národ, který bude chtít pomocí demonstrací 
ponížit vládní činitele a popouzet je k přechodu na elektrická vozidla. Ti budou jednoduše budovat svoji 
vynucenou protiobranu tím, že budou hovořit o skleníkových plynech, jež vypouštějí vozidla a pracovní 
stroje atd. Demonstranti budou vědce a naivní jedince v národu přesvědčovat o falešné pravdě, že 
příčinu ničení klimatu ztělesňují pouze zplodiny všech motorových vozidel a strojů. Nebudou rozeznávat 
fakt, že vše, včetně klimatu, ničí nezměrné přelidnění vlivem svých machinací. Z toho důvodu nebude 
z vládních pater nařízeno globální, víceleté zastavení porodnosti, po němž by musela následovat 
i kontrola porodnosti, neboť veškeré pohromy spjaté s ničením světa budou svalovány pouze 
na výfukové zplodiny, zatímco se bude zapomínat faktická příčina těchto pohrom, která tkví pouze 
v machinacích přelidnění, jež zaviňuje všechny nepravosti. Je příkazem doby, aby se bránilo růstu 
přelidnění a aby se machinace z něj plynoucí konečně potlačily v zárodku. Musí být učiněno vše pro to, 
aby se prosadila pravda a aby ustalo přelidnění, s nímž jsou spojeny lidské požadavky, touhy po luxusu 
a všeničivé, všehubivé a vše vykořeňující intriky. Právě tyto intriky zaviňují naprosté ničení klimatu 
a planety, jakož i všech jejích ekosystémů, přírody, živočišné a rostlinné říše a všeho vůbec. A zničení 
a likvidace klimatu bude lidem na Zemi přinášet zlé útrapy, neboť z toho všeho budou po celém světě 
vyplývat velká vedra, bouře a vichřice, jež budou ničit a pustošit mnohé lidské výdobytky a jež budou 
připomínat bouře, které vládly světu v pravěkých dobách a které z života všech živých tvorů učinily boj. 

Budou-li prosťáčci z národa a vědci téhož ražení zastávat nepravdivou tezi, že změnu klimatu zaviňují 
pouze spalovací motory a jejich zplodiny, resp. skleníkové plyny a všechny jedy, jež se vypouštějí 
do životního prostředí – hlavně v rámci zemědělství a zahradnických provozů, z nichž všechny pěstují 
a sklízejí své »přirozené« potraviny pomocí jedů, jakož i v rámci stavebnictví –, tak se budou hluboce 
mýlit, neboť změnu klimatu zaviňují požadavky, tužby po luxusu, přání a veškeré machinace 
přelidněných mas. Tak je tomu proto, že právě přelidnění zaviňuje svými intrikami obecné ničení, hubení 
a vyhlazování všech ekosystémů, přírody, zvířectva a rostlinstva. Přelidnění podporuje nerozum 
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a negování pravdy, neboť kvůli němu ustavičně a nekonečně roste lidstvo, které ničí svět a nekonečně 
se vzmáhá a rozpíná. 

Ano, je jistě pravdivou příčinou, že se produkují četné milióny tun oxidu uhličitého, které již notnou dobu 
– a už i nyní, v roce 1947 – prosycují (jako tomu bylo i během minulé světové války) atmosféru do té 
míry, že je klima již silně narušeno a bude brzy ničeno. Ustavičně se stupňující a stále ničivější bouře, 
vedra a přírodní katastrofy – které budou vznikat po celém světě až v nadcházející době 3. tisíciletí 
a budou stále prudší – budou vyplývat z činnosti všelijakých vozidel poháněných spalovacími motory, 
jakož i z činnosti letadel, obřích lodí a sportovních strojů atd., které budou všechny generovat jedovaté 
zplodiny, resp. skleníkové plyny a obrovská kvanta oxidu uhličitého, čímž se celá situace bude 
vyhrocovat. Avšak to vše se nutně děje na základě přelidnění pozemských lidí, kteří tyto spalovací 
motory uvádějí do provozu a používají, neboť jen kvůli těmto machinacím – a nesčetným dalším – je 
vůbec možné, že vznikají tuny skleníkových plynů, které narušují všechen život a nakonec i klima do té 
míry, že se neobyčejně rychle a prudce mění. Velmi rychlé oteplování Země, které se změnou klimatu 
bude souviset, povede k tomu, že bude do velké hloubky tát a ztrácet pevné skupenství věčný led 
v půdách, pohořích, na ledovcích, na jižním i severním pólu a vůbec všude na Zemi. A také dna všech 
oceánů budou ztrácet svoji ledovou strnulost a budou uvolňovat obrovská kvanta metanových plynů. 
Tyto plyny budou pak bez zábran pronikat do atmosféry a spolupůsobit při procesech narušujících klima, 
jako dodatečný faktor působící současně s koloběhem změny, kterou bude podněcovat nezadržitelná, 
zběsilá ničivost přelidněných zástupů páchajících své machinace, jež budou pro lidstvo uskutečňovat 
ziskuchtivé firmy a koncerny. Kvůli tomu budou všude po celém světě propukat obludná období sucha 
a chladu, bouře a příšerné vichřice, jež budou přinášet četná neštěstí. To proto, že přelidněné masy 
budou kvůli svému nadpočtu stavět své obytné budovy v oblastech, které představují prapůvodní plochy, 
jež mohou sloužit přirozenému pěstování potravin a jež jsou životně důležité pro lidskou existenci, takže 
přelidněné zástupy budou krást tuto úrodnou půdu a dohánět ji na pokraj zničení. V budoucnu, 
až hluboko do dob 3. a 4. tisíciletí, se budou řítit velké skalní stěny, budou nastávat obrovské sesuvy, 
a dokonce se budou lámat velké části hor, neboť kvůli tání věčného ledu budou ztrácet svoji oporu, 
budou se odlamovat od svého podloží a budou se řítit směrem dolů. Laviny z bahna a kamení se budou 
valit zničenými vesnicemi a divoké proudy složené z materiálu z horských sesuvů se budou zběsile řítit 
do údolí a budou strhávat, ničit a pustošit ulice, železniční tratě, domy, ba dokonce celé vesnice, a páchat 
velké pohromy, přičemž budou umírat mnozí lidé, zvířata i nižší živočichové. 

Kvůli silně se vzmáhajícímu horskému turismu budou budovány četné lanovky, sjezdové a běžecké dráhy, 
jakož i cesty pro horské cyklisty, což bude ovšem v budoucnu extrémně hyzdit a ničit horské krajiny 
a vypuzovat horská zvířata, hmyz a ptáky z jejich původních teritorií. V osídlených horských končinách 
bude totiž vymírat život, jelikož budou kvůli záplavám nedbale vyhazovaného odpadu a smetí všeho 
druhu nejvyšší měrou znečištěny, příroda bude zatěžována jedovatými a odpadními látkami a horské 
půdy budou otravovány a budou na dlouhou dobu ztrácet svoji úrodnost. 

Všechny tyto události, o nichž jsem hovořil, se budou v budoucnu odehrávat a povedou – kvůli 
obrovským kvantům jedovatých zplodin, resp. skleníkových plynů, které budou stále více neodpovědně 
produkovány vlivem bujícího přelidnění – pomalu, ale jistě k tomu, že se klima zhroutí dříve, než by se 
zhroutilo z přirozených příčin, což by nastalo až za tisíce let. Vinou všelijakých ničivých manipulací 
a machinací přelidněného lidstva a vinou drancování zemských zdrojů bude však také celá planeta 
vyprazdňována a ruinována, a navíc budou ničeny, hubeny a do kořene vyhlazovány velké části přírody, 
jakož i rostlinného a živočišného světa. Mnohé budou po celém světě ničit také obrovské lesní požáry, 
jež budou z důvodu ziskuchtivosti neodpovědně zakládat lidé, avšak tisíce a desetitisíce čtverečních 
kilometrů lesa budou zcela ničeny i kvůli neopatrnosti, zlomyslnosti a lehkovážnosti. Následkem toho 
bude atmosféra zatěžována dalšími milióny tun kysličníku uhličitého, čímž bude závratnou rychlostí 
ničeno klima, stejně jako bude ničeno i vinou mnoha jiných ničivých a devastačních nepravostí, jež 
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budou plynout z úskoků a manipulací prudce se vzmáhajícího přelidnění. Mimoto budou masy 
rostoucího lidstva požadovat více potravin, více všelijakých pro život nezbytných věcí i luxusního zboží. 
Všechny tyto potřeby budou však moci být uspokojeny již jen nesmírným drancováním planety, přírody, 
rostlinné a živočišné říše, a k tomu bude přistupovat celé to ničení, hubení a vyhlazování všech živých 
půdních tvorů, bez nichž se nemůže nic rozložit, shnít, obnovit se ani růst v zemi. A věci, které vyžaduje 
přelidněné lidstvo, mohou být získány pouze pomocí strojů a procesů, při nichž se produkují obrovská 
kvanta oxidu uhličitého, jež jsou škodlivá a ničivá, jež ovlivňují životní prostředí, jež zatěžují atmosféru, 
a tím pádem i klima a vzduch dýchatelný lidmi, a jež velmi negativně působí na jejich zdraví a vůbec 
na vše živé. 

V budoucnu se bude nerozumné přelidňování stále více rozmáhat, a stále více lidí bude trpět i umírat 
hladem. Průmyslové státy budou mít ovšem přebytek potravin a budou každý den promarňovat mnoho 
tun potravin, krmit jimi prasata, kompostovat je nebo je jednoduše nedbale vyhazovat. Avšak 
v zámožných průmyslových státech budou lidé v nadcházející době stále naléhavěji žebrat o prostředky 
pro hladovějící v zemích třetího světa, zatímco četné tisíce, ba milióny běženců budou z chudých zemí 
jihu a z jiných končin Země, jako je Afrika, Jižní Amerika a Asie, mířit do bohatých průmyslových států 
Severní Ameriky a Evropy, kde budou vyhledávat ochranu před hladem a lepší život – přičemž tito 
běženci budou většinou nábožensky založení a bude se často jednat o děti. 

Již za krátkou dobu budou brázdit hladiny moří obří zaoceánské křižníky sloužící zábavním účelům, 
a oblohu budou zamořovat velmi četná velkoletadla (samozřejmě vybavená spalovacími motory); 
a v budoucnu budou masy lidí, mířících na dovolenou, přepravovány vzduchem vznikajícími obřími 
letadly s tryskovými motory, která budou pro přelidněné lidstvo přepravovat nejen osoby, ale i obrovská 
kvanta potravin a jiných věcí. Přepravovat lidi budou však také obří lodě a obří letadla, aby se naplnila 
touha lidí po dovolených a aby si namastili kapsy ziskuchtiví pořadatelé, majitelé hotelů a vrchní vlastníci 
lodí a letadlové koncerny. Že se při těchto aktivitách budou produkovat milióny a miliardy tun smrtících 
zplodin, na to se nebude brát ohled, nezávisle na tom, jak silně se budou produkovat skleníkové plyny 
a jak silně se jimi bude nasycovat atmosféra, kterou budou prosycovat i paliva, jež budou muset být 
za určitých okolností, kvůli bezpečnému přistání, vypuštěna před dokončením letu. 

V nadcházející době budou tedy produkována obrovská kvanta vozidel a strojů atd., a tak budou 
po celém světě narušovat atmosféru, dýchatelný vzduch a zejména i základní klima nesčíslné pracovní 
stroje, pozemní vozidla, jakož i stále se zvětšující traktory a četné další pracovní stroje všeho druhu. 
Vyvíjet tuto aktivitu budou všechny motorové stroje, jež budou poháněné benzinem a dieselovými 
palivy (zvláště bude využíván, a to stále více a více, spalovací, dieselovým palivem poháněný motor, jejž 
vyvinul roku 1892 Rudolf Diesel), aby bylo možné uspokojovat potřeby prudce rostoucí světové 
populace, která bude stále lhostejnější k ničení Země. Poptávka po potravinách a spotřeba všelijakého 
zboží budou totiž na celé Zemi jednoduše stále masivnější. 

Kvůli takřka hrozivě rostoucímu přelidnění se bude od této doby stále zvětšovat problém spojený 
s produkcí dostatečného množství potravin pro celé lidstvo, a tudíž lidé již brzy začnou využívat chemii, 
aby mohli pro masivní zástupy lidstva vyrobit ještě dostatek potravin. Pozemšťané si však na tuto »krmi« 
chemických koncernů brzy zvyknou a budou si ji kupovat, aby nehladověli, neboť přirozených potravin 
bude nedostatek. Pozemšťané se však přesto budou snažit předčit přírodu pomocí speciálních 
podstřešních zařízení, která budou ve velkoplošném formátu a v dlouhodobé perspektivě skutečně 
představovat řešení pro malou část populace – avšak bude to pouze částečné řešení pro malé skupiny 
obyvatel. Zejména se bude objevovat takzvané »biopěstitelství«, z nějž budou vycházet silně předražené 
produkty, které budou lidé důvěřující biokvalitě využívat k »biologickému« stravování. Bude se jednat 
o biologickou zeleninu, která bude představovat přirozeně vypěstovanou potravinu, jež musí být údajně 
pěstována dráže než potravina komerční, která může růst již jen s pomocí drahé chemie. A této lži budou 
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hlupáci věřit, neboť si budou kupovat tuto drahou zeleninu, která bude ošetřována jen malým 
množstvím drahé chemie nebo zcela nechemicky; jako vždy nepřinese pravdivé vysvětlení žádný 
výsledek, neboť lidé věřící této záležitosti se nenechají poučit a budou dělat z výrobců biopotravin 
jednoduše boháče.  

A pro velkoprodukci bude muset být používáno mnoho, velmi mnoho a stále více benzinových 
a dieselových vozidel, ačkoliv bude ve 2. dekádě 3. tisíciletí nastupovat elektroprůmysl, který bude 
uvádět na trh mnoho nových elektrických strojů na obhospodařování půdy a zeminy, přičemž s těmito 
stroji bude možné obdělávat, osazovat, opečovávat a dovést ke sklizni pole, role a zahrady. V budoucnu 
však bude stále více rostlin stále častěji postřikováno a zahrnováno četnými jedovatými látkami, jednak 
na podporu růstu, jednak proti rostlinným škůdcům a plevelům – což budou zpravidla činit i výrobci 
biozeleniny, tedy právě hubit obtížný hmyz –, následkem čehož budou rostlinné potraviny, a tím i lidé 
a zvířata, pomalu, ale jistě a průběžně otravováni, za peníze lidí věřících biokvalitě. 

Celou tuto výrobu nelze již dnes, kdy je lidstvo ještě malé, vyřídit ruční prací, natož aby to bylo možné 
v budoucnu, až bude počet přelidněného lidstva dosahovat mnoha miliard. Pak bude totiž možné 
celkovou produkci nezbytných potravin zajistit už jen pomocí strojů tím, že se budou vyvíjet, produkovat 
a uvádět do provozu nutná vozidla a stroje a bude se vyrábět potřebná chemie. Veškeré tyto procesy 
budou dalece překračovat tradiční rámec, ať už po stránce plánování a produkce nutných vozidel 
a strojů, nebo po stránce sklizní, transportu a dopravy potravin ke spotřebitelům. Všechny procesy se 
budou nezadržitelně stupňovat a rok od roku bude jejich míra stále nepředstavitelnější, přičemž všechny 
stroje budou mít stále dokonalejší technickou výbavu, a navíc budou větší a také výkonnější. To bude 
znamenat, že se bude vypouštět o miliardy tun jedovatých zplodin, resp. skleníkových plynů více, aby 
bylo možné zajistit nezbytnou produkci potravin, jakož i výstavbu domů, bytů, silnic, lodí, letadel a jiných 
staveb všeho druhu, což bude činěno pod pláštíkem bezpodmínečné nutnosti a pod záštitou 
»pomocných organizací« a »humanity«. I bude skutečností – jako je skutečností již dnes –, že se všichni 
ti »pomocníci«, kteří sami již mají dost, budou obohacovat na lidech potřebných. Budou to podvodníci 
proto, že budou s veřejným svolením žebrat o prostředky na »dobré účely«, načež bezmála polovinu 
vyžebraných obnosů použijí na pokrytí svých vlastních nákladů a na své mzdy, přičemž zbylé prostředky, 
resp. obnosy částečně zmizí v temných kanálech vlád atd. v zemích, jež potřebují pomoc, takže potřební 
lidé obdrží jen zlomky vybraných prostředků, pokud vůbec. Obtěžující aktivitu budou však vyvíjet i jiní 
podvodníci, totiž ti, kteří povedou svůj život jako žebráci a kteří budou vysedávat na krajích ulic 
a vyprávět své báchorky. Většinou se bude jednat o lidi, kteří přijdou do Evropy ze zemí třetího světa 
a kteří si s sebou přinesou svoji žebravou kulturu, načež budou v bohatých průmyslových státech 
provozovat své »řemeslo«. Budou se však objevovat i kriminálníci, kteří budou se zfalšovanými 
»úředními« průkazy zpochybňovat bezpečnost ulic a žebrat o peníze, které poté potečou do jejich 
vlastních kapes. A tyto poměry se budou v budoucnu objevovat ve všech průmyslových státech i zemích 
třetího světa. 

I stane se, že se stále ještě nebude hovořit o tom, aby se zástupy pozemského lidstva ve velké míře 
redukovaly pomocí antikoncepčních prostředků. Právě naopak: Celé to vesměs nekontrolované plození 
potomstva bude takříkajíc »sborově« pokračovat dále, a ve 3. tisíciletí budou dále přiváděny na svět 
nesčíslné počty potomků, zejména v době, v níž se objeví nákaza, která vezme život mnohým svým 
výrobcům. Na svět bude navíc přicházet mnoho novorozenců, kteří budou zplozeni z donucení, jelikož 
jistí pánové nebudou moci kvůli vládnoucí nákaze postupovat obvyklým způsobem a »navštěvovat« své 
nevěstky. Žádná kontrola porodnosti tedy nebude probíhat a budou přiváděni na svět potomci, kteří by 
se za jiných okolností nenarodili díky antikoncepci a kteří budou rozeni i všude tam, kde se budou lidé 
nekontrolovaně věnovat své »zábavě«, což se bude dít i v průmyslových státech, neboť ani tam to nelze 
vyloučit. 

http://cz.figu.org/


31 
 

 

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

Také ohledně lidí, kteří trpí hladem v zemích třetího světa, je nutno něco říci: Část těchto lidí bude 
v budoucnu uchráněna před smrtí prostřednictvím peněžních darů, resp. potravinové pomoci, zejména 
se bude jednat o děti, avšak ty budou, až dospějí, jednat stejně jako jejich rodiče. Tito lidé budou tedy 
rovněž nekontrolovaně plodit mnoho dětí, které budou trpět hladem a které budou udržovány při životě 
a podporovány opět pomocí peněžních darů, všelijakého pomocného zboží a léků z průmyslových států, 
a proto bude celá situace pokračovat v témže rámci. A tak to bude pokračovat nekonečně dále a lidstvo 
bude stále více narůstat, aniž by se cokoliv podniklo pro to, aby se zastavilo plození zástupů potomstva 
a od nynějška vznikající přelidnění, které podle pohledů do budoucnosti nastává již dnes, s jistotou se 
dostaví a přijde tak, jak bylo pozorováno, zažito a zakušeno. K tomu bude v budoucnu přistupovat 
okolnost, že nezadržitelně rostoucí masy lidstva budou projevovat stále více požadavků a budou si také 
žádat potravu – kterou budou rovněž potřebovat – a mnohé jiné životně důležité věci. A všechny tyto 
věci mohou lidé produkovat a dodávat pouze tím způsobem, že budou drancovat suroviny Země a ničit 
přírodu, přičemž to vše bude počínaje nadcházejícími lety patřit na denní pořádek. Při tom budou ničeni 
a vyhubováni různí živočichové a rostliny, jakož i hmyz, jenž je životně důležitý, jenž opyluje důležité 
potravinové plodiny a jenž je pro člověka – a pro všechny živé tvory, které lezou po zemi a létají v povětří 
– tak důležitý jako vzduch. Avšak i vzduch bude zamořován, hlavně vinou obřích letadel, obrovských 
cestovních lodí, cestovních autokarů, automobilové dopravy, stavebních strojů a soukromých vozů atd. 

Atmosféra a všechny vodní toky budou zatěžovány jedy, což se dříve či později zhoubně vymstí a odrazí 
se to na zdraví lidí. Lidé budou epidemicky trpět rakovinami, a všechny zhoubné machinace, které 
páchají na Zemi, v přírodě, zvířecí a rostlinné říši a vůbec ve všech ekosystémech se ničivě projeví 
na klimatu, a to do té míry, že se jeho po tisíciletí trvající přirozený pochod začne kvůli přelidnění rapidně 
proměňovat a bude přinášet ničivé účinky, jež budou stále obludnější a jimž výdobytky lidstva již 
nebudou schopny odolávat. Po Zemi budou zuřit nestvůrné bouře, zatímco jinde budou ochromovat 
a usmrcovat život příšerná vedra, proti čemuž bude pozemské lidstvo bezmocné, bude tomu moci pouze 
bezradně přihlížet a bude moci dát těmto věcem toliko volný průchod. 

Dále bude situace vypadat také tak, že stále rostoucí zástupy pozemského lidstva bude možné 
uspokojovat již jen průmyslově vyráběným zbožím, jed obsahujícími umělými materiály, jakož i všemi 
nezbytnými spotřebními artikly a výrobky pro všední den. Kvůli přelidnění bude totiž narušováno lidské 
zdraví, a nesčíslní lidé budou stále častěji postihováni nejrůznějšími, často neléčitelnými, chorobami 
a budou muset dlouho snášet bolestné útrapy, než budou vysvobozeni smrtí. 

Veškeré předpověděné, v budoucnu se objevující zlořády, nouze, bídy a přírodní katastrofy způsobené 
ničením klimatu budou zaviněné výhradně přelidněním pozemského lidstva. Vše bude zapříčiňováno 
stálými a nekonečně se vzmáhajícími manipulacemi lidstva v přírodní říši, jakož i machinacemi a úskoky, 
které plynou z přelidnění a kvůli nimž se ničí, devastuje a vyhubuje příroda, živočišná a rostlinná říše 
a planeta.  

Příslušníci pozemského lidstva budou pomýšlet už jen na to, aby se hnali za penězi a za sportem všeho 
druhu, zejména z chorobně fanatických pohnutek za fotbalem, tenisem a motorovými a cyklistickými 
závody, a budou podléhat patologické bludné představě, že musí podnikat dovolenkové cesty lodí, 
automobilem nebo letadlem, aby získali na důležitosti a mohli se zveličovat před ostatními. Budou však 
také chtít naplňovat všechna svá přání a všechny vlastní požadavky po luxusu a ostatních zbytečnostech. 

Od 70. let 20. století bude kvůli orbitálním cestám intenzivně a neodpovědně zatěžován vnější prostor 
Země smetím, takže planeta bude obklopena šrotem, což bude mít ničivé a destruktivní dopady a bude 
to ohrožovat pozdější orbitální cesty. Při tom budou velebeni »orbitální skokani«, kteří budou 
megalomansky nazýváni »kosmonauty«, třebaže širý Kosmos začíná až mimo zónu soustavy SOL, kam 
se lidstvo ještě dlouhou dobu nedostane. Toto hromadění šrotu na zemské orbitě bude v budoucnu 
pokračovat tak dlouho, dokud nedoje ke kolapsu, až planeta, příroda, rostlinná ani živočišná říše již 
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nebudou moci unést všechno to ničení, devastování, vyhlazování a všechny ty zvrhlosti, které poplynou 
z početně eskalujícího přelidnění. Jako předzvěst toho, co bude ve 3. tisíciletí působit klimatická změna, 
se budou již v příštích letech ohlašovat závažné přírodní katastrofy a katastrofy v životním prostředí: 
Například roku 1952 se budou muset v Anglii rozžehnat tisíce lidí se životem kvůli závažné katastrofě 
spojené se znečištěním vzduchu, proti níž nebude účinná žádná pomoc. Po celém světě se budou také 
častěji objevovat nukleární katastrofy, o nichž nebude přelidněné lidstvo často »z dobrého důvodu« 
informováno, anebo jen nepřesně, mimochodem či polovičatě. Tentýž přístup bude uplatňován 
i v případě všech velkých událostí; když se například v dohasínajícím Sovětském svazu a v Japonsku 
objeví události, které kvůli jejich velikosti a všem okolnostem nebude možné zamlčet, tak budou 
bagatelizovány a jen zčásti oznamovány veřejnosti, aby se zatajilo, jaké pustošivé následky s sebou 
přináší rostoucí přelidněnost. 

Kvůli neodpovědnému nárůstu přelidnění a kvůli nově vznikajícím rozličným formám sektářské 
a náboženské zaslepenosti bude opětovně vznikat nenávist proti lidem věřícím jiným sektám 
a náboženským směrům. Každá sektářsko-náboženská víra svádí člověka k tomu, aby bludně věřil, že je 
lepší než jinověrci, a tudíž takovýto člověk považuje věřící jiných sekt a náboženských směrů za hlupáky 
a pomýlence, které je nutno konvertovat všemi prostředky, jelikož jsou to údajně nepřátelé »pravého 
Boha«. To vše ale budí v člověku holou averzi vůči jinověrcům a zákonitě ho to vede k ignoranci 
a nepokojům, což v jeho charakteru tvoří zlý rozpor. To ale člověka zákonitě vede k nenávisti a k tomu, 
aby si přál jinověrcům způsobit újmu, z čehož plyne pronásledování, vraždění a zabíjení bližních. Z toho 
tedy vyplývá chování, které volá po násilí, pomstě a odplatě vůči jinověrným spolubližním, následkem 
čehož se – jako ve starých časech až podnes – vraždí, zabíjí a válčí, často působením nábožensko-
fanatických teroristických organizací a jednotlivých pachatelů, kteří zcela bezskrupulně šíří děs, hrůzu 
a zděšení. 

Bude se rozmáhat nová náboženská nesnášenlivost, jež se bude projevovat i na politické úrovni. Bude 
se šířit jako v rozvrácené nacistické říši a tentokrát to budou oklamaní islámští věřící, kteří budou všude 
probouzet pekelný vztek a děs a budou uchvacovat mnohé křesťany z četných zemí. Tak budou jednat, 
až budou mečem šířit svoji víru v Alláha, přičemž budou vycházet z Iráku a Sýrie v rámci organizace 
»Islámský stát«, která bude nalézat mnoho evropských přívrženců obojího pohlaví – budou to křesťanští 
věřící, kteří budou kvůli dobrodružství a vražedným choutkám přestupovat k islámské víře a budou 
vraždit ve jménu Alláha. Tak tomu bude, až se naplní čas a až 3. tisíciletí otevře své spáry pro všechny ty, 
kteří zapřou svoji víru, obrátí se na islám a po výkřicích »Allahu akbar« budou brutálně sekat hlavy svých 
bližních. Hlavně v arabských zemích budou vražedně fanatičtí islamisté popravovat mečem mnoho svých 
obětí, přičemž v budoucnu budou při atentátech a vraždách vedle střelných zbraní nejvíce používány 
nože. 

Mladí křesťané obojího pohlaví, zejména evropského původu, budou putovat na Blízký východ, 
vstupovat do radikálních uskupení a organizací, konvertovat k islámu a následně nevražit na židovskou 
a křesťanskou víru. Bude to vypadat podobně jako za časů nacismu, když byla vyvíjena nenávist proti 
zastáncům jiné náboženské víry, avšak velmi rychle bude vstupovat do hry také cizinecká a národnostní 
nesnášenlivost, až budou do průmyslových států vnikat proudy běženců ze zemí třetího světa 
a z válečných oblastí a až se budou utečenci mylně domnívat, že jim v těchto zemích budou padat z nebe 
zlatí holubi a budou jim ulehčovat život. 

Již brzy se budou objevovat skupiny utečenců, z nichž se budou postupem času, zvláště v novém tisíciletí, 
utvářet velké utečenecké proudy (kvůli jedné německé mocnářce, která bude všechny běžence vítat), 
které budou po celém světě v běhu času čítat 250 až 350 miliónů lidí. V budoucnu budou uprchlíci – 
kteří budou zastávat a násilně šířit svoji jinou víru – způsobovat četné problémy, a dokonce i vraždit, 
zabíjet a páchat hromadné vraždy a masakry. Celá situace se bude zvrhávat a kvůli nově vznikající 
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náboženské nenávisti budou páchány všelijaké zločiny a také smrtonosné pohromy. Budou se také ničit 
náboženské svatyně, hřbitovy a pomníky, a to nejen v průmyslových státech, nýbrž i v jiných zemích.  

Kromě nově vznikajících forem náboženské, cizinecké a národnostní nesnášenlivosti budou v mnoha 
zemích již brzy způsobovat pobouření a nepokoje různé formy politického extremismu. Vlády po celém 
světě budou v nadcházejících desetiletích a hluboko do doby nového tisíciletí podléhat zmatkům 
a nepořádkům a ztrácet soudržnost. Takové vývoje se začnou již brzy objevovat i v Anglii, neboť mezi 
různými členy královské rodiny budou vznikat pohromy, nesrovnalosti, nepřijatelné a rozbrojné způsoby 
chování, manželské rozvody, jakož i falešnosti a nevraživosti, jež budou v průběhu času zpochybňovat 
další trvání rodinné soudržnosti, a dokonce i samotný královský dům. V budoucnu, postupem času, 
budou vládní činitelé stále neschopnější vykonávat korektní, správnou a čistou vládu, neboť většina 
z nich bude v podstatě už jen otročit své zvrácené moci a mamonu, přičemž budou stále více a více 
omezovat svobodu národů novými, nesmyslnými zákony, vyhláškami, pokutami a výnosy atd. Ode 
dneška a v následující době se budou všechny poměry vyostřovat, zvláště od počátku 3. tisíciletí: Celá 
světová situace bude silně charakterizována vzmáhajícím se chybným chováním a špatným vládnutím 
neschopných politiků, a vládní činitelé budou stále více a extrémněji projevovat svoji vládní 
nezpůsobilost. Už jen uvnitř evropské diktatury, která vzejde v budoucích letech a která lstivě podvede 
evropské státy, které se k ní připojí, se budou národy bouřit a vyvíjet nenávist proti vládním činitelům 
své vlastní země i proti oné samotné diktatuře, což povede k četným nevrlostem a pohromám. 

Budoucnost bude po celém světě přinášet četné pohromy vlivem mocichtivých intrik a machinací 
politiků, tajných služeb a armád, a budou se objevovat všelijaké lidské zvrácenosti, přičemž bude vlivem 
manipulací páchána destrukce, budou vznikat četné škody na planetě a v celé přírodě, bude hubeno 
mnoho rodů a druhů zvířectva a rostlinstva, a mnohý život bude churavět. Tyto události se budou dít 
proto, že z nekonečně, nerozumně a nekontrolovatelně rostoucích mas lidstva bude vycházet čím dál 
více násilí, zločinnosti a vražedných teroristických organizací, a navíc bude spuštěn proces ničení klimatu, 
který již nepůjde zastavit. Kvůli tomuto ničení bude likvidováno mnoho základů lidského života a stane 
se, že z toho poplynou nevýslovná neštěstí, jež budou dokonce hluboce zasahovat do samotných rodin. 
I bude se stávat, že otec usmrtí matku a matka otce, a rodiče budou zapírat, falešně obviňovat nebo 
vraždit své děti a děti své rodiče. Stále častěji se budou objevovat různé vztahové vraždy, které budou 
velmi rozličné a budou se např. týkat osobních a soukromých poměrů. Můj stařičký přítel Sfath 
vysvětluje, že se budou objevovat vztahové vraždy, jež budou vyplývat také z neradostných slovních 
potyček, kvůli krádežím, z chybného vyhodnocení situace, z naplánovaných skutků, kvůli chybějící 
kontrole, z přehnané ostražitosti, z nenávisti, pomsty, hamižnosti, ze špehování či ze žárlivosti atd. 

Teroristické organizace, jež budou rozsévat děs a mnohou zločinnost, budou vedeny jedním šílencem, 
který svoji náboženskou, věrskou sektu bude ohlašovat jako »Islámský stát«, avšak bude se jednat 
o teroristicky působící sektu, jež bude mít mnoho tisíc členů z celého světa a jež bude až hluboko 
do budoucnosti 3. tisíciletí šířit v Arábii a v ostatních zemích světa pohromy a děs. Celý ten náboženský 
fanatizmus bude zasahovat také Evropu, Ameriku, Arábii, Rusko, Afriku, Austrálii, Nový Zéland a Asii. 

Jak bylo již řečeno a vysvětleno, budou vládní představitelé v nadcházejících desetiletích až hluboko 
do doby nového, třetího tisíciletí stále neschopnější vládnout, neboť v zásadě bude většina těch, kteří 
budou působit v nejvyšších státních patrech, už jen otročit mocenským choutkám, lpět na mamonu, 
nechat se oslavovat jako neomezení vládci a vodit národy za ručičku pomocí své lživé, předstíravé 
a podvodné výmluvnosti. Vládní činitelé budou moci vše rozhodovat podle své mysli, neboť většina 
populace bude přenechávat myšlení na nich, místo aby sama usilovala o vlastní názor. Národy budou 
jako od nepaměti nerozumně a nesoudně ochotny slepě věřit lžím a podvodům velkohubých státních 
činitelů, což povede k tomu, že budou státy uvrhovány do finančního chaosu a doháněny k obrovským 
dluhům, zvláště v krizových situacích, které budou navíc využívat zločinci, již budou olupovat stát. 
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Víra a důvěřivost většinových populací povede k tomu, že budou vládní činitelé moci, se souhlasem lidu, 
zavádět nové daně a že lid nerozezná jejich chyby a machinace. Z toho důvodu se však později vyvine 
situace tak – a k tomu se schyluje čas –, že národy budou kvůli tomu všemu projevovat nespokojenost 
a budou pořádat masové manifestace, jež se budou rychle šířit po celém světě a nakonec vyústí 
v občanské bouře. To vše se však bude odehrávat zvláště od té doby, co pověření činitelé v národech 
rozpoznají, že se počasí a zemské klima negativně a destruktivně proměňuje vinou přelidněných zástupů 
a jejich různorodých, všude působících machinací. K tomu dojde tehdy, až budou příroda a životní 
prostředí působit nejtěžší destrukce a až budou zpochybňovat další existenci lidstva. A tato situace 
nastane a přihodí se, když lidé nebudou dbát na varování a když budou jednat v rozporu se všemi zákony 
přírody. 

Když bude pozemské lidstvo v následující budoucnosti i nadále ničivě pokračovat ve svém destruování 
planety, přírody, zvířecí a rostlinné říše a celého života, když bude nerozumně a zločinně drancovat 
zemské suroviny, i nadále devastovat životní prostředí, vytěžovat moře, vnitrozemské vody a nadměrně 
lovit vodní živočichy, tak katastrofu již nepůjde odvrátit. Poté budou také mýceny deštné lesy a pralesy 
a budou otravovány, pustošeny, zastavovány a ruinovány i půdy polí, zahrad, lesů a luk atd., což s sebou 
zákonitě ponese všechny zhoubné následky; poté se budou rovněž objevovat i velké katastrofy spojené 
se suchem, atmosférou a klimatickou změnou a dále bude vznikat problém s dýchatelným vzduchem, 
který bude katastrofálně, mnohonásobně více než dosud, ničen kvůli vypouštění všemožných neblahých, 
jedovatých zplodin. Tyto poměry budou reálné, zvláště na základě argumentu, který již nyní opakovaně 
uvádím: Když bude pozemská lidstevní populace i nadále stále růst, tak dospěje do stadia všeničivého 
přelidnění, s nímž budou spjaty machinace, které budou páchat firmy a koncerny za cenu život hubícího 
otravování a znečišťování všech vodních toků a půd na Zemi. Kvůli tomu bude pak ničena i celá příroda, 
zvířecí a rostlinná říše, budou hořet lesy po celém světě, budou všeničivě zaplavovány vesnice, luhy, nivy 
a pole kvůli četným bouřím a budou zpustošeny i močály a všechny ostatní oblasti, načež všechna země 
ztratí svoji úrodnost a mnohý život bude usmrcen. Nevyhnutelně a často se bude stávat, že budou 
hubeny četné rody a druhy různých živočichů nebo jiných tvorů ve volné přírodě, avšak obzvláště bude 
ničeno i základní klima Země až po nezadržitelnou katastrofu. Kvůli tomu bude pak zpustošena 
a zlikvidována mnohá různorodost rostlinného světa a četní vyšší i nižší živočichové atd. budou 
vyhubeni. Budou však umírat i četní lidé, častokrát i ve svých domech, z nichž již nebudou moci 
uprchnout, když je postihne katastrofa. 

Budiž nyní opakovaně, podobnými slovy řečeno následující, aby to mohlo působit 
v mozcích lidí a aby lidé nezapomněli na to podstatné, co musí být vysloveno: 

Lidé kvůli svým machinacím spojeným s přelidněním znečišťují Zemi obrovskými kvanty odpadu, 
drancují suroviny a vypouštějí do životního prostředí tisíceré jedovaté látky, následkem čehož se Země, 
příroda, zvířecí a rostlinná říše, jakož i všechny ekosystémy, atmosféra a klima extrémním způsobem 
negativně proměňují, což ohrožuje, ničí, destruuje a hubí veškerý život – a až v pověřených světových 
představitelích a ve světové populaci konečně dozraje poznání, že tomu tak skutečně je, tak možná 
začnou sami myslet, místo aby za sebe nechali »myslet« imaginárního Boha, neexistujícího Boha Otce 
či Boha Stvořitele a místo aby jednali coby lidé podle fantazijního principu »Pánbůh míní a Pánbůh 
i mění«. 

Vinou přelidnění se bude prokazatelně velmi zhoubně a negativně měnit klima. Bude se neodvratně 
proměňovat a stane se, že se mé předpovědi budou pomalu naplňovat, a sice nikoliv až za 1000 let, ale 
již od dnešní doby, kdy píšu o tom všem, co bude do roku 2030 a ještě později přinášet budoucnost. 

Ve skutečnosti však budou nejprve umírat četné organismy v přírodní říši a bude stále častějším jevem, 
že se budou množit přírodní katastrofy a všelijaké pohromy, nestvůrné bouře, záplavy, lesní požáry, 
horské sesuvy a zřícení skal, bahenní a kamenité laviny, zemětřesení, žhnoucí vedra, krupobití, sněhové 
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bouře, jakož i lidská neštěstí, neboť lidé se budou stále více zvrhávat a nebudou znát již žádné meze 
ve vztahu k pořádku, spravedlivosti, lidskosti a všemu, co dělá člověka pravým člověkem. A bude to tak, 
že většina přelidněného lidstva ponese vinu na všech nadcházejících zlořádech, na všem neštěstí, které 
bude v každém směru nelidsky vládnout světu. Lidé však nerozeznají, že lidstvo musí redukovat své masy, 
rozpoznat svoje sobectví a jednat správně, pokud má zabránit ještě větším pohromám a pokud tyto 
problémy nemají již v budoucnu existovat. 

Je nutné, aby se rodilo mnohem méně dětí, avšak tuto skutečnost nebude většina pozemského lidstva 
ani vládní činitelé ještě velmi dlouho rozeznávat. Tak tomu bude, zatímco národy se budou kvůli 
falešným domněnkám bouřit a vyvolávat anarchistické poměry. Bude tedy nevyhnutelné, že budou 
národy stále vzpurnější vůči nezpůsobilým vládním činitelům a že se budou velké části populací 
vzájemně popouzet a šířit nenávist. Budoucnost bude obecně charakterizována povstáními, občanskými 
válkami, válčením a nespokojeností, jakož i terorismem a podobnými nepravostmi, přičemž hlavními 
působiteli všech událostí nebudou pouze vládní činitelé, nýbrž i populace. 

V nadcházející době bude dále rozvíjena tajná Trumanova idea, která spočívala ve sjednocení evropských 
států. V podstatě však z tohoto sjednocení vzejde diktatura, která bude na pozadí věcí hrozit trestem 
smrti. Tato evropská diktatura bude zneužívat svoji moc, stejně jako organizace NATO, která vznikla 
4. března, před o něco více než 9 měsíci, a která vstoupí do světových dějin jako úmluva mezi USA, 
Kanadou a 10 evropskými státy. Obě tyto organizace vyplývají v prvé řadě z ideje, která vznikla již 
po světové válce mezi lety 1914–1918 a která se týkala »Spojené Evropy« nebo »Spojených států 
evropských«, jak celou tuto věc pojmenoval před jedním rokem, v září 1946, Winston Churchill při svém 
projevu na Curyšské univerzitě. 

V následující době, roku 1950, bude ona evropská diktatura prvotně vznikat ve svých základních rysech, 
a sice založením »hospodářského a politického sdružení evropských zemí k zajištění trvalého míru«, 
které se pak bude nazývat »Evropský hospodářský prostor« nebo podobně. Na tomto základě budou 
později založeny další politické organizační odnože, avšak v zásadě bude v Evropě založena diktatura, 
která neodvratně vznikne a bude mít své sídlo v Belgii. 

Tato evropská diktatura bude zakládána pod dobře promyšleným, tajným a četná desetiletí trvajícím 
pláštíkem lží, které se budou týkat toho, že je údajně budován mírumilovný, sdružující svaz všech 
evropských zemí. Bude falešně ustanoveno, že bude tento svaz sloužit pokojné, slučující unii, které se 
však Švýcarsko díky rozumným vládním činitelům bude schopno z jistých částí vyvarovat. Prostomyslní 
a tuplovaně hloupí živlové budou však chtít zradit svoji vlast, neboť nerozumné a nesoudné persony 
obojího pohlaví se budou bezohledně a důvěřivě přimlouvat za tuto diktaturu a budou do ní chtít 
Švýcarsko zapojit. Tato diktatura bude vypočítavě usilovat o ekonomický a politický rozmach a bude jej 
uvádět do chodu, přičemž ve svých členských státech zavede jednotnou měnu, která bude zákonitě 
uvedena do oběhu v roce 1999 a 2002. Tato měna se má stát oficiálním prostředkem k zachování 
soudržnosti diktatury, avšak ve skutečnosti půjde o to zajistit si závislost jednotlivých států na Bruselu, 
hlavním sídle diktatury, a vynutit si poslušnost. Hloupé národy, které nebudou samy myslet, utrpí újmu 
a škodu, zatímco národy samostatně myslící a bystré se vyvarují evropské měny a dříve či později znovu 
z této diktatury vystoupí, jako tak učiní Angličané, až budou mít diktatury dost a až budou usilovat 
o ukončení členství. 

Evropské národy se budou vlivem lží oné diktatury ukolébávat v pocit bezpečnosti a nebudou zprvu 
protestovat, ale budou se k oné diktatuře nerozvážně a velmi hloupě připojovat. Důsledky tohoto 
porobení na sebe sice nechají dlouho čekat, ale nakonec přijdou; poté se prokáže, jak dlouho si tato 
diktatura jakožto »Evropská unie« ještě udrží soudržnost. Její existence bude však toliko šalebná, lživá 
a klamná, neboť tuto diktaturu – která bude svým způsobem zcela nová – lidé nejprve nerozeznají jako 
takovou kvůli své nerozvážnosti a hlouposti. Poznání v tomto ohledu se probudí až tehdy, když budou 
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lidé vnímat, že státy a populace jsou stále více a více omezovány ve svých svobodách vlivem 
znevýhodňujících, striktnějších opatření, zákonů a vyhlášek atd. a že jsou diktátorsky dirigovány 
a sužovány. Bude rovněž nevyhnutelné, že tato diktatura povede diktátorské špatné hospodářství 
a že bude finančně vykořisťovat své členské státy. To bude mít za následek, že si vlivem nekalých intrik 
i samo Švýcarsko nadělá značné dluhy, stejně jako i ostatní státy. Samotné jednotlivé diktatury budou 
pod pláštíkem »svobodně zvolených prezidentů« atd. etablovat své vůdčí politické činitele a budou pod 
jejich vládou následně muset trpět. 

Mimoto se v celé diktatuře vlivem diktátorského špatného hospodaření – jakož i vlivem paralelně 
působícího obrovského nárůstu pozemské populace, přelidnění – bude rozmáhat nevídaná 
nezaměstnanost až miliónů lidí, kvůli níž velmi rychle, jako nikdy předtím, poroste kriminalita a násilná 
zločinnost rozličného druhu. Tyto poměry – jež vyplynou z manipulativního působení zmíněné diktatury 
– uvrhnou velké části populací do nouze a bídy, což povede k mnoha sebevraždám, jelikož četní lidé 
upadnou do špatných finančních a sociálních poměrů a budou řešení spatřovat již jen v sebevraždě. 
Následkem těchto a mnoha dalších faktorů budou lidé projevovat nepokoj a nespokojenost, zvláště ty 
části populací, které začnou samostatně myslet a rozpoznají fakt, že údajná Evropská unie představuje 
diktaturu. V průběhu času se v jednotlivých zemích začnou proti vládním činitelům bránit ty části národů, 
které se vzchopí k rozumu a zdravému úsudku, rozeznají pravdu a budou usilovat o to, aby vládu přiměly 
k vystoupení z diktatury. Tato diktatura bude však země, jež budou ochotny se od ní odtrhnout, po celá 
léta zdržovat různým vyjednáváním a nutit k tomu, aby ještě dlouho v jejím područí setrvaly. Za tím bude 
však skryt záměr, jenž bude spočívat v tom, že má vzejít z vleklého vyjednávání rozmrzelost a že se má 
záměr dotyčných populací, které budou podávat žádost o vystoupení, rozkolísat a otřást, a následně 
i vzdát. 

Naivní občané ve všech zemích, kteří budou postrádat inteligentství a kteří budou kvůli své hlouposti 
náležet k oné diktatuře, nebudou rozeznávat pravou skutečnost, ani dospívat k poznání, že jsou voděni 
za ručičku. Postupem času však v tom či onom člověku dozraje poznání, že tato unie je diktátorská, načež 
se tato začne pomalu rozpadat, což bude ovšem trvat poměrně dlouhou dobu. Dříve než se rozpadne, 
budou se národy postupem času zpěčovat, což ale potrvá dlouhá léta. Avšak inteligentní lidé, kteří 
rozeznají pravdu ve věci manipulací této diktatury, budou usilovat o to, aby z ní vystoupili, čemuž však 
lidé neinteligentní, trpící hloupostí, resp. postrádající rozum a zdravý úsudek budou chtít zabránit, 
a proto bude snahy o vystoupení možné prosadit jen nanejvýš obtížně. Věci budou řízeny chybně a tím 
způsobem, že budou v populacích vzcházet nepokoje, a nakonec se budou objevovat i mrtví, kteří 
přijdou o život pro nic za nic. Tyto poměry se však budou objevovat ve všech zemích po celém světě 
stále častěji, neboť vše se bude stále hůře zvrhávat, jelikož příliš velké přelidněné masy budou dále růst 
a lidé budou stále nespokojenější a budou si stále častěji a častěji šlapat na paty. Poroste kriminalita 
a zločinnost a ze zemí třetího světa se bude valit stále více utečeneckých proudů, což bude 
v průmyslových státech působit velké problémy, neboť ve 3. tisíciletí budou počty běženců z chudých 
zemí tak závratné, že hostitelské země tuto věc jen stěží budou moci zvládat. Z toho důvodu se bude 
také stávat, že běženci již nebudou odsunováni do svých mateřských zemí, pokud se v nich dostanou 
k moci zvláště zločinné a nábožensko-fanatické vlády. 

Rok co rok budou v populacích vzrůstat zástupy nespokojených, neboť mocí posedlí živlové se budou 
sami vyvyšovat na vrchní pozice státu, anebo do nich budou dosazeni hloupými národy. Ty budou hloupé 
proto, že nebudou samy myslet, ale budou myšlení slepě přenechávat těm, kteří budou pomocí lží, 
klamů a prázdných slibů mocichtivě usilovat o vůdčí státní posty. Jako vždy budou národy viset těmto 
prolhaným individuím na rtech a budou je volit do prezidentských nebo jiných mocenských úřadů, načež 
budou později proklínána, nebo dokonce zavražděna. Tak tomu bude tehdy, když lidé rozpoznají, že jejich 
volební sliby byly vystavěny pouze na lžích. Pravda bude pokaždé rozpoznána příliš pozdě, avšak jako 
vždy nebude předtím nikdo poslouchat ty, kteří tyto věci budou vědět lépe a kteří budou požadovat, aby 
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lidé konečně sami mysleli a správně se rozhodovali, aby jedinci, kteří před volbami pronášejí prázdné 
sliby a lži, nemohli způsobovat škody. Až tuze často totiž lidé rozeznávají příliš pozdě, že každá jejich 
volba je špatná a že vede později ke katastrofě, jelikož lidé právě sami nemyslí a nechávají se oklamat 
prázdnými sliby. 

Všichni lidé, kteří sami nemyslí a kteří se nerozhodují na základě jasného rozumu a jasného zdravého 
úsudku, dospějí v průběhu času k vystřízlivělému poznání, že si zvolili do mocenských pozic své vlastní 
katy, a tudíž budou propadat rozmrzelosti a budou svoji frustraci, své zklamání a své roztrpčení 
z falešných státních činitelů projevovat otevřenou nespokojeností, demonstracemi a vzpourami. Na to 
však budou vládní činitelé následně reagovat zlým způsobem, neboť nechají proti vzpurníkům 
postupovat své ozbrojené bezpečnostní složky, které budou proti demonstrantům vyvíjet násilí a budou 
mít rozkaz střílet, což bude vést opakovaně a nevyhnutelně k tomu, že budou četní lidé zastřeleni.  

Tyto věci bude zažívat přelidněné lidstvo – které na Zemi ještě nikdy předtím, ani v časech nejhorších 
katastrof, nebylo zasaženo ranou osudu –, pokud se konečně samo nechopí kormidla moci a nebude 
na vládní posty uvádět pouze ty činitele, kteří budou schopni vykonávat svůj úřad, a kteří budou navíc 
neúplatní, a tedy nezkorumpovaní. Tak tomu bude ovšem vážně až tehdy, když se populace skutečně 
naučí samostatně myslet, rozhodovat se a konat a když bude schopna, bez vlivů propagandy, posoudit 
nějakého člověka a správně se rozhodnout v tom směru, zda má být zvolen na vládní pozici, anebo nemá. 

Nábožensko-sektářský fanatismus spojený s bludnou vírou se bude stále více a častěji rozmáhat a bude 
v budoucnu způsobovat, že se budou lidé zcela odvracet od skutečnosti a odpoutávat se od pravdy, což 
bude plodit nevědomost o té skutečnosti, že univerzální realitou a pravdivým původem všech věcí není 
Bůh, nýbrž Tvoření. Bude stále sílit náboženské sektářství, jež se bude v budoucnu opětovně rozšiřovat 
a jež bude v nezadržitelně rostoucích přelidněných masách, a tedy mezi naivními zastánci všech 
náboženských směrů, nalézat stále více přívrženců, načež bude velká část přelidněného lidstva stále 
fanatičtější – a z těchto příčin budou lidé stále neschopnější používat vlastní rozum a vlastní zdravý 
úsudek. Tak tomu bude zvláště proto – jako tomu bývalo již od nepaměti –, že náboženská víra 
a sektářství bude potlačovat a popírat veškeré pravlastní myšlení lidí a hanobit jej, resp. pohrdlivě jej 
pomlouvat pomocí primitivně hloupých a nelogických, jakož i slabomyslně sektářských řečí, následkem 
čehož bude jednotlivým lidem uzmuta a unížena čest a důstojnost. 

Lidé budou stále více zakrňovat ve svých vlastních myšlenkových schopnostech a budou zastávat názory, 
které jim budou předžvýkávány, resp. přednášeny, aniž by se nad věcmi sami jakkoliv zamysleli, a tudíž 
budou jednoduše přijímat to, co jim bude vyprávěno. Nebudou sami myslet ani se sami rozhodovat, ale 
jednat jen podle toho, co jim bude povídáno, a skutečně jen podle toho, zatímco nic jiného nebudou 
slyšet, jelikož to slyšet nebudou chtít. A nebudou to chtít slyšet proto, že jim bude proti srsti pojmout 
do hlavy něco, co by je nutkavě podněcovalo k tomu, aby se nad sebou samými zamysleli a změnili se 
v těch věcech vlastního chování, které jsou nehodné člověka. Tento fakt bude také bránit tomu, aby 
člověk rozpoznal a věděl, že je v každém případě sám odpovědný za úplně vše, co dělá a podniká. Z toho 
důvodu také nebude vědět – nebo to zapomene či to nebude chtít vědět –, že je vždy sám sobě bližním 
a že jím také zůstane, ať už se bude dít cokoliv. 

Sektáři budou používat hrozebné a primitivní fráze, jež budou sektářsky působit na věřícího člověka 
a probouzet v něm porobu a strach. Tyto fráze budou tak různorodé, že budou věřícím zatemňovat zrak 
a olupovat je o sluch: Například se bude říkat »člověk míní, pánbůh mění«, nebo »Pán už to zařídí« atd. 
Tímto způsobem bude všem bohověrcům vštěpován strach – i když to nebude rozeznatelné –, a bude se 
jim povídat, že stojí pod záštitou Boží a že nemají sami myslet, ale stále přenechávat myšlení a vedení 
neexistujícímu Bohu, jenž »netrpí výsměch« nebo trestá ty, kteří se neřídí jeho údajnými zákony 
a přikázáními. 
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Všechny tyto zmatené pohádky, jimž se budou zastánci bludné bohovíry bez rozmyslu oddávat, budou 
náboženští fanatici, kněžouři, náboženští a sektářští předáci indoktrinačně vštěpovat většině lidstva – 
které se bude v nadcházející době přelidňovat –, a sice po celém světě a s tím efektem, že zastánci bludné 
bohovíry zcela přijdou o rozum a soudnost a budou vzývat neexistujícího Boha. Bludně věřící persony 
různých náboženství a sekt budou tedy v lidech vzbuzovat víru v imaginárního Boha, načež většina 
přelidněného pozemského lidstva nebude kvůli své bludné víře samostatně myslet, rozhodovat se a řídit 
věci, ale bude to vše přenechávat prolhaným, podvodným, bludně věřícím kněžím, černokabátníkům, 
věřícím fanatikům a nejvyšším náboženským představitelům. Mnozí náboženští a sektářští předáci 
nejsou ničím jiným než vlky v rouše beránčím, kteří se štítí práce, ať už se jedná o nejníže postavené 
kazatele, nebo o nejvyšší hodnostáře, kteří se připodobňují svému smyšlenému, zdánlivému 
a neexistujícímu Bohu. 

V rámci celého přelidnění platí jednotný princip, že každý jednotlivec, který věří v Boha nebo propadl 
jinému druhu víry, pozbývá svého pravlastního, osobního myšlení a ztrácí svoji vlastní a osobní čest 
a důstojnost. Navíc se stává bludy trpícím otrokem víry, který je závislý na všem, co jej ze strany 
náboženství a sekt motivuje. To platí globálně pro celou většinu přelidněného lidstva, pro celé zástupy 
náboženských a sektářských věřících, kteří kvůli své nábožensko-sektářské bludné víře již před dlouhou 
dobou ztratili vztah ke skutečnosti a její pravdivé povaze a ke všemu Tvořivému, přičemž tento vztah 
budou v budoucnu ztrácet i dále. Z toho důvodu pozbývá každý věřící faktického univerzálního vědomí 
Tvoření, a tím i jediné pravé skutečnosti a pravdy včetně vší její energie a síly, a pozbývá tedy i vědění 
o stvoření a existenci Vesmíru a všem, co v něm existuje, přičemž je zcela lhostejné, zda se věřícímu 
prostřednictvím nějakých smyšlených, slabomyslných nábožensko-sektářských pohádek nabízí nějaký 
Bůh – jako Alláh, Jahve, Ahura Mazda, Šiva, Aithér  – nebo jiní bohové, anebo zda mu dotyčná víra 
nenabízí žádného boha, jako je tomu v případě buddhy, který vlastně nemá s bohem nic společného, ale 
je jako takový veleben. 

Slovo religion (náboženství) se vlastně odvozuje z latinského slova »religio«, které zhruba znamená 
»bohabojnost« nebo »usmíření se s bohy«. Bludná víra v nějakého Boha, Boha Otce, Boha Stvořitele 
či ve vícero bohů má počátky v daleké minulosti, přičemž pozemšťané věří, že jim pouze tento Bůh 
propůjčuje smysl života, a že mají tedy podle něj uzpůsobit způsob svého života; křesťanství zachází 
dokonce tak daleko, že normálního člověka, Jmmanuela alias Ježíše, povyšuje na Božího syna. Tento 
způsob života však věřícím nebrání v tom, aby při každé vhodné a nevhodné příležitosti ihned uplatnili 
své zvrhlosti, které se skrývají v nejhlubší vrstvě jejich charakteru – a aby obratem a bez rozmyslu vraždili 
a zabíjeli, jakmile jim něco přelétne přes nos. 

Četní lidé se ve své bludné bohovíře vypořádávají se smrtí, přičemž si ve své víře domýšlejí Boha nebo 
několik bohů v tom smyslu, že jim tato imaginární figura propůjčuje smysl života a sílu, aby vůbec mohli 
žít. Všichni zastánci bludné bohovíry – ať už křesťané, židé, bahaisté, muslimové, buddhisté, nebo všichni 
ostatní bludně věřící stých podob a všech náboženských a sektářských směrů světa – čekají na mesiáše, 
tedy na někoho, kdo je vykoupí a spasí. Již první křesťané, kteří byli původně židy, očekávali mesiáše – 
který nikdy nepřišel, a ani nikdy nepřijde, neboť to celé se zakládá pouze na bludné ideji, která se nazývá 
vírou. 

Náboženství – to jsou příběhy o imaginárním Bohu, Bohu Otci, Bohu Stvořiteli, o bozích, o duchách, 
světcích a ostatních »nebeských« bytostech, které si pozemšťané vymysleli, přičemž jim mají tyto entity 
též zprostředkovávat určité představy o tom, jak se mají správně chovat a jak se mají vyvarovat chybného 
počínání. Takovéto představy se mohou samozřejmě rychle měnit, zejména v malých společenstvích víry, 
jejichž guru je poháněn fantaziemi, z nichž jedna je šílenější než druhá. Tak vznikají každým dnem nová 
náboženství a nové sekty, přičemž ty staré jednoduše vymírají, to jest staré náboženské a sektářské 
směry se jednoduše rozpadají a mizí. 
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Když se nějací pozemšťané jednoduše spojí dohromady a v něco věří, tak z toho může vzejít nová sekta 
nebo nové náboženství. Když se však členům nějaké malé skupiny např. nepodaří předat svoji víru svým 
vlastním potomkům a pak i jejich potomkům, resp. dětem, tak daná sekta či náboženství jednoduše opět 
vymizí. 

Pokud je vyfabulována nějaká sekta či nějaké náboženství, nebo nějaká jiná zmatená pohádka víry, která 
ohlupuje člověka a která jednotlivému věřícímu nebo všem věřícím zamlžuje mozek a způsobuje, 
že jejich rozum a zdravý úsudek zakrňují, pak je situace zcela beznadějná, neboť dotyční věřící pak zcela 
ignorují jakékoliv pravdivé slovo. Jsou uváděny věrské a sektářské báchorky různých náboženských 
a sektářských směrů, zatímco slova o realitě a její pravdivé povaze většina přelidněného lidstva vůbec 
nevnímá; a nevnímají je samozřejmě ani žádní vládní činitelé a jejich pobočníci, kteří sami podléhají 
bludné bohovíře, a tudíž nechtějí vidět skutečnost ani slyšet pravdu, a setrvávají ve svém sektářském 
smýšlení. Trvají na své nábožensko-sektářské víře (stejně jako bohověrné národy), aby ji používali 
k naplňování svých zlovolných a autokratických intrik a machinací, jimiž se zaměřují na násilí, válku, teror, 
zákeřné vraždění a šíření zkázy. Faktem přitom je, že čím více podléhají vládní činitelé a jejich společníci 
víře a představám o Bohu, tím zhoubněji, násilněji, bezskrupulněji a nelidštěji dávají průchod svým 
nejtemnějším, nejhorším, nejzpustlejším a skrytým charakterovým rysům a nehodnotám, načež to vše 
se zlovolnou zvráceností a zcela bez zábran projevují vůči svému okolí – a totéž platí i pro většinu věřících 
v tom kterém národě. Tímto způsobem jednají zvláště tehdy, když se jim něco nehodí do krámu, když se 
něco příčí jejich názoru a když již něco přelétne přes nos. Pokud jsou ale nějakým způsobem napadeni, 
verbálně či fyzicky, tak spustí hotové »peklo«. Tímto způsobem jednali od nepaměti prakticky všichni 
vládní představitelé, kteří zastávali nějaké náboženské či sektářské směry víry. Tak je tomu ale i dnes, 
jelikož náboženská či sektářská víra ovládá a zamlžuje mozky všech, kteří drží na světě plnou vládní moc. 
Jejich velmi chybné, zhoubné, nábožensky či sektářský podmíněné charakterové vlastnosti – které kotví 
hluboko v jejich charakteru, jelikož je nedokázali neutralizovat a zpracovat v době své puberty – následně 
propukají a vyvolávají války a teror. Dotyční činitelé si vymýšlejí pokrytecká slova o lásce, míru 
a spravedlnosti atd., avšak nejsou schopni vnímat svoji údajnou čest a důstojnost, a ani otázky 
bezpečnosti a neporušenosti své země, jelikož jejich vlastní pudy, které číhají hluboko v jejich nitru, je 
nemilosrdně popouzejí až k zabíjení. Tak je tomu již od nepaměti a tyto způsoby se budou v budoucnu 
objevovat opět silněji, jelikož v nadcházejících dekádách budou průmyslové země zaplavovány proudy 
utečenců, jejichž počet bude nakonec ve 3. tisíciletí čítat až 350 miliónů. Zvláště v Evropě bude vznikající 
diktatura »vedena« vládně nekompetentními a velkohubými vládními činiteli, kteří budou mít 
na svědomí, že jedna náboženskou vírou posedlá vládní moc bude schvalovat mnoho špatností. Vládní 
činitelé – kteří budou mít velkou hubu a nebudou schopni vládnout – se budou překonávat ve vymýšlení 
hloupých, neužitečných, zdánlivých řešení, avšak kvůli své hlouposti nenaleznou správnou cestou, 
kterou by se nutně museli vydat, až se objeví ony utečenecké proudy. 

Zákonitě se stane – jako se tak stalo již v nacistické říši –, že se bude šířit nová náboženská nenávist, a to 
nejen v Evropě, nýbrž i po celém světě. To se bude dít zejména tehdy, až o sobě bude dávat vědět nové 
nacistické hnutí, které vzniklo již před 2 lety, po konci světové války, a kterého si patrně dodnes nevšimla 
»Nejvyšší vládní moc spojenců«, která 5. června 1945 převzala poválečné otěže vlády; proto se může 
nový nacismus bez zábran rozmáhat, bude existovat až daleko do doby 3. tisíciletí a bude zlým způsobem 
budit pozornost. Tento extrémní nacismus bude postihovat i jiné země, avšak zejména se bude 
roztahovat v Německu, Spojených státech amerických, v Sovětském svazu a později i v novém Rusku. 

Vznikající utečenecký problém bude přinášet velmi nevýhodné důsledky, které budou přetrvávat 
dlouhou dobu a které povedou v Evropě ke vzniku míšenecké kultury, a to nejen vlivem nesčíslných 
uprchlíků, kteří budou přicházet z Afriky, ale i těch, kteří budou přicházet z blízkého i vzdáleného Orientu 
a z Přední a Zadní Asie a budou zaplavovat Evropu. Ze zástupů běženců bude vycházet různá kriminální 
pakáž, totiž rodinné nebo příbuzenské bandy, organizované zločinné velkorodiny a klanové gangy, jež 

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 

budou působit obzvláště v Německu. Avšak v budoucnu bude i evropský prostor trpět četnými 
pohromami spojenými s extrémním drogovým obchodem, kvůli němuž se budou objevovat i vraždy, 
velké kurevnictví, vydírání, obchod s bílým masem, únosy, loupeže a násilné činy všeho druhu. 

Zvláště kurevnictví bude v budoucnu oficiálně tolerováno, a dokonce státy zdaňováno jako výnosný zdroj 
příjmů, jak bylo již zmíněno. Kurevnictví bude vstupovat do společnosti jako oficiální a zdaněná živnost, 
kterou bude hojně využívat mužský svět, kterému to vskutku přijde vhod a jemuž bude naprosto 
lhostejné, že budou k této živnosti nuceny mladé ženy a nezletilé dívky, jež budou začasté unášeny 
z východních zemí atd. Mimoto se bude stále více a více rozmáhat kriminalita a zločinnost. Počet 
vloupání, únosů a s nimi spojených vydírání se bude v budoucnu zvyšovat, stejně jako počet případů, při 
nichž budou lidé nuceni platit výpalné atd. podle mafiánského systému, jenž se bude vzmáhat po celé 
Evropě. Nakonec budou závažné zločiny objasňovány a trestány čím dál laxněji, neboť soudy budou mít 
sklon k tomu, aby těžké zločiny a zločiny spojené s ublížením na těle a životě postihovaly už jen velmi 
mírně, a to nezřídka proto, že soudci budou uplacení, budou mít užitek z mírných trestů nebo budou 
trpět velkým strachem. Tvrdé tresty budou dostávat, resp. do věznic či káznic budou dopravováni již jen 
ti provinilí pachatelé, kteří ve veřejném životě nehrají žádnou roli, přičemž ve společnosti známé veličiny 
a velké ryby na kriminální scéně budou dostávat mírné tresty. Tak bude vypadat budoucnost, právě 
podle principu, který platí již dnes: »Malí hráči jsou pověšeni, velcí hráči mohou běhat volně 
na svobodě«. Tak to bude zvláště fungovat v budoucnosti. To vše se bude odehrávat v budoucí době, 
pokud národy konečně nebudou samy správně myslet, rozhodovat se, jednat a s patřičnou razancí 
zakročovat. Pokud tak činit nebudou, tak bude nadcházející doba 3. tisíciletí přinášet i rozsáhlé obchody 
se zbraněmi, načež budou lidé zbraněmi všeho druhu podněcováni k válkám a budou s nimi páchat 
povstání, a navíc se tyto zbraně stanou součástí všedního života a budou se využívat pro soukromé 
vraždy. Hlavně proto, že se budou mnozí poctiví občané obojího pohlaví obávat extrémně rostoucí 
kriminality, násilí a zločinnosti, tak si budou tajně i legálně opatřovat zbraně, aby se mohli bránit 
zločincům, a zbraně si budou opatřovat i četní kriminálníci a násilní zločinci. Tak tomu bude obzvláště 
tehdy, až se bude objevovat onen předpověděný problém s uprchlíky, kteří budou na svých cestách do 
cílových zemí často umírat. Mnozí běženci budou umírat na souši i ve Středozemním moři, to je jisté 
a není možné to změnit. V následujícím tisíciletí bude muset celá Evropa bojovat se statisíci utečenců, 
mezi nimiž bude mnoho kriminálníků, násilníků a zločinců, a tudíž nebudou utečenci způsobovat pouze 
společenské problémy, nýbrž i problémy spojené s kriminalitou, násilím a zločinností ve velkém stylu, 
které se budou navíc stále stupňovat a postupem času je bude možné zvládat už jen stěží. To bude mít 
však také za následek, že se bude rozmáhat nová cizinecká, rasová a náboženská nesnášenlivost, což 
povede k závažným problémům a přivolá do hry zhoubné záštiplné fanatiky. Ti pak budou demonstrovat, 
ale zčásti též pohrdlivě a násilnicky postupovat proti legálním i nelegálním utečencům. 

Celá ta okolnost, že lidé kvůli své nábožensko-sektářské víře ignorují přírodně-tvořivé zákony a že se 
od nich odpoutávají, se stane v budoucích časech nejhorším ze všech zlořádů. Mnozí náboženští, resp. 
sektářští věřící se sice oficiálně vzdají svého náboženského či sektářského vyznání, avšak přesto budou 
i nadále podléhat jeho dogmatům a zachovávat si dotyčné formy víry, takže budou přírodně-tvořivé 
zákony i nadále zohledňovat pouze pokrytecky a následovat je licoměrně. 

Pozemšťané, jejichž ohromný počet bude stále narůstat a kteří budou přelidňovat Zemi, se budou tedy 
raději odpoutávat od reálné skutečnosti a její pravdy, budou dávat volný průchod všemu, co bude 
poškozovat a ničit planetu, přírodu, rostlinnou a živočišnou říši, atmosféru a klima, a budou dělat 
všechno pro to, aby vše podléhalo zkáze, destrukci a výhubě. 

Nespočetní lidé se budou věnovat novým technologiím a budou na nich otrocky záviset, přičemž již 
v následujících desetiletích se bude zvláště objevovat jemná elektronická technologie, která se bude 
v nadcházející době velmi rychle dále zjemňovat. Tato »elektronická technologie«, jak se bude nazývat, 
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bude představovat rozšířenou odnož elektrotechniky, která se bude vyvíjet zejména využíváním 
aparatur, přístrojů a senzorů atd. ve spojení s elektronkami, fotobuňkami a jinými či podobnými věcmi 
atd., přičemž tato elektrotechnika bude v další budoucnosti nevídaně zdokonalována a zjemňována. 
A tato elektronická technologie bude vypadat tak, že v jednom malém přístroji o velikosti náprstku bude 
uloženo veškeré vědění, kterého se lidstvo dopracovalo od svého počátku. Slovo »elektronika« získá 
v dalším průběhu budoucnosti nový význam a nové pojmenování, neboť z něj bude utvořen pojem 
»elektronický«. Tento pojem bude však brzy překonán zcela novou technologií a jeho význam bude 
předčen jiným novým pojmem. Na počátku 3. tisíciletí bude zahájena další průmyslová revoluce, která 
bude veškerý dřívější průmysl dalece překonávat a která bude spočívat na digitové technologii (od slova 
digitus/digit = symbol, číslice; pozn. překl.). Tato technologie bude budit rozruch a ve většině stále 
rostoucí, přelidněné populace povede její užívání k závislosti a bezmála ke konci mezilidských vztahů. 
Tato nová technologie se má zakládat na plynulém »převádění signálů podobné, srovnatelné 
či stejnorodé kategorie« na »digitové formáty« nebo »digitové modifikace« – ať už to má nebo bude 
znamenat cokoli, já to každopádně nevím. 

Původní, ještě nejasné ideje a základní počátky této technologie vznikly již roku 1937, načež proběhl již 
záhy a rychle vývoj prvního plně elektronického, digitového univerzálního počítače, jenž byl sestrojen 
asi před 10 lety – nejprvotnější počátek této technologie však v zásadě vychází z antiky, přičemž 
technologie, která na těchto základech do dnešního dne vznikla, vede k obrovským pokrokům a způsobí 
revoluci všech věcí, jež budou z elektroniky vznikat. V následujícím průběhu budou nevyhnutelně činěny 
nové vynálezy, na jejichž základě budou vyráběny výpočty zpracovávající aparatury a přístroje atd., které 
budou směrodatné pro vývoj dalších technických, elektronických zařízení a digitové technologie. Tyto 
vývoje budou podporovat a určovat budoucí pokrok. Ten bude probíhat zvláště od počátku 3. tisíciletí, 
přičemž novou digitovou techniku budou používat mladí i staří lidé po celém světě, což často povede 
k jejich závislosti a také ke kriminalitě, násilným zločinům, terorismu, rodinným rozkolům, lhostejnosti 
a rozvratům vztahů. Tato nová technologie však bude způsobovat také nádory, poruchy vědomí, jakož 
i jiné neduhy, jež budou eventuálně i životu nebezpečné, a to tehdy, když budou lidé, ale i vyšší a nižší 
živočichové atd., příliš dlouho vystaveni vlivu silných elektromagnetických paprsků. Tato digitová 
technologie povede v běhu svého celkového dalšího rozvoje k vývoji aparatur a přístrojů atd. schopných 
extrapolačních výpočtů, jakož i k vývoji různých zařízení na zpracování dat. Lidé budou vše proměřovat, 
od nejmenších věcí až po ty největší, a vývoj ovlivní také televizní technologii, jakož přirozeně i četné 
jiné techniky lékařského a vojenského druhu, a dále i mnoho dalších věcí. S pomocí této nové 
technologie budou otevřeny zcela nové cesty technického rozvoje, na nichž budou lidé následně usilovat 
o »umělou inteligenci«, resp. o »schopnosti kognice a jednání«, a také o raketové lety do vnějších oblastí 
planety Země.  

Je nutno konstatovat, že tato nová elektronická technologie nebude přinášet pouze špatnosti, ale 
i mnoho dobrých a pokrokových věcí, jako např. po stránce lékařství a lidského zdraví, avšak i v tomto 
ohledu bude vše zneužíváno. Jedna z těchto podob zneužívání se bude vyvíjet již za 18 let, až bude 
provedena u člověka první transplantace srdce, která se vydaří; následně se však začne dít to, že budou 
takovéto transplantace prováděny na patřičných klinikách po celém světě a že budou patřit takříkajíc 
na denní pořádek, přičemž budou v průběhu času ve velmi hojné míře transplantovány i různé jiné 
orgány. Toto pak bude počátek kriminality, která se začne odvíjet z toho, že lidé ve finanční tísni budou 
motivováni k tomu, aby prodávali určité své orgány cizím lidem kvůli transplantaci. Z pohledů 
do budoucnosti ale rovněž jasně plyne, že budou lidé kvůli transplantačním orgánům i vražděni různými 
metodami, přičemž tyto vražedné skutky budou prováděny tak zákeřně, že následně nebudou 
rozpoznány. A faktem bude, že vzejde rozsáhlý obchod s orgány, přičemž vládní činitelé budou vyvíjet 
protiprávní, neodpovědné a lidskou důstojností pohrdající snahy o to, aby se zákonem ustanovilo, že 
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systém dárcovství orgánů má fungovat na povinné bázi. Zda se však tato absurdita prosadí, to dosud 
na základě pohledů do budoucnosti nemohlo být vypátráno. 

Četní vynálezci se budou v budoucnosti věnovat zejména velmi rychle se vyvíjející elektronické 
technologii a budou docilovat nesmírně mnoha objevů, které budou zčásti velmi užitečné, zčásti však 
také zcela nesmyslné, ba dokonce velmi nebezpečné. Tato nová technologie bude podněcována 
ve velkém stylu vlivem elektrotechnické hysterie, která se bude vyvíjet, počínaje dnešním dnem, 
v pozdějších desetiletích a která zasáhne bezpočet lidí. Tato hysterie bude – jak dokládají přesné pohledy 
do budoucnosti – v lidech probouzet nerozumné, zaníceně nekontrolované nadšení, jež bude vnímáno 
jako pokrokové a perspektivní, až budou prostřednictvím kinematografie a elektronických televizních 
přístrojů vysílány a šířeny do soukromých prostor a bytů občanů futuristické filmy, což se začne dít již 
za několik málo let a bude to pokračovat v následujících dekádách. To povede k tomu, že mnozí lidé 
obdaření fantazií a technickými vlohami budou těmito futuristickými filmy motivováni k tomu, aby 
dospívali na základě svých vlastních nápadů k různým vynálezům, a tedy ke smysluplným, progresivně 
průlomovým elektronickým objevům, ale rovněž i elektronickým objevům zcela absurdním, 
nebezpečným a neprospěšným. Na tomto základě bude vyvíjena technologie, která bude pro pozemské 
lidstvo ještě předčasná a která bude světu a všem národům přinášet velmi mnoho pohrom, a to proto, 
že lidstvo tuto předčasně se objevující technologii ještě zdaleka nebude schopno kontrolovat a ovládat, 
což povede k tisícerým neštěstím. Proto se zákonitě stane, že budou tyto progresivní vynálezy zcela 
neodpovědně využívány jako nástroje hromadného vraždění a že budou zločinně zneužívány 
k vojenským účelům, a že se s nimi tedy povedou rozličné války. Tato nová technologie bude však také 
skýtat různým malým i velkým teroristickým organizacím politického či nábožensko-fanatického druhu 
po celém světě možnost provádět vražedné, zločinné a ničivé teroristické akce. V budoucnu z této nové 
elektronické technologie, jakož i z »tichého válečného stavu« – který bude podněcovat Amerika, a který 
tedy ještě dlouho bude vládnout mezi ní a Sovětským svazem a později i Ruskem –, nutně vyplyne, 
že budou probíhat závody ve vojenském zbrojení pomocí nových a následně elektronicky vybavených 
a řízených smrtících zbraňových a špionážních systémů, což ze Země učiní ohnisko zcela zvráceného, 
zhoubného konání. Z tohoto na elektronice založeného, pochybného pokroku vzejdou elektronicky 
řízené produkční procesy, které budou hrát roli po stránce soukromé i veřejní dopravní mobility, neboť 
budou umožňovat, aby byly nakonec velmi rychle vyráběny miliardy soukromých automobilů a aby byly 
produkovány i nesčíslné jiné, spalovacími motory vybavené vozy, stroje a ruční nástroje, které budou 
všechny vypouštět do atmosféry jedovaté výfukové zplodiny v podobě oxidu uhličitého – tak je tomu již 
od roku 1862, kdy Nicolaus August Otto vynalezl plynový spalovací motor, a také od roku 1886, kdy Hans 
Benz uvedl v Německu do chodu první motorový vůz, resp. tříkolku poháněnou spalovacím motorem. 
Tyto jedovaté plyny budou v nadcházejících dobách přinášet stále více škod, budou zapříčiňovat zlé 
pohromy v souvislosti s klimatem, který se vymyká ze svých normálních pochodů, a budou také 
narušovat zdraví lidí a působit jim po zdravotní stránce trýznivé útrapy. To vše bude způsobováno i jinými 
plynnými látkami a jedy všeho druhu, avšak zejména též machinacemi, které budou ze ziskuchtivých 
příčin páchat firmy, koncerny a soukromé podniky, jež budou zvláště uspokojovat požadavky, přání 
a tužby po luxusu přelidněných mas; a těmito machinacemi budou lidé zhoubně ničit přírodu, zvířecí 
a rostlinnou říši a všechny ekosystémy, a tím pádem i narušovat atmosféru a nutit klima k předčasné 
proměně, která by za přirozených okolností změnila tvář Země až za několik set tisíc let. Všechny tyto 
události se dostaví a zběhnou tak, jak je předpovídám a jak je včas přibližuji všem lidem, kteří je chtějí 
znát a kteří se budou záměrně snažit o to, aby podle těchto znalostí uzpůsobili svůj život a aby jej mohli 
vést jinak a lépe než většina lidí, která se neuvážlivě, bezskrupulně a autokraticky v každém ohledu 
nafukuje v rámci nekonečně rostoucího přelidnění a která ve velkém plodí potomky, kteří posléze budou 
ničit veškeré základy života pro všechen pozemský život.                                                   12. listopadu 1947 

Edi Meier 
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