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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor Yanarara a Zafenatpaneach  

z Federace Plejaren 

s »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý osmasedmdesátý kontakt 

pondělí, 20. září 2021, 00.09 hod. 

 

Zafenatpaneach   Ahoj. – Buď pozdraven, Eduarde. 

Yanarara   Ano, buď srdečně pozdraven. Dnes přicházíme s překvapivou zprávou. 

Billy   Oba vás vítám. Je pěkné vás vidět, buďte také pozdraveni. Nuže, vy máte tedy dnes překvapení. 
– Je dobré, že se čas od času něco takového objeví. 

Yanarara   Ano, to skutečně je, jde o něco, co je důležité a co tě potěší. 

Billy   Aha, pak to tedy ještě může být zajímavé. To je lepší, dobré překvapení, které je navíc ještě 
důležité, neboť překvapení vede zpravidla ke zlosti. 

Zafenatpaneach   Jiní by se již dávno tázali, o jaké překvapení se jedná. 

Billy   Měl bych se tázat? 

Yanarara   To by bylo přece zcela nasnadě. 

Billy   U Sfath jsem se učil, že přílišná zvědavost často není dobrá, neboť až příliš často takové věci 
přinášejí zklamání, které je doprovázeno nedobrými důsledky. Dobré překvapení je sice trochu něco 
jiného než překvapení prosté, ale i v tomto případě jsem raději obezřetný – člověk přece nikdy neví. 
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Yanarara   To je patrně správné, a tudíž bych měla říci, že se jedná o dobré překvapení, jež se ti bude 
líbit a jež ti přinese užitek. 

Billy   Ano, to je správné, neboť před vyslovením překvapení je namístě vždy uvést, zda bude dobré 
nebo špatné, aby oslovovaná osoba předem věděla, na co se má připravit, tedy zda na něco dobrého, 
nebo na něco špatného. 

Zafenatpaneach   To je vlastně správně a mělo by se na to vskutku myslet. Ale nechám tu věc raději 
vysvětlit Yanarara. 

Yanarara   Pak bych ráda vyložila následující: Jak víš, zabýváme se od roku 2001 tím, abychom nalezli 
příčinu toho, proč u tebe tolik věcí nefunguje správně ohledně přístrojů, s jejichž pomocí píšeš, a tedy 
zvláště ohledně tvého počítače, tedy od té doby, co ses na něj definitivně přeorientoval. Nedokázali 
jsme si vysvětlit, proč se to vše dělo, dokud jsme nerozpoznali, že vně tvé pracovny na tebe a tvé psací 
přístroje působila jakási energie, kterou jsme ovšem vůbec neznali. Postupem času se o to začali zajímat 
někteří odborníci z našeho výzkumného týmu, a tudíž sem přicházeli a usilovali o objasnění věci, která 
... 

Billy   Promiň, že přerušuji tvůj výklad, ale pak jste tady museli být již mnohem dříve, než o tom vím. 

Yanarara   Ano, tak tomu skutečně bylo, neboť fakt, že jsi byl napadán zvnějšku, jsme znali již od doby 
tvého závažného zdravotního zhroucení na počátku 80. let. Tehdy ses zdravotně zhroutil, což jsi – jak je 
u tebe obvyklé, když jde o tvé zdraví – bagatelizoval, a proto ještě i dnes jisté léky ... 

Billy   To sem ale teď nepatří, a proto tyto věci při vyvolávání rozhovoru vypustím. 

Zafenatpaneach   To laskavě nedělej, neboť by mělo být pro jednou řečeno to, co ohledně své osoby 
zatajuješ těm, kteří si o tebe dělají starosti, přičemž nehovoříš ani o jistých věcech světového dění, avšak 
ty zamlčeny být musejí. 

Billy   Ale ... 

Yanarara   V tomto ohledu neexistuje žádné ale, neboť je správné a náležité, aby bylo pro jednou řečeno 
to, co je skutečností. 

Billy   Ale to ... 

Zafenatpaneach   Žádné ale, neboť je tomu vskutku tak, jak říká Yanarara. To by mělo postačovat. 

Yanarara   Ano, skutečně. Tehdy jsi psal knihu »OM« ručně a vestoje, jelikož jsi již nemohl pracovat 
vsedě. To jsem sama pozorovala, a vím, že od té doby musíš každý den užívat určitý lék, abys ... 

Billy   Promiň, ale to je přece má osobní záležitosti. Nemůže ... 

Zafenatpaneach   To právě není, a sice proto – a je skutečně nepřípadné, že se nyní zdráháš nás 
poslouchat a že náš rozhovor pak nechceš vyvolat a sepsat –, že nyní víme, že tvé tehdejší zdravotní 
zhroucení bylo řízeno týmiž energiemi, které tě v dnešní době obtěžují při tvé práci na počítači a které 
tě neustále napadají i v jiném ohledu. To, co se ti přihodilo s těmi poníky – přičemž bylo tvé pravé 
rameno natolik rozdrceno, že bylo bývalo možné mu navrátit funkčnost jen pomocí náročné operace 
a nových kovových kloubů –, to rovněž vyplývalo ze zásahů těchto energií. To jsme byli mezitím schopni 
jednoznačně, a tedy bez jakýchkoliv pochybností odůvodnit. Pro nás všechny je ostatně nepochopitelné, 
jak jsi dokázal své rozdrcené rameno bez nezbytné operace opět uvést do takového pořádku, že jsou 
všechny partie očividně natolik uzdravené, že dnes v tomto ohledu nejsi nijak znevýhodněn. Od Ptaah 
víme, že se tě již několikrát tázal, jak jsi to dokázal, avšak ty jsi mu v tomto směru nic neprozradil. Proto 
se tě nyní tážeme znovu, jak jsi to dokázal? Jednoduše to nedokážeme pochopit, neboť jsi svedl něco, 
co je i na základě našeho chápání nemožné. 

http://cz.figu.org/


3 
 

 

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

Yanarara   Ano, tak tomu vskutku je – tedy prosím. 

Billy   Ani tak to nechci říci. – Inu, je to právě – nu ano – jednoduše o tom nechci ani nemohu mluvit. 
Promiňte mi to prosím – totéž jsem říkal i Ptaah, Florena a Bermunda –, tak to právě je. Více k tomu 
nechci povědět, a mám pro to své důvody. 

Yanarara   Studovali jsme tvůj život a narazili na dosti podivné události, které nedokážeme pochopit – 
nechápe je ani Ptaah, neboť přece mlčíš i vůči němu. 

Zafenatpaneach   Ano, to říká. Ty jednoduše nemluvíš. 

Billy   Tak tomu právě je. Dále bych o tom nyní již nechtěl hovořit. 

Zafenatpaneach   Ano, škoda, neboť... 

Billy   Není to škoda, neboť o tom nemohu mluvit, ani kdybych chtěl. Na stranu druhou – jednoduše to 
nejde, ani vy sami byste tomu nerozuměli. Tak to jednoduše je, a tudíž se mě prosím již neptejte. 

Yanarara   Patrně to nezáleží na tom, že pouze nechceš hovořit, ale ... 

Billy   Tak je to, nemusíš to uvádět výslovně. 

Zafenatpaneach   Tak o tom mlčme. Pak ať ti Yanarara poví, proč jsme zde. 

Yanarara   Dobrá, naše záležitost, kterou ti chceme přednést, se týká toho, co jsme již zmiňovali 
na počátku našeho rozhovoru, tedy těch podivných energií, jež jsou pro tebe tak nebezpečné a jež 
ovlivňují pouze tebe, avšak nikoliv jiné osoby. Od roku 2001 zde bylo více než 340 našich odborníků, 
kteří se zabývali výzkumem těchto neznámých energií a z nich plynoucích sil, přičemž jsme po asi 20 
letech badatelských prací s ještě 314 výzkumníky konečně dospěli k poznání, že se jedná o náboženské, 
resp. věrské energie. Tyto energie dokázaly účinkovat tak, že tě postihovaly po celou dobu tvého života 
a že tě neustále »pronásledovaly«, zejména proto, že navíc všude působily ty sektářské intriky, jež byly 
iniciovány ve tvé domovské obci. 

Z toho důvodu jsi byl již od svého nejútlejšího mládí vlivem těchto energií neustále znevýhodňován, 
ba dokonce tělesně postihován, ať už jsi šel kamkoliv. Do toho spadá i těch 24 útoků na tvou osobu, 
resp. na tvůj život. Jelikož stále a silně rostl počet lidstva, a jelikož současně s tím rostla i víra lidí, tak se 
tato energie dokázala vyvinout tak, že se osamostatnila. To vedlo nakonec k tomu, že se touto věcí ve 
větším počtu zabýváme již od roku 2001, načež jsme, po tak dlouhé době, konečně rozpoznali, o jaké 
energie se jedná; tyto energie, které jsou za tyto věci odpovědné a jež postihují tvoji osobu a práci, jsme 
skutečně neznali. Dále ještě krátkými slovy vysvětlím, že budeme potřebovat ještě léta výzkumných 
prací, abychom celé věci porozuměli do té míry, že budeme schopni proti této energii a její síle 
postupovat a zneškodnit ji, takže se toho žel již nedožiješ; my se pak stáhneme ze Země a nebudeme 
chtít mít s jejím lidstvem již nic co do činění, neboť je pro nás příliš věřící, než aby v dohledné době 
nalezlo cestu k realitě. Až nastane čas, kdy reálně smýšlející lidé budou schopni jít cestou rozumu 
a zdravého úsudku, a nikoli cestou obvyklou, tak sem my, resp. naši potomci, přijdeme a dotyčné 
vezmeme pryč. Více k tomu není co dodat. 

Zafenatpaneach   Nyní toho bylo řečeno dost – teď je ještě potřebné povědět to, že jsme díky svému 
výzkumu nalezli možnost, jak lze alespoň částečně zabránit tomu, aby byl text, který píšeš, ovlivňován 
do té míry, že sám už nejsi schopen přečíst, co jsi vlastně napsal. Za tím účelem musím s Yanarara něco 
provést na tvém počítači, u čehož nemusíš být přítomen a můžeš jít spát. 

Billy   To jsou dobrá slova. Ahoj vám oběma – a ať vám jde práce od ruky. 

Yanarara   Na shledanou – a dobrou noc. 
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Zafenatpaneach   Totéž ti přeji i já. 
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