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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý devětasedmdesátý kontakt 

středa, 6. října 2021, 21.32 hod. 

 

Billy Tak už jsi tady, buď pozdraven a vítán, milý příteli. Ptaah, dnes mám nějaké dotazy, které jsem 
vlastně již vznesl, ale bylo by nutné, abys je znovu zodpověděl. Jelikož vím, že se příliš nesnažíte zabývat 
se těmito věcmi, je mi skoro trapné, že znovu přicházím s toutéž záležitostí, ale mezitím se přihodilo, že 
jsem možná podal nějaké chybné odpovědi, a proto znovu tematizuji totéž. Jedná se o to, zda znáš 
jméno Antonio Vrzi nebo jak přesně zní, neboť tento muž povídá, že má kontakty s mimozemšťany. Pak 
tady mám opět jméno nějakého muže, jenž se nazývá Antonio Solitaria, avšak v tomto případě skutečně 
již nevím, komu tohle jméno patří. Není to možná správné jméno tohoto Vrziho? 

Ptaah   Také tě nejprve zdravím a děkuji za tvé uvítání. – Na toto jméno ses mě skutečně již tázal, a sice 
před 8 dny, když jsem byl u tebe; nikoli, to jméno mi není známo, jak jsem ti už říkal, neboť se podvody 
údajných kontaktérů s mimozemšťany nezabývám do té míry, že bych všechny tyto osoby znal jménem. 
Na stranu druhou osoby, které skutečně zažily nějaké situace s cizinci, nevědí, s kým měly vlastně co do 
činění. Pokud tedy nějaký člověk tvrdí, že udržuje kontakty s mimozemšťany, tak se sám usvědčuje ze lži, 
neboť takovéto kontakty nám nejsou známy, s sice právě již proto, že se těmito věcmi nezaobíráme. 
Pokud v tomto ohledu disponujeme nějakými znalostmi, tak pouze na základě shod okolností, které jsou 
však vzácné, jelikož se výslovně nevěnujeme takovýmto záležitostem, jež se zpravidla zakládají na lžích 
a podvodech. Moje výpověď, která se zakládá na mých osobních pozorováních a zkušenostech, zní tedy 
tak, že údajné kontakty pozemšťanů s mimozemskými formami života nemohu svojí odpovědí na tvoji 
otázku potvrdit. Mimoto se speciálně a výlučně zabýváme skutečně jen okolnostmi, jež se odehrávají 
kolem tebe a tvé osoby. Co se týče jiných věcí jako údajných spojení, resp. kontaktů obyvatel Země, resp. 
pozemšťanů s údajnými mimozemšťany, tak tyto záležitosti nespadají do sféry našeho zájmu, a tudíž se 
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jimi ani nezaobíráme. Činili jsme tak v dřívější době, kdy byla na Zemi ze zájmu lidí prakticky zahájena 
»éra mimozemských létajících objektů«, takzvaných UFO. 

Na základě tvých otázek jsme se těmto věcem věnovali a zjistili jsme, že v případě jistých pozemšťanů se 
skutečně stalo, že byli uneseni a examinováni atd. cizinci. Nebyli jsme však schopni zjistit, že by se konaly 
vlastní kontakty, jaké probíhají mezi námi a tebou. Na stranu druhou velmi dobře víme, že pozorování 
létajících objektů cizinců jsou skutečná, a že pozemšťané pořizovali a i dnes ještě pořizují velmi dobré 
a pravé fotografické a filmové záznamy nebo jiné nahrávky těchto cizích létajících objektů, a sice 
i pomocí »moderních« komunikačních přístrojů, že se nazývají mobily. Pravost takovýchto fotografií byla 
též dokázána armádami, avšak o tom se zpravidla mlčí a tento fakt se popírá, což je velmi směšné, neboť 
i přesto existuje a může být prokázán. 

Co se však týče celého skutečného pozadí těchto cizinců, tak to je jejich věc a nás se netýká, a tudíž se 
jím ani neobíráme a nenecháváme se jimi rozeznat, což nám umožňuje naše technika, a tak nebudou 
naprosto schopni, ani do budoucna, rozpoznat naši existenci. My s těmito cizinci skutečně nechceme 
mít v žádném ohledu nic co do činění, třebaže jsme přesně vypátrali, čím a kým vůbec jsou. To je známo 
i tobě. 

Billy   Neměli bychom pro jednou otevřeně hovořit o tom, kým hlavně a odkud ti cizinci vlastně jsou, 
čímž myslím, odkud pocházejí? 

Ptaah   Ty víš, že nám to naše direktivy zapovídají a že se tímto zákazem musíš řídit i ty. 

Billy   Však to byla jen otázka. 

Ptaah   Kterou bys ovšem neměl klást. 

Billy   Dobrá, dobrá. Možná že to ode mě bylo skutečně nerozvážné. 

Ptaah   To patrně bylo. 

Billy   To patrně bylo, ano. Ale jak se mají věci tehdy, když se objevujete v mé kanceláři? To je otázka, 
která mi byla kladena již před dlouhou dobou a která někomu dělala starosti, ale já jsem ji stále odkládal, 
jelikož jsem na ni jednoduše zapomínal, a navíc jsem o těchto věcech nechtěl otevřeně hovořit. Nyní 
na mě však s tímto dotazem opět někdo naléhal. Neexistuje zde možnost, že by ti cizinci nebo např. 
i nějaká tajná služba atd. mohli nějakým způsobem odposlouchávat nebo vidět, o čem hovoříme a kde 
se pohybujeme? Tato otázka působí lidem zjevně problém, neboť také říkali, že si dělají starosti s tím, že 
by někdo mohl vtrhnout do mé kanceláře, když se v ní nalézá někdo z vás. 

Ptaah   Tyto prostory jsme zvenčí zajistili – a to smím říci, neboť absolutní bezpečnost není v žádném 
ohledu ohrožena. To, co ti pod podmínkou zachování mlčenlivosti vysvětlím, nesmíš otevřeně vyprávět 
jiným lidem ani rozšiřovat. Je tomu vskutku tak, že není možné naše hovory odposlouchávat, a to ani 
tehdy, kdyby byla použita skrytá odposlouchávací zařízení futuristického druhu, neboť dbáme na to, aby 
bylo vše pro tebe i pro nás skutečně bezpečné. To je zajištěno tím, že v každém okamžiku kontaktních 
návštěv a rozhovorů atd. je tvá pracovna pomocí naší technologie do té míry ... vůči vnějšímu světu ..., 
že jsou časové okamžiky a události ..., když ty ... ve své pracovně ... Každá osoba, která by poslouchala 
a pozorovala, by tedy slyšela a viděla jen to, co se ... ve tvé pracovně ..., avšak nikdy to ..., kdy se někdo 
od nás u tebe ... Tak jsme to ve Středisku zařídili již od samého počátku. 

Billy   To jsem nevěděl. Vždyť to je geniální. – Ale pověz, pročpak mohla tehdy Elsi spatřit Quetzal? Maria 
měla jednou také to štěstí, když přišla do mé kanceláře. Také Silvano jednou spatřil Quetzal nad 
Pfäffikonem, a navíc jej mohl jednou fotografovat naproti na schodišti do centra. Jak se to slučuje s tvými 
výpověďmi? Pak tu ještě byla ta příhoda v místnosti s mojí bývalkou. 
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Ptaah   To směšuješ nějaké věci dohromady, milý příteli. Zaprvé jsi tehdy, když Elsi ve tvé pracovně 
spatřila Quetzal, této ženě sám otevřel dveře a umožnil jí vstoupit do své pracovny, když v ní na tebe 
čekal Quetzal. V případě Marie tomu bylo tak, že jsi neuzamkl dveře do pracovny, takže mohla jednoduše 
vstoupit. V případě Silvana tomu bylo tak, že tě tajně následoval na lesní cestu nad Pfäffikonem; a že byl 
schopen na schodišti centra fotografovat Quetzal, to byla shoda okolností. 

Billy   Ano, tak tomu patrně bylo. V každém případě se Quetzal »divoce« hněval, a Silvano musel ty 
negativy a fotografie zničit. 

Ptaah   Tak tomu bylo, ano. A to, že jsi se svou ... – o tom nechci hovořit, naše technika to každopádně 
umožňuje – kromě některých jiných věcí, které ovšem nemají být otevřeně zmiňovány. 

Billy   Vědět o tom něco bude pro mě možná dobré, neboť to zaručuje – podle toho, co jsi právě vyložil 
– jen určitou bezpečnost. To byla skutečně věc, která mi dělala starosti, a proto měla být diskutována již 
dříve. Ale o tom budeme mluvit později ještě na soukromé úrovni, což bude patrně podstatné, a měli 
bychom to prohovořit. Ale co si myslíš tady o těchto snímcích? Jednou jsi je přece již viděl a podotkl jsi, 
že jsou patrně pravé. Navíc mi silně připomínají to, co mi řekl – při jedné cestě do minulosti se Sfath – 
N. T., dříve než byl roku 1943 zavražděn v hotelu, což bylo ovšem prezentováno jako sebevražda. Malý 
moment, prosím ... Tady jsou opět ... Co si o nich myslíš dnes? Ten filmový materiál mi poslal do počítače 
Michael, který se také stará o případy, kdy se na počítači opět něco nedaří, což se žel děje docela často. 
Ostatně jde teď na počítači snáze psát – byli zde přece Yanarara a Zafenatpaneach a prováděli něco 
s jedním přístrojem, který používali při manipulaci s mým počítačem a mojí klávesnicí. Nevím sice, co 
vlastně dělali, ale celá jejich práce přinesla dobrý úspěch, který bude ovšem jen dočasný, jak ještě 
dodatečně zmínili. V každém případě tomu již není tak, jak tomu bývalo, neboť v textech, které píši, je 
nyní méně chyb, a navíc se chyby objevují už jen v každém třetím nebo čtvrtém slově, a to méně než 
dříve. Ti dva odvedli skutečně pořádnou práci, stejně jako jejich 314 vědců, kteří se spolu s nimi zabývají 
tím šíleným blokem náboženských sil, který se osamostatnil a pracuje proti mně. 

Ptaah   Co mám k tomu ještě dodat, neboť ty práce, které vědci odvedli, jsou velkolepé, když se 
zamyslíme nad tím, že jim tyto ničivé náboženské energie, jež se osamostatnily, nebyly nikdy předtím 
známé. Ani já jsem je neznal, stejně jako nikdo z nás, neboť my neznáme náboženskou víru, a tedy ani 
energie, které jsou touto vírou generovány a které tropí nepravosti, matou lidské myšlenky a budí v nich 
věrskou závislost na Bohu nebo Bohu Stvořiteli, jenž neexistuje. Naše národy ve velmi dávné době také 
věřily v Boha, avšak před více než 52 000 lety se to vše změnilo působením velké koule, která se náhle 
objevila a o které toho víš více než my, aniž bys o tom směl hovořit. Dnes všichni lidé z našich národů 
myslí, činí svá rozhodnutí a jednají samostatně, aniž by ještě věřili nějakým náboženským aspektům, 
a tudíž se z jejich každodenního života veškerá víra vytratila – z této příčiny dnes všichni lidé přicházejí 
každé věci na kloub, dříve než ji přijmou jako pravdivou. Tímto způsobem lidé předcházejí také lžím, 
a tedy i hádkám, a všude na našem světě vládne mír. Samozřejmě že se za jistých okolností objevují 
názorové různice, avšak ty se nikdy nezvrhávají v rozepře a jsou ukončeny dříve, než se může odehrát 
něco neradostného. 

Pokud jsou tyto snímky, které zde opět vidím, pravé – a takové se skutečně zdají být –, pak svědčí 
jednoznačně o tom, co sám víš již od té doby, kdy jsi s mým otcem, Sfath, viděl, že vynález N. T. padl 
do rukou nacistů, kteří jej dále vyvíjeli. To znamená – což jsi sám věděl –, že vynálezové plány N. T. byly 
na konci války nalezeny a dále rozvíjeny Spojenci, přičemž kvůli špionáži se tyto plány dostávaly do rukou 
dalších stran a byla rozvíjena v nich obsažená data, což nakonec vedlo k jejich uskutečňování. Kdyby 
nacističtí badatelé, kteří na této věci tehdy pracovali, dokázali tento vynález zcela realizovat – a sice 
dříve, než byl Hitler se svojí manželkou, s níž se krátce předtím sezdal, zastřelen ve svém berlínském 
bunkru svými zřízenci –, tak by se Hitler s touto zbraní stal vládcem světa. 

Billy   To tedy znamená, že to, co zde bylo filmováno, je pravé. 
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Ptaah   Ano, tak to vidím a hodnotím. Měl bys jen vědět, že tyto plány byly tajně, z důvodu špionáže, 
kopírovány a předávány dalším stranám, a tudíž dnes touto zbraní disponují 2 státy, o čemž ovšem 
nevědí ani jejich nejvyšší vedení, neboť tyto věci jsou známy pouze armádám a eventuálně též tajným 
službám. Je-li tomu skutečně tak – přičemž se zdá, že jde vskutku o realitu –, tak jsou do této věci 
zasvěceni jen jistí nemnozí lidé, včetně těch, kteří tuto zbraň umějí obsluhovat, přičemž ti nejsou vázáni 
žádným přátelstvím ani manželstvím, a navíc jsou do té míry monitorováni, že by byli ihned usmrceni, 
kdyby někomu jinému prozradili třeba jen sebemenší informaci. Zjistili jsme, že se v utajovaných 
projektech používá tato metoda, a víme tedy o její existenci. Vše bylo tímto způsobem vedeno již před 
poslední válkou, takže se o této věci nic nedozvěděli ani vůdčí státní činitelé, jimž bylo tedy vše 
zatajováno. Tak to probíhalo proto, že (...) (...), kteří mají své lidi dokonce i ve vládních patrech, vše tajně 
řídí. 

Billy   Ti tedy skutečně působí a postupují podle své libosti, takže ti vládní činitelé, kteří jsou ve funkci, 
jako např. (...) 

Ptaah   To souhlasí. Na tom se podílejí i lidé, kteří pracují jako poradci, jejichž »rady« pak státní činitelé 
přijímají a realizují, načež své »znalosti«, jež jim tito »poradci« vtloukli do hlavy a »poradili«, diktátorsky 
předávají populaci. Ta pak všechny tyto věci – bez námitek – zpravidla přijímá a nemá ani tušení o tom, 
že není dirigována oficiálními mocenskými činiteli ve vládních patrech, nýbrž »poradci«, kteří 
ve skutečnosti sledují zcela jiné cíle a jsou sami závislí na lidech, z jejichž pověření vyvíjejí »poradenskou« 
činnost. 

Billy   Dotyční pak tedy právě skutečně »vládnou«, tedy právě jako stínová vláda, což si ovšem nikdo 
nechce připustit. 

Ptaah   Ano, a k tomu patří i lidé, již jsou z americké sekty ..., která se také dopouští vražd, jež nikdy nelze 
objasnit, jelikož každá vražda je maskována jako sebevražda a bývá »hodnocena«, ze strachu před touto 
sektou a v její prospěch, právě jako sebevražda – nebo proto, že členové policie a soudních úřadů sami 
patří k této sektě, jako je tomu zejména v ... Tak je tomu jednak proto, že oběti vraždy příliš mnoho vědí, 
a jednak proto, že náhle začnou pro tuto organizaci představovat riziko, takže jsou tyto osoby kvůli svým 
přílišným či náhlým vědomostem vyřazovány ze hry. 

Billy   Pak mám tady tohle: Ve 4. bloku, na straně 55, uváděla Semjase při 136. kontaktu následující: »Víš 
také to, že tento zdánlivý národ po velmi dlouhou dobu stále dosahoval svých cílů, avšak vždy jen pomocí 
vražd, pálení, zrazování přátel a intrik atd. – v tom byli prapředci dnešních Izraelců skutečnými mistry.« 
atd. Na to jsem odvětil: »Člověče, musíš být zatraceně opatrná na to, co tu říkáš, neboť lidé by si to mohli 
vyložit jako neofašistický a protižidovský projev. Víš přece, že antisemitské intriky a podobně neustále 
vedou k soudním procesům a ještě horším věcem.« 

Totéž stojí také v předpovědích, a sice v knihách, jež byly sepsány v letech 1982 a 1996. To, co Semjase 
uváděla, jsem tehdy pochopil tak – a chápu to tak i dnes –, že jednoduše jen opakovala to, co bylo 
povídáno již od nepaměti a co se povídá i nadále. Podle mého mínění tyto věci opakovala nešťastně tím 
způsobem, že to působilo tak, jako by se jednalo o její vlastní názor, a proto jsem jí vpadl do řeči a právě 
řekl ... Nu ano, ty víš, co mám na mysli. Ty věci souvisely s izraelskou tajnou službou a s tím, že Hebrejci 
v dávné době uzavírali s domácími obyvateli zdánlivé přátelství, aby vzápětí poté uchvátili jejich zemi, 
ačkoli jim nepatřila, což plodilo novou zášť. »Země zaslíbená« jim byla sice přislíbena, avšak dávní předci 
dnešních Izraelců si přivlastnili následně tu špatnou. Zakladatelem pranároda »Hebrano«, nebo jak se 
nazýval, byl »Abram«, už to nevím přesně, neboť je to již dlouhá doba, co jsem se těmito věcmi zabýval, 
a navíc se mi mnohé tyto i jiné vědomosti vytratily z paměti po mé mrtvici. Žel mi tanou na mysli už jen 
útržkovité vědomosti, takže již nejsem schopen dát dohromady přesné souvislosti. Vím však ještě, že 
zakladatelem národa »Hebrano«, nebo jak se skutečně jmenoval, byl muž tmavé barvy pleti, který 
pocházel z Afriky, a tudíž se jednalo o jinou postavu, než o jaké hovoří židovští věřící. 
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Nuže dobrá, podle toho, co vím, neměly výroky Semjase nic společného s vírou, starými tradicemi ani 
dnešním národem Izraelců, nýbrž s izraelskou tajnou službou, izraelskými vědci a vládními činiteli, jakož 
i s tím, a to zvláště, že jsou židé od nepaměti obecně hanobeni. Semjase tehdy pouze opakovala to, co 
se povídá již odjakživa, aniž by k této věci vyjadřovala svůj vlastní názor. Tak jsem to tehdy pochopil. To, 
co povídala a co plyne z věty 97 a té následující, vzbuzuje tedy v lidech dojem – a proto o tom hovořím, 
jelikož jsem na to byl dotazován –, že se jedná o antisemitský projev, což ovšem takto nechápu. 

Ptaah   Tak tomu skutečně bylo, neboť moje dcera, Semjase, pouze reprodukovala to, co se obecně 
od nepaměti povídá o židovském národu, stejně jako ty sám zmiňuješ a reprodukuješ pouze fakta, aniž 
bys jimi vyjadřoval své vlastní mínění. Tento přístup je u nás, Plejaren, obvyklý, a tudíž vždy hovoříme 
jen ve smyslu reprodukce, pokud jde o to uvést, jaký vládne všeobecný názor nebo jaká jsou obecná 
vyjádření. To také jednoznačně plyne z toho, co a jak vše vypověděla. Její výpověď je tedy nutno vnímat, 
pojímat a hodnotit jako zcela neutrální, a sice v tom smyslu, v jakém i ty reprodukuješ něco, co řekl 
někdo druhý, aniž bys k tomu vyjadřoval své osobní mínění. Bylo nutné to posuzovat tak, jako kdybys ty 
sám řekl, že jednoduše reprodukuješ něco, co řekli ostatní nebo co se povídá již od nepaměti. Její 
vyjádření tedy neobsahuje její osobní názor, jak přece sám víš a jak jsi i tehdy musel vědět. Pokud nám 
jde o to vyjádřit svůj osobní názor nebo náhled, pak to činíme výslovně tak, že o této věci neexistuje 
žádná pochybnost. 

Billy   Tak jsem to tehdy skutečně i pochopil, ale přesto jsem musel říci to, co jsem právě řekl, neboť 
až příliš rychle pozemšťané vše chybně chápou a berou od podstaty zle. Je to právě tak, že nejsou zvyklí 
jednoduše reprodukovat nějakou věc tak, jak právě koluje ve společnosti atd. 

Ptaah   To pro mě není novinkou, neboť pozemšťané až příliš rychle chápou věci chybně. Kromě toho 
jim vůbec není známo, jak reprodukovat něco mluveného tak, aby o tom vyprávěli a povídali 
s vyloučením svého vlastního názoru. Mimoto je ohledně židovství nutno říci následující: Skutečnost, že 
lidé pěstují nevraživost proti židovským věřícím, není úkazem moderní doby. Četné formy protižidovské 
nesnášenlivosti, jež se různě objevují, jsou ovšem nové. Tato nenávist se velmi vzácně projevuje 
otevřeně, neboť ji lidé často vyvíjejí ve skrytu, jak vím ze svých studií o způsobech chování pozemšťanů. 

Billy   To je mi známo; mimoto sahá nesnášenlivost proti židům až do hluboké antiky. Lidé frázemi jako 
»nebude jistě zakázáno říci, že židé ...« atd. projevují svoji kritiku Izraele a prezentují židovství 
relativizujícím způsobem jako špatné, třebaže celý izraelský národ a stát nejsou lepší ani horší než 
jakýkoliv jiný stát, neboť nakonec každá země se stala státem, a tedy tím, čím je dnes, bez výjimky 
na základě vraždění a zabíjení. Dokonce i Švýcarsko bylo vystavěno na lidské krvi, jak dokazuje historie – 
přinejmenším ta známá. Na tom všem nic nezmění ani zapírání dějin a krasořečnění. 

Celý pojem antisemitismu vlastně již dávno dospěl do středu společnosti, avšak nikdo mu nerozumí, 
a proto se nabízí otázka, kde vlastně antisemitismus začíná, kde se dnes ve skutečnosti praktikuje, co de 
facto znamená nepřátelství proti židům a kdo jsou skuteční antisemité? Dnes se na pojem 
antisemitismus nahlíží jako na historické projevy protižidovské nesnášenlivosti, a nakonec vše končí 
v dnešní kritice izraelské politiky. 

Pojem antisemitismus byl vytvořen až roku 1879, a to z toho důvodu, aby se vědecky chápala nová 
podoba starotradičního židovství a aby se rasisticky opodstatnilo odmítání židů. Z této nové slovní kreace 
tedy vzešlo falešné a modifikované pojetí židů, které již nebylo definováno primárně vírou, resp. 
náboženstvím, nýbrž určitou rasou a lidem, jenž tvořil vlastní národ. 

Pojmenování antisemitismus se zakládá na jazykových a etnografických diferenciacích, jež byly 
vytvořeny koncem 18. století. Pojmem »semitismus« se jeho tvůrci pokoušeli postihnout a ponížit 
podstatu semitských národů, aby vytvořili rozdíl od národů indogermánských (indoevropských). 
Semitské a indoevropské rasy, jež tvořily své vlastní jazykové rodiny, byly tedy dle své existence rozděleny 
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na Semity, Indoevropany a také Árijce. Přitom se pojem začal zužovat na jedné straně na Židy a na straně 
druhé na Germány. Arabové se tak zákonitě stali také semitským národem, přičemž se dnes často ozývá 
námitka, že nelze definovat arabsko-islámský antisemitismus. To proto, že se tím prý nevystihuje 
podstata věci, jelikož antisemitismus představuje vysloveně protižidovský postoj, a navíc jsou prý 
židovské skutky semitské, a tedy – ve správném pojetí – »zvrhlé«. 

Antisemitismus ztělesňuje v podstatě mnohem více než jen cizineckou nesnášenlivost, neboť 
ze správného úhlu pohledu představuje nenávist vůči národu a je zejména zaměřen na židovství, a navíc 
jej lze vnímat i jako sociální a náboženskou předsudečnost. 

Celý antisemitismus byl v 18. století – zřejmě z nenávisti vůči židovství – nazírán jako moderní 
světonázor, avšak ve skutečnosti je tak nemoderní, resp. antimoderní, že už to dál nejde. Samotná 
existence židů prý představuje příčinu všech problémů, které od nepaměti hýbou tímto světem, neboť 
jejich víra, jejich náboženské praktiky a jejich »řemeslná« zručnost při zacházení s penězi, s níž je 
nevyhnutelně spojen i obchod, se zcela vymykají normálnímu rámci – takový je každopádně názor všech 
možných lidí nežidovského vyznání. 

Antisemitismus všeho druhu, jaký dnes existuje, se zakládá na neuvěřitelném popírání holokaustu, jenž 
představoval nestvůrný zločin na lidstvu a nacistickou genocidu, což se v dnešní době relativizuje, byť se 
jednalo o dílo, které v celých dějinách pozemského lidstva naprosto nemá obdobu. Pravicově 
extremistická strana NSDAP ve 3. světové válce – 1. světová válka se konala mezi lety 1756 až 1763, což 
se záměrně zamlčuje, jelikož na ní nesla vinu někdejší americká vláda kvůli svému válečnému štváčství, 
které tedy podnítilo tuto globální válku – dále budovala antisemitismus, neboť ten byl ze strany NSDAP 
pod vedením Adolfa Hitlera natolik vyhrocován, že byly kvůli němu vražděny milióny lidí, a sice nejen 
židovští věřící, nýbrž i četní příslušníci jiné víry, jako např. křesťané, muslimové a šintoisté atd. 

Antisionismus, který upírá Izraeli právo na existenci, vlastně vědomě či nevědomě probíhá již 
od nepaměti, tedy právě od doby, kdy staří Hebrejci dobyli »zemi zaslíbenou«. V nové době však 
antisionismus vznikl později, přičemž v jeho rámci je skutečně vyvíjena snaha odepřít židům jejich 
skutečně bezpečné útočiště, a tedy je zároveň pronásledovat. 

Vedle nacionalismu a příslovečné cizinecké nesnášenlivosti neonacistů je nosným pilířem pravicového 
extremismu také antisemitismus, jenž tvoří souhrnnou ideologickou množinu pro ty, kteří jsou extrémní 
a radikální – k nim se řadí i přísní islamisté, kteří vyplodili novou situaci nesnášenlivosti proti všemu, co 
je židovské. O tom mnozí lidé nebo právě příslušníci nežidovské víry ani dnes ještě nevědí, a proto se 
nekompromisně stavějí na stranu Palestinců1, aby zčásti pomocí antisemitského způsobu mluvy 
nemyslících kritiků globalizace hanobili Izrael, a tedy obecně všechny židovské věřící. 

Fakt, že se z antisemitismu vytvořil zastřešující faktor všech forem protižidovské nesnášenlivosti, je 
specifikován tím, že jej spoluvytváří zvláště historické, politické, ale i náboženské a psychosociální 
aspekty a atributy, které jsou tak starobylé, latentní, a navíc nepochybně křesťanské, jakož 
i nacionalistické, rasistické, sekundární, zejména ale také islámské nebo právě antisionistické, že z toho 
všeho plyne právě nevídaný antisemitismus. Tento pojem, který je používán ve velmi širokém a rovněž 
i neostrém významu, není nikterak bezproblémový, neboť člověku sugeruje historickou kontinuitu, resp. 
trvalost, která ospravedlňuje zdánlivé nepřátelství proti židům. A pokud se na toto zdánlivé protižidovské 
nepřátelství pozorně podíváme, tak zjistíme, že již od biblického Hamana až po Hitlera existovaly mezi 
židy a ostatními národy vztahy, jež tvořily ryzí historii pronásledování. Je to ... 

 
1 Podle výkladů jazykovědců Plejaren se v německé řeči výraz »Palestinci« nemá psát »Palästinenser«, nýbrž 
Palästineser. 
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Ptaah   Omlouvám se, že tě přerušuji, ale tento »Haman«, co to je? Tento výraz mi není známý, neboť se 
pozemskými dějinami příliš nezabývám. 

Billy   Vlastně se nejedná o pozemskou historii, nýbrž o dějiny starých Hebrejců, když hovořím o pojmu 
»Haman« – pokud dám ovšem celou věc správně dohromady a vyjádřím ji správně. Má paměť totiž 
poněkud utrpěla kvůli mrtvici, kterou jsem měl před 3 nebo 4 měsíci. Historie Hamana zní tak – podle 
biblického vyprávění –, že Haman Agagský byl ústřední postavou, která je zmiňována v knize Ester 
Starého zákona, resp. tanachu; byl to syn Hammedata působící u perského krále Xerxa, který se vlastně 
nazýval Ahasveros. Haman byl nejvyšším vládním úředníkem, před nímž muselo pokorně klečet 
královské služebnictvo. Žid Mordechaj, který byl podle vyprávěného příběhu bratrancem a adoptivním 
otcem královny Ester a který sloužil na dvoře perského krále Xerxa, odmítl před Hamanem pokleknout, 
načež tento u Xerxa vydal edikt, podle nějž směli být všichni židé 13. adáru vyplundrováni a pozabíjeni. 
Adár je hebrejské slovo a znamená šestý měsíc podle židovského »občanského« kalendáře; je to 
současně i poslední měsíc podle židovského »náboženského« kalendáře, přičemž adár začíná 
v křesťanství v polovině února. To je vlastně to, co ti chci z hebrejských dějin vyprávět a reprodukovat, 
jinak by celá věc vedla příliš daleko. 

Ptaah   Děkuji. – To mi také postačuje, je to vskutku informativní. 

Billy   Dobrá, pak mohu pokračovat dále s výkladem antisemitismu, avšak předně chci podotknout, že 
sám nikterak nehodnotím žádný národ jako DOBRÝ nebo ŠPATNÝ, neboť jsem a také zůstanu v každém 
ohledu neutrální. To, co pokaždé pranýřuji, jsou pouze vznikající či stávající fakta, a když hovořím o nějaké 
zemi a jejích chybách nebo o nesrovnalostech a zločinech atd. nějakého národa nebo země, tak mám 
na mysli výhradně a pouze ty živly nebo právě osoby, které spadají do rámce, který ve svých řečech 
a vývodech zmiňuji. 

Křesťané, resp. věřící křesťanského náboženství se mylně pokládají za dobré a domnívají se, že se jich 
protižidovská nesnášenlivost vůbec netýká, avšak stěží nějaký člen této věrské organizace ví nebo si 
uvědomuje, že křesťanství tvoří prapůvodní příčinu nenávisti vůči židům, jejich pronásledování, a tedy 
i holokaustu provedeného nacisty. Obviňováni jsou pouze nacisté, jimž se za tyto věci připisuje vina, 
avšak lidé se ani v nejmenším nezamýšlejí nad tím, že tito nacisté nebyli přece nikým jiným než křesťany 
a že ve své víře v »Pána Ježíše« zplynovali, zastřelili či jinak zavraždili milióny dětí, žen a mužů – přičemž 
ženy a mladé dívky byly před svojí smrtí ještě znásilňovány, což se ovšem nikdy a ani do dnešní doby 
veřejně netematizovalo. Vlastně by se musel každý křesťansky věřící člověk stydět a propadat se do země 
– avšak nikoli kvůli své samotné víře, neboť hloupost přece je a zůstává soukromou záležitostí, do níž by 
se nikdo neměl vměšovat; musí být ale dovoleno o tom hovořit, láteřit proti tomu a říkat pravdu. A to 
i v tom ohledu, že břemeno viny ve věci nesnášenlivosti proti židům, jejich pronásledování a holokaustu 
zčásti, resp. principiálně ulpívá na každém křesťanském věřícím – tak tomu bylo od nepaměti, je tomu 
tak i dnes a bude tomu tak i zítra a po celou budoucnost –, a tak to tedy zůstane po všechny doby. Zášť, 
persekuce a vraždění sice lze odpustit, avšak nikdy je nelze napravit, neboť to, co bylo pěstováno, 
myšleno, činěno a prováděno, to se stalo a nemůže to být nikdy odestáno, a to ani tehdy, když jsou tyto 
věci odplaceny majetkem a penězi, prominuty a zapomenuty. 

Abych celou záležitost ozřejmil lidem, kteří nevědí, proč vlastně nesnášenlivost a pomluvy proti židům 
existují – jak je tomu ještě i dnes, a to velmi často tajně –, což celkově vedlo k jejich pronásledování, 
vraždění a nakonec i k holokaustu vedeného nacisty, měl bych tuto věc pro jednou vysvětlit; proto bych 
ji rád jasně a zřetelně objasnil. A i když budou neodpovědní lidé popírat to vše, co se ještě i dnes 
odehrává a co se sotvakdy nebo jen velmi vzácně a v nejextrémnějších případech uvádí ve veřejnou 
známost, tak se to děje i přesto. 

Židovská víra podává substancialistický výklad, jaký již ve starých časech a ve všech končinách světa 
vytváří trvalý podnět pro antisemitismus; jedná se o pojetí, jaké všemu připisuje předmětnou, danou 
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existenci, která trvá sama o sobě; např. uvádí »filozofickou nauku«, podle níž má být duše substancí, 
reálnou podstatou. To je sice chybná nauka, avšak postačuje k tomu, aby podněcovala nenávist proti 
židům, která by měla ozřejmovat, proč je holá existence židů coby cizí skupiny mezi ostatními národy 
nežádoucí. Zvláštní a pouze židovství vlastní náboženské obyčeje, jakož i zcela se proměňující podoby 
náboženských úkonů, generují obrovskou nevraživost vůči židům, neboť samotné jejich rituály, jež se 
odlišují od podob »normálního« vzývání, znamenají pro jinověrce fenomén odklonu od běžného pojetí 
víry. Pojetí »nekonečného antisemitismu« přijímají a »pěstují« četní věřící jiných náboženství, zvláště 
neonacisté, kteří se tím nijak netají, stejně jako ani jiní nenávistníci židů. 

To vše je od nepaměti absurdní a zároveň nebezpečné, přičemž starověké nahlížení na židy, které se 
odjakživa pohybovalo mezi idealizací a odmítáním, bylo vražedně využito v rámci pozdějšího 
protižidovského nevražení ze strany křesťanského kultu a v rámci německého holokaustu, resp. 
nacionalisticko-rasistického antisemitismu, a sice jako reakce na židovskou cizorodost ve smyslu 
»konečného řešení židovské otázky«. 

Dlužno vysvětlit, že nepřátelství proti židům se po roce 1880 vyvíjelo spíše zpátečnicky, zvláště v Evropě, 
a to i přes silné snahy židů integrovat se do křesťanské společnosti. V protikladu k domněnce, že 
antisemitismus má trvat věčně, stojí funkcionální výklady antisemitismu, jež uvádějí, že se podoby 
nepřátelství proti židům – jakož i jejich obsahy, příčiny a cíle – proměňují v různých epochách a oblastech 
v reakci na konkrétní konfliktní situace ve společnosti a zájmy. Podle těchto výkladů tedy celkově poměry 
nemusejí bezpodmínečně a nutně souviset s chováním a postoji židovské národní menšiny. Samozřejmě 
přitom nelze přehlížet znatelné nové přístupy k židům, neboť ty se postupně vrstvily a hromadily, a sice 
počínaje raně křesťanskými nařčeními a konče rasistickými obrazy nepřítele. Tak se stalo, že byl vystavěn 
a v kultuře hluboce zakotven rezervoár protižidovských motivů, který se v každé době opět aktualizuje 
a instrumentalizuje, a lze jej také v každé nové epoše oživit a »uvádět do funkce«. 

V dnešní době ještě přítomný, leč skrytý antisemitismus, který lidé v jeho různých podobách stále ještě 
pěstují, mohou obtížně chápat lidé, kteří se nevyznají v historii židů, zvláště té, která souvisí 
s nepřátelstvím vůči nim a v níž byl o tomto národu vytvořen negativní obraz, což má několik vrstev. 
Nesmí se přitom zapomínat na starší vrstvy předsudků, jejichž fáze byly překryty, přetvořeny a nové 
situaci přizpůsobeny fázemi novými, a tudíž se ze středověkých lichvářů – jak byli osočováni, jelikož jim 
byly povoleny pouze obchody s penězi, které se naučili prakticky perfektně spravovat a zvládat – stali 
moderní finanční kapitalisté. To je něco, co se samozřejmě křesťanskému světu nehodilo do krámu, 
a tudíž je křesťané i nadále očerňovali a nenáviděli. 

To je to, co chci vlastně říci a vysvětlit ohledně nenávisti proti židovským věřícím – kteří jednoduše 
následují svoji náboženskou víru, i když je to chybné, stejně jako v případě jakékoliv jiné víry –, neboť tak 
jako tak neexistuje žádný recept na to, jak nenávistníky židů poučit a jak jim přiblížit, že jakákoliv zášť je 
nesmyslná, že se příčí veškeré humanitě a že se hodí toliko k tomu vést při každé příležitosti hádky, šířit 
smrt, páchat zločiny, vraždy, teror, povstání, války a zabíjet. 

Náboženská nevraživost křesťanů proti židům, která byla rozvíjena v dřívější době a která se tehdy 
nazývala antijudaismus, ponižovala židovskou víru a národ, a stala se tak již záhy nedílnou součástí 
křesťanské nauky, avšak tím i křesťanským náboženským předsudkem, jenž se zakládal na tom, že židé 
jsou slepí a zatvrzelí, jelikož nechtěli Jmmanuela (alias Ježíše) uznat jako mesiáše. Židům bylo vyčítáno, 
že zavraždili Jmmanuela (alias Ježíše Krista), v důsledku čehož začali naopak židé nevražit na křesťany 
na základě tvrzení, že Bůh osobně zatratil křesťanství. 

Již asi 1000 let přicházela, a přichází ještě i dnes, katolická náboženská nauka s věroučným zvěstováním 
o údajné proměně vína a chleba v tělesnou podstatu Jmmanuela (alias Ježíše Krista). Tak to alespoň tvrdí 
římskokatolická teologie, která věří, že se při poslední večeři víno a chléb fakticky, reálně proměnily 
v tělo a krev Jmmanuela (alias právě Ježíše). Křesťanskokatolické populaci byla navíc vštěpována do hlavy 
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obava v tom smyslu, že židé coby »nepřátele Ježíše Krista« probodávali hostie, čímž se dopustili 
hostiového hříchu. Vážně se tvrdilo, že kvůli tomu je tělo Jmmanuelovo (právě Ježíšovo) opětovně 
zraňováno. Mimoto používali prý židé Jmmanuelovu (alias Ježíšovu) krev k rituálním účelům, aby mohli 
loupit nebo kupovat křesťanské chlapce, které pak údajně sprovozovali ze světa při rituálních vraždách. 
Tak vypadaly hrozebné strachy ve 14. století v době morové epidemie, k nimž se ještě připojoval strach 
z otrav studní, jichž se měli údajně dopustit židé, kteří se prý coby démonická menšina spikli proti 
křesťanům. 

Křesťanská společnost si od doby středověku vynucovala od židů zvláštní profesní strukturu, což 
znamená, že je přísně vylučovala ze všech cechů, veškerého pozemkového vlastnictví a ze státních 
služeb. Bylo jim však dovoleno dělat obchody se špinavými penězi, takže se židé specializovali 
na půjčování peněz, a tedy i na finanční a obchodní sektor. 

Nenávistná víra, podle níž židé tajně provozují světové spiknutí a jsou členy tajného a mocného 
konspiračního uskupení, které určuje světové události, se zakládá na tvrzení, jež nemá žádné reálné 
opodstatnění – avšak tajná stínová vláda jinak fakticky existuje, avšak židé se na ní nepodílejí, neboť je 
k židům nepřátelská a provozuje celosvětově svoji špinavou »dirigentskou« činnost pomocí »poradců« 
vládních činitelů, kteří sami nevědí, že vydávají každým rokem miliónové obnosy za tyto »rady«, 
na jejichž základě je usměrňuje stínová vláda. 

Naprosto novou myšlenku zavedly pak rasové teorie, z nichž jedna hovoří o tom, že probíhá jen »boj 
o existenci«, jenž je údajně spojen s tím, že lidskou společnost může zachovat »nejzdatnější přeživší 
rasa«, takže každá »nízká« rasa musí být údajně vyhlazena a právo na život mají výhradně rasy »vyšší«. 

Od 80. let 19. století převládá rasová otázka ohledně původů židů, který byl původně opodstatňován 
náboženskými a ekonomickými příčinami. Podle rasových teorií ale není nutně podstatné vyjasňovat 
původ židů, jelikož »Árijci« mají tak jako tak čelit méněcenné »míšenecké rase« v konečném historickém 
boji, tedy právě židům. Z tohoto souboje má pak vyplynout pouze vítězství, nebo zničení, přičemž 
vítězství je jednoznačně předurčeno a může připadnout pouze Árijcům. Podle této teorie má pak 
po všechny časy existovat »rasová homogenita«, která se pak stává nejvyšší hodnotou, stojící 
v protikladu k rasistickému – a vymyšlenému – »rasovému a národnostnímu chaosu«. Tento chaos – jejž 
si opět vymýšlejí nenávistníci židů – údajně velmi slouží židovským zájmům, a proto by židé přece jen 
mohli zvítězit v boji o »rasovou homogenitu«, což by pro nenávistníky židů představovalo velmi zlou 
porážku »spravedlnosti«. Na základě rasistických představ si dokonce židé pěstovali svůj tělesný obraz 
slabých »ustrašenců« – kteří mají být však na straně druhé i sexuálně zvrácení –, aby ve světové populaci 
vzbuzovali víru, že jsou zbabělí a že se neodvažují otevřeně se dožadovat svého práva na život a existenci, 
které jim přísluší. Toto jsou falešné dimenze protižidovské předsudečnosti, které ještě i dnes, 
v přítomnosti, více či méně straší v mozcích četných křesťanů i fanatických muslimů a jejichž účinek 
přetrvává. To platí zejména pro ty, kteří si do hlavy vštípili aktuální myšlenky pravicového extremismu 
nebo kteří se jednoduše upsali protiizraelskému, a tedy antisionistickému antisemitismu. Tito lidé 
nevědí jednak to, jaká je skutečná pravda, a jednak to, že by pravý člověk hlavně neměl rozvíjet žádnou 
zášť proti jiným lidem, a už vůbec ne kvůli víře. Je naprosto lhostejné, jakou víru člověk nebo nějaký 
národ zastává, k jakému národnostnímu kmenu jedinec nebo všichni jedinci náležejí, či zda se lidé 
ve svém životě dopustili nějakých chyb nebo se něčím provinili či neprovinili – jsou to v každém případě 
lidé, jimiž zůstávají za všech okolností. Ve všech případech, ať jakýchkoli, je každý člověk člověkem, 
a proti žádnému nemá být nikdy rozvíjena zášť, ani se nemá nikdo pokoušet jej nějakým způsobem 
poškozovat, ať už je jakýmkoliv a kýmkoliv, ať už udělal cokoliv a ať už žije jakkoliv a kdekoliv. To vše je 
pouze jeho věcí, s níž se musí vypořádat pouze on sám a pomocí svého svědomí – i když k tomu bude 
za určitých okolností potřebovat celý svůj život. To je teď skutečně vše, co k tomu musím povědět a co 
chci osvětlit. 
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Ptaah   Nechť tvá slova dolehnou k uším provinilců. – Bylo skutečně dobré a správné, co jsi vypověděl. 
Jak to ale teď vskutku vypadá s tvým psaním? To, co jsi řekl, nedopřává mým myšlenkám klidu do té 
míry, že bych o tom nemusel přemítat.  

Billy Od té doby, co Yanarara a Zafenatpaneach něco udělali na mém počítači, to jde teď se psaním 
skutečně o něco lépe. Už tomu není tak, že je každé jednotlivé slůvko, které píšu, prostoupeno jinými 
písmeny, znaky a číslicemi, načež jsem někdy již nedokázal přečíst, co jsem vlastně napsal. Tento problém 
se nyní každopádně vyřešil, takže mohu lépe postupovat vpřed. Je to sice stále ještě náročné, ale jde to 
vskutku lépe. 

Ptaah   To je dobře, neboť čím více pozemšťanů se na světě objevuje, tím silnější se stává ta energie a její 
síla, která tě může napadat a narušovat tvoji práci. Čím obsáhlejší je přelidnění Země, a čím vyšší je tedy 
počet nových nábožensky věřících, tím masivnější a mocnější se stává jejich věrská energie, která páchá 
pohromy. Tak je tomu mimo jiné proto, že vznikají nevraživosti mezi různými věřícími – zvláště mezi 
věřícími hlavních náboženství, tedy mezi slepě věřícími křesťany a k fanatismu tíhnoucími islámskými 
věřícími, jelikož ti budují svůj fanatismus na základě samotné bludné náboženské nauky. 

Všechny tyto náboženské energie a síly, které ovlivňují tvoji osobu a práci, se orientují na to, aby ti 
znemožnily šíření pravdy. Do této chvíle nám nebylo známo, že náboženská energie a její síla může být 
tak mocná, že dokáže ovlivňovat tvoji osobu i práci v tom smyslu, že obsáhle narušuje všechny přístroje, 
s nimiž musíš pracovat. Fakt, že se může energie a v ní obsažená síla osamostatnit a samostatně působit 
v pozitivním či negativním smyslu, nám byl známý a uvědomovali jsme si jej již od nepaměti. Ale že se 
může osamostatnit a ničivě obrátit a působit proti pravdě i energie náboženské víry, to nám bylo 
naprosto neznámé, a představuje to tedy pro nás naprosto nový poznatek. 

A nebylo nám známo ani to, že se tato věrská energie dokáže negativně soustředit na práci skutečně 
striktně náboženství odmítající osoby, jako právě na tebe, a zlovolně a negativně rušit její pracovní 
přístroje. Jelikož jsme tyto věci neznali, poprosili jsme Sonaer, aby celé záležitosti přišli na kloub, a ti se 
do ní pustili již roku 1979, když moje dcera, Semjase, zažila ten útok ve tvé pracovně, jejž prožívali 
v průběhu času i některé další osoby, než v 90. letech celé věci učinili přítrž Andromeďané, jako tak učinili 
předtím i ve sklepě, kde se Bernadette podařilo vyfotografovat ochrannou helmu jednoho tohoto 
pomocníka. To bylo tehdy, kdy Engelbert 3krát nebo i 6krát do měsíce běhal kvůli tomu rachotu 
do podkroví se střelnou zbraní, aby zjednal klid, přičemž po jeho vstupu ty zvuky, jež se rozléhaly 
domem, ihned přestávaly. 

Pak nadešel rok 2001, kdy sis pro sebe koupil první počítač, načež přišli Sonaer, kteří se ve velkém počtu 
snažili vypátrat vlivy, které čím dál tím více narušovaly tvoji práci. Trvalo ale 2 desetiletí, než věc 
rozpoznali a než rozeznali, jakého druhu jsou energie a síly, jež stále intenzivněji rušivě ovlivňovaly tvoji 
osobu, tvé pracovní přístroje, a tedy i tvoji práci, kterou bezmála znemožňovaly. Teprve po více než 40 
letech – z toho 20 let proběhlo v novém tisíciletí – přišlo poznání, že se jedná o energii náboženské víry, 
která se osamostatnila a zaměřovala své síly na to, aby rušila tvoji práci formou sabotáže tvých 
pracovních přístrojů a aparatur. Jak se tato věrská energie vyvinula a osamostatnila, to je nám všem 
i Sonaer naprostou záhadou, neboť se jedná o něco zcela nového, co musíme teprve probádat, což si 
bude žádat mnoho let, přičemž výsledek této práce v tomto svém životě patrně již nezažiješ. Jedná se 
nicméně o věrskou energii, která je charakteristická pro všechny formy víry, a která je navíc velmi 
nebezpečná a působí na pozemšťany od nepaměti způsobem – aniž by o tom však měli tušení –, že v nich 
vytváří mimo jiné nelogická, neodpovědná, nekontrolovaná, záštiplná, věrská, majetkuchtivá a zuřivě 
destruktivní hnutí a myšlenky, jež způsobují neustále pohromy. Tyto myšlenky a hnutí v sobě mohou 
pozemšťané definitivně zdolat až tehdy, když se zcela oprostí od veškeré víry všeho druhu a když se 
přikloní k ryzí skutečnosti a její nezvratné a skutečně reálné pravdě a budou i žít na jejím základě. 
Uskutečnit něco takového je však pro pozemšťany velmi těžké, neboť většina pozemského lidstva je zcela 
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přelidněná, a lze ji navíc jen velmi obtížně poučit o skutečnosti a její pravdivé povaze, jelikož chce – jak 
často říkáš – vše vědět lépe, než jak to fakticky a nesporně předkládá explicitní pravda. 

Upřímně řečeno, kdybych měl pro bohověrné pozemské lidstvo dělat to, k čemuž ses zavázal ty, tak bych 
již dávno selhal a ... 

Billy   ... hodil flintu dávno do žita, vymrštil počítač oknem a hodil ho pak do šrotu. To jsou věci, jaké čas 
od času slýchám, ale tak to právě nejde, neboť jsem tady, abych dělal svoji práci. A tato práce svědčí 
o tom, že bude těžká a že mi bude samému způsobovat četné škody, bolesti a útrapy, které však musím 
zvládat, pokud chci docílit úspěchu. Úspěch bude ovšem pouze malý, neboť nakonec celou věc pochopí 
na celém světě pouze hrstka lidí – tedy nikoli většina nebo celek lidstva –, kteří se osvobodí od své 
náboženské víry a věřivosti, aby samostatně mysleli, činili svá rozhodnutí a jednali, a aby se stali skutečně 
svobodnými a po stránce rozumu opravdu samostatnými lidmi. 

Ptaah   Na tvém místě učitele faktické pravdy bych nechtěl stát, to jsem ti chtěl říci již dlouho. Příležitost 
jsem k tomu dostal ale až nyní, kdy jsi o těchto věcech sám hovořil. Skutečně musíš být velice osamělý, 
a to i navzdory své sounáležitosti s Evou, Selinou, Atlantisem a svými schovanci Atlantem a Natanem, 
i navzdory pravému přátelství se všemi ostatními, kteří jsou stále nebo čas od času kolem tebe. 

Billy   To bys neměl říkat, neboť přece víš – a vlastně do toho nikomu nic není. Proto tuto pasáž pak 
vypustím, až budu vyvolávat a sepisovat rozhovorovou zprávu. 

Ptaah   To bys právě neměl dělat, neboť podle mého soudu je důležité, aby tato věc byla pro jednou 
otevřeně zmíněna. 

Billy   K tomu se nepřidávám. 

Ptaah   To vysvětlení jsem vyslovil já, a rád bych trval na tom, aby má slova byla reprodukována. Tím je 
patrně řečeno vše, co musí být v tomto ohledu zmíněno. 

Billy   Pak tedy budiž – ale mně se to nezamlouvá. 

Ptaah   To ani nemusí, neboť jsou to přece má slova. A tím je řečeno vše, a není dále nutné o tom znovu 
... 

Billy   O. k., hádat se nechci. Mimoto se tě chci zeptat, jak to má být v budoucnu s nošením ochranných 
roušek, neboť nyní již pouze očkování opravňuje člověka k tomu, aby mu byl zajištěn přístup na určitá 
místa. 

Ptaah   Nošení ochranných roušek má být i nadále doporučováno. Když se člověk pohybuje v oblasti lidí, 
kteří nespadají do jeho úzké sféry, jež mu zajišťuje nejlepší možnou bezpečnost, tak by měl nošení 
ochranné respirační roušky vnímat jako povinnost, a to na základě odpovědnosti k sobě samému 
i ke svému dotyčnému protějšku. 

Billy   To tedy pro nás znamená, že v přítomnosti členů, kteří bydlejí mimo Středisko, je nutně namístě, 
aby tito členové nosili vhodnou ochrannou roušku, kterou mohou samozřejmě odložit, když na nějakém 
místě separátně jedí nebo se zdržují z jiného důvodu a nepřicházejí do přímého styku s ostatními. Měli 
bychom zřejmě dále dodržovat nezbytný odstup 1,5 až 2 metry? 

Ptaah   Takový je smysl věci. 

Billy   Populace to žel tímto způsobem nedodržuje, jak jsem zjistil – neřídí se tím ani zaměstnanci pošty, 
kteří musejí chodit dům od domu. Ty ale znáš naše pozemské lékařství, jelikož se o ně jako studovaný 
lékař atd. zajímáš. Jaký účinný prostředek tedy doporučuješ proti takzvané bronchitidě (zánětu 
průdušek)? 

http://cz.figu.org/


12 
 

 

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

Ptaah   Ryze pozemský prostředek proti této nemoci je mi znám pod názvem »Bronchipret TP«. Více 
o tom momentálně žel nevím, neboť tak intenzivně jsem se v tomto ohledu pozemskými léčivy 
nezabýval. 

Billy   Tvá odpověď postačuje. 

Ptaah   Je tu ještě něco, co mi bylo uloženo, abych se tě na to dotázal: V obci Tablat jsi přece měl těžkou 
nehodu s poníky, při níž jsi v oblasti pravého ramene utrpěl závažnou tříštivou zlomeninu, která měla 
být operována, což bylo ovšem tehdy kvůli tvému narušenému srdečnímu zdraví životu nebezpečné. 
Asistent chirurga ti vysvětlil, že bys operaci patrně nepřestál, načež ses jí vyvaroval a opustil kliniku, abys 
roztříštěné rameno léčil svým způsobem. Jak se ti to skutečně podařilo, to je pro nás všechny velkou 
záhadou, a tudíž by nyní naši tazatelé rádi věděli, jak jsi dokázal, že jsou tvá paže, tvá ruka a především 
i tvé rameno opět funkční a že je vše vyléčeno tak dokonale, že nepřetrvávají žádné obtíže? Ani já sám 
nedokážu celou tu věc pochopit, ačkoliv jsi mi to či ono vysvětloval, nicméně tomu nedokážu porozumět, 
jelikož si to neumím rozumově představit. Mimoto tě k účelné a užitečné odpovědi nemohu nutit. 

Billy   Však to by bylo ještě pěknější, ale rád bych ti vše ještě jednou vyložil, nicméně to chci s tebou při 
vhodné příležitosti probrat na ryze soukromé úrovni, takže bys pak tyto věci neměl sdělovat dále, stejně 
jako ani různé jiné záležitosti, které svěřuji pouze tobě. Tím jsem již odpověděl na otázku, kterou jsi 
položil, takže můžeš tazatelům povědět, že nejsem ochoten se této věci blíže věnovat. A rád bych ještě 
uvedl toto: Vše sice opět funguje bez potíží, ale při spaní nemohu delší dobu ležet na pravém boku, 
jelikož pak přijde bolest, kvůli níž nemohu spát. Při hýbání ramenem, paží, rukou a prsty a při jejich 
používání funguje vše správně, ale při spaní mám přesto jisté obtíže. 

Ptaah   Každopádně byl, jak jsem mohl sám zjistil, ramenní kloub i vše kolem něj naprosto ... 

Billy   Inu dobrá, dobrá, to vím také, ale hovořit o této věci nestojí za to, a proto zmíním něco jiného, co 
s mojí nehodou nemá nic společného: Jak se to má u vás s tím – a podle toho, co vím, tak to u vás 
neexistuje –, že je vše závislé na politických stranách, a tedy jimi řízené, což zákonitě vede k tomu, že 
vzniká nesvornost a že se zpravidla objevuje názorový chaos, než se něco ustanoví? 

Ptaah   Ty jednoduše nechceš hovořit, když se věci týkají tebe samotného, ale to musím patrně 
akceptovat. Budu tedy v tomto směru mlčet a zavěnuji se tvé otázce: Tážeš se v tom smyslu, že u vás, 
v pozemské politice, existují politické strany, přičemž každá partaj při schvalování té či oné věci zákonitě 
zastává jiné názory a mínění, což vede k nesvornosti, rozepřím, ba dokonce k nevraživostem, jež mohou 
nakonec vést až k fyzickým útokům, nebo dokonce i nenávisti a vraždám. Tak tomu u nás není, jelikož 
neznáme žádný stranický systém, jenž by byl stálým ohniskem sváru. U nás tedy žádné grémium není 
vázáno na politickou stranu, a ani účastníci porad a rozhodovacích schůzí nenáležejí k žádné partaji, 
neboť u nás vypadají věci tak, že vše nejdetailnějším způsobem vyjasňujeme a vysvětlujeme pomocí 
otázek a odpovědí, což zpravidla v konečném důsledku vede k jednomyslnosti. Pokud jí není docíleno, 
tak se stanoví čas na rozmyšlenou – jenž může za jistých okolností trvat mnoho měsíců či let – a celá věc 
se odloží do doby příštích porad a rozhodovacích schůzí, kdy se vše bude znovu přednášet. Pokud pak 
není dosaženo jednomyslného usnesení, tak celá věc padá a uzavře se v tomto smyslu. 

Billy   To tedy znamená, že u vás neexistují žádné politické strany. Vaši lidoví zástupci, jejichž přibližný 
počet činí 1 nebo 1,5 miliónu a kteří působí ve vaší úřední pyramidě, nebo jak to mám jinak nazvat, 
musejí tedy rozhodovat na základě svému rozumu a zdravého úsudku. 

Ptaah   Tak tomu je, ano. Mimoto je celý národ na planetě zpraven o tom, o čem se budou vést porady 
a tvořit usnesení, a každý člověk má právo přijmout povinnosti coby účastník porady a rozhodovacích 
schůzí, a to i mimo poradní a rozhodovací prostor, takže se může každý člověk všeho účastnit, jeví-li 
o tuto účast zájem. Naše komunikační technika umožňuje, aby se každá osoba mohla ve všech případech 
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účastnit porad a tvorby usnesení, což může činit přímo na místě shromáždění, nebo i z jiných, vnějších 
lokalit, což tedy značí, že se může podílet na poradách a tvorbě usnesení ze svého osobního sídla. 

Billy   Aha, to je skutečná demokracie, jak by měla vypadat. Ale když už o tom hovoříš, mělo by být pro 
jednou řečeno, že vaše stavby nevypadají tak jako ty naše tady na Zemi; vaše stavby jsou přece kruhovité. 
Tím myslím, že vaše stavby všeho druhu nemají žádné rohy, což je rozdíl oproti stavbám a obytným 
domům zde, na našem světě. 

Ptaah   Ano, tak je tomu z toho důvodu, aby stavby nepodléhaly bouřkovým vlivům, jelikož větry a jiné 
povětrnostní vlivy nemohou tlačit na zaoblené stěny a jsou odváděny stranou. 

Billy   Aha, to je chytré, je tomu tak jako u našich takzvaných »primitivních« národů, které své chaty 
budují jako kruhová stavení. 

Ptaah   Správně – je to chytré. 

Billy   Pak bych se chtěl ještě krátce zavěnovat koronavirové nákaze: Ty jsi přece uváděl, že jsou ohledně 
vakcinace uváděny do oběhu padělané, resp. zfalšované očkovací průkazy, jak jsem se dozvěděl již se 
Sfath. 

Ptaah   Ano, to souhlasí, a děje se to ve velké míře, což zkresluje celou situaci ohledně údajně 
naočkované populace – ještě to bude mít kuriózní následky, jak někdy říkáš, když o něčem soukromě 
hovoříme. Obyvatelstva totiž věří lžím, a tudíž se ukolébávají v pocit falešné bezpečnosti a domnívají se, 
že všechny informace, které rozšiřují státní činitelé, jsou správné, avšak ty ve skutečnosti odpovídají 
pravdě pouze zpola. Z toho důvodu je nutno hovořit o lžích, které lid vždy klamou, aby akceptoval a dělal 
to, co se mu vemlouvá jako pravda. Mocenští činitelé státu tedy mnohé věci projednávají i tajně 
a s vyloučením národů, neboť národy nemají vědět a být informovány o tom, co se ve státních patrech 
skutečně odehrává. Něco takového by u nás bylo nemožné, neboť u nás jsou všechny rozhovory 
a jednání vedeny do té míry veřejně, že je každá zainteresovaná osoby obšírně informována úplně 
o všem. Jen tak může stát skutečně bezvadně fungovat, aniž by v národu převládaly různé názory 
a náhledy, které by vedly k nespokojenosti, nenávisti, demonstracím, povstáním, ba dokonce k válkám 
a teroru. 

Billy   To patří do uší našich vládních činitelů a občanů národů. Ti však natolik zabředli do svého sobectví, 
že se od nich každé rozumné slovo odráží jako od kusu kamene, což dělá situaci beznadějnou, a rozum 
a zdravý úsudek tedy nemají vůbec žádnou šanci, a člověk je u většiny vládnoucích i pozemšťanů obecně 
hledá marně. Bude to – a sice až do vzdálené budoucnosti – pouze hrstka lidí, která nalezne správnou 
cestu, bude podle ní žít a bude schopna se pokrokově vyvíjet po stránce rozumu a zdravého úsudku. 

Ptaah   Tak tomu žel je a i zůstane. 

Billy   To vím již od doby, kterou jsem trávil s tvým otcem, Sfath, neboť jsem viděl a dozvěděl se 
v budoucnosti, co přijde a nastane, avšak jen nemnozí lidé chtějí slyšet to, co v tomto ohledu uvádím. 
Na stranu druhou nesmím zmiňovat vše, co skutečně přinese budoucnost. 

Ptaah   Tak tomu je – žel. 

Billy   Právě, nesmí se jednoduše povědět všechno, neboť pro lidi není dobré se dovědět příliš mnoho 
věcí předem. To proto, že pak dělají přesně to, co by dělat neměli, neboť zpravidla a zákonitě činí věci, 
jimiž tím spíše podněcují to, co jim bylo řečeno v proroctví či věštbě. Z toho důvodu se v předpovědích 
zmiňuje pouze to, co je nezměnitelné a co se za všech okolností stane, jelikož je právě určeno, že se to 
s jistotou odehraje a že to bude nezvratné. Na těchto předpovědích tedy nelze nic změnit, neboť jsou 
skálopevně dané a určené, a podobají se tvrdé skále, která dokáže odolat dokonce i zemětřesení. Tím 
tedy myslím výhradně jen faktické předpovědi, zatímco proroctví představují něco zcela jiného, totiž 
varování, jimiž by se lidé měli řídit v tom smyslu, aby jednali správně, aby se proroctví, resp. věštba právě 
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nestala, resp. neuskutečnila. To znamená, že proroctví lze vždy změnit, když lidé uplatní svůj rozum 
a zdravý úsudek, aby proroctví řídili tím, že budou jednat správně, aby se tedy vše v dobré obrátilo. 

Žel je tomu od nepaměti tak, že pozemšťanům NENÍ vysvětlováno, že mezi proroctvím a předpovědí 
existuje obrovský rozdíl, takže musí být vyloženo, co tyto faktory fakticky znamenají. To, co se lidem 
na Zemi od nepaměti předkládalo jako proroctví, byl mišmaš proroctví, věšteb, pravdomluvectví, 
balamucení a podvodů, což ovšem lidé nevěděli – a nevědí to dodnes. To proto, že se k lidstvu 
do dnešního dne přistupovalo nepoctivě a byly mu zamlčovány četné pravdivé informace, jelikož jistí 
lidé tímto klamáním a šarlatánstvím vydělávali hodně peněz. Faktem je, že lidé skutečnou pravdu často 
nechtějí ani slyšet, ani vidět. Pozemští lidé tedy nevědí, že proroctví a předpovědi představují něco 
odlišného a že mají zcela jiný smysl, než v jakém je lidé obecně chápou a v jakém jim je různí zastánci 
falešných idejí – kteří zpravidla sami nevědí, o čem vůbec hovoří a kteří nevědomě klamou své věřící – 
chlubivě předkládají jako nesourodou směsici proroctví, věšteb, pravdomluvectví, balamucení 
a podvodů. Lidé tedy odjakživa nevěděli, že všechny ty věštby, proroctví, pravdomluvectví, balamucení 
a podvody představují různé formy, a že tedy např. mezi těmito jednotlivými faktory existují obrovské 
rozdíly, kvůli nimž je tyto věci nutno posuzovat různě. Proroctví představují výpovědi, jaké jsou právě 
»prorokovány«, což znamená, že se mohou skutečně vyplnit, pokud budou lidé jednat tak, že se 
»prorokované«, nebo právě »věštěné« faktory odehrají, resp. uskuteční; proroctví, věštba nebo vize se 
tedy vyplní, nebo nevyplní podle toho, zda budou lidé jednat správně, nebo špatně. 

Všechny tyto věci se kvůli neznalosti od nepaměti vykládají chybně, totiž jako »předpovědi«, což je 
naprosto falešné. Tak je tomu mimo jiné kvůli holé nevědomosti všech těch, kteří pronášeli proroctví 
a údajné »předpovědi« a nebyli schopni rozlišovat, co je výstraha, resp. proroctví nebo vizionářská 
věštba, a pravdomluvectví, balamucení či vědomý podvod, přičemž nevěděli, že předpověď se skutečně 
zakládá na znalosti toho, co se fakticky odehraje. 

Proroctví je v zásadě varování v tom smyslu, že se něco konkrétního stane, pokud budou lidé setrvávat 
nebo právě pokračovat v tomtéž jednání, resp. konání, jaké rozvíjeli doposud. Z jednání, resp. konání 
tedy plyne určitý finální výsledek, nějaké konečné konkrétum, jež se z daného jednání nutně musí 
odvinout jako finální rezultát. Z jednání, konání či veškerého činění tedy plyne nějaký konečný výsledek, 
podobně jako při výpočtu, v němž se sčítají různá čísla, takže např. 11 plus 17 rovná se 28. Z jednání 
či konání tedy samozřejmě a logicky rovněž plyne nějaký finální výsledek, takže např. nějaká práce je 
ukončena ke všeobecné spokojenosti nebo se jako konečný výsledek vystaví něco určitého jako kupř. 
dům atd. Pokud tedy chceme vysvětlit pojem »proroctví«, tak můžeme říci, že z vytrvalé práce nakonec 
nutně vzejde dům, když budou stavitelé pilně a soustavně pracovat, resp. stavět. Pak je totiž 
prorokováno, že z celé práce vznikne dům, což odpovídá logice, a tedy proroctví. Bylo přece 
prorokováno, že z dobré a vytrvalé práce vzejde dům. Toto budiž chápáno jako příklad proroctví, které 
se uskuteční, nebo nikoliv, podle toho, jak budou lidé právě zvládat, či nezvládat svoji práci. 

Věštba je něco jiného než proroctví, neboť ta představuje vizi, při níž člověk vizionářsky »spatřuje« nebo 
zjišťuje, co se může nebo bude uskutečňovat – většinou nebo zpravidla z náboženského úhlu pohledu, 
ve stavu »myšlenkového«, resp. transového pohroužení, ve víře v nějakého boha nebo právě v podobě 
vizionářského »vjemu«. 

Věštba, zvaná i »příslibem«, se v náboženských kontextech vykládá jako prognóza nějakých budoucích 
událostí, jež se zpravidla zakládá na sebraných ústně či písemně předávaných vizích, pokud se jednoduše 
nejedná o fantazie nebo vědomý podvod, jak tomu většinou bývá, aby dotyční vzbudili pozornost nebo 
se gaunersky finančně obohatili. Většinou za tím vězí jednotlivec, jenž se spoléhá na své přívržence a víru 
svých posluchačů, kteří celou věc berou bludně za »bernou minci«, a kteří tedy věří a nic nezpochybňují, 
resp. se neptají na hlubší souvislosti. 
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Pojem »věštba« pochází ze starořeckého výrazu »propheteía« s významem »vyslovit«, »vypovědět« 
nebo »hovořit za někoho«, takže se často používá i pojem »proroctví«, který je ovšem zcela chybný. 
V různých náboženstvích se věštby používají v nejrozmanitějších souvislostech, a sice při rozličných 
příležitostech, přičemž se také liší způsoby přijetí údajného poselství. Staré orientální kulty znají četné 
druhy takovýchto orákul, jež jsou vyslovována na oltářních místech v rámci pravidelného zpovídání 
»bytostí onoho světa« nebo »bohů«, anebo i před bitvami, kdy jsou přednášena výjimečná extatická 
poselství a snové vize, které jsou pak vykládány jako proroctví, resp. »dobré předzvěsti«. Nezřídka se při 
tom používají různá média jako kupř. zvířecí orgány, ale praktikují se také stavy vytržení nebo audice 
(vnitřního slyšení), sledují se přelety ptáků, nebo se dokonce přinášejí lidské oběti atd. 

Pokud se jedná o součty, tak »všeználci« a »odborníci« – kteří údajně dokážou úplně všechno vysvětlit 
a jsou (nebo tvrdí, že jsou) »velkými mistry« ve výkladu pojmů – zákonitě vysvětlují konečný výsledek, 
a to beze zbytku a natolik »hodnověrně«, že fakticky pravdivý výklad nemá naději být slyšen, natož 
přijat. 

Praktikuje se však také pravdomluvectví, při němž jde o to, že pravdomluvec na základě látky daného 
rozhovoru vymyslí nějakou související věc, kterou prezentuje věřícím, kteří jí mají – často za obrovský 
poplatek – věřit. Tato metoda se tedy zpravidla využívá kvůli nekalému finančnímu zisku, a nemá nic 
společného se skutečnou pravdou, nicméně tyto vymyšlené lži se mohou někdy uskutečnit, a sice 
na základě shody okolností a životních hříček (»náhodně«, jak to lidé nazývají). 

Praktikují se však také podvody a balamucení, přičemž balamucení se provádí vlastně ze srandy a říkají 
se při něm věci »budoucnosti«, jež si dotyční právě z legrace vymýšlejí a dávají k lepšímu, zatímco 
podvody se provádějí tehdy, když podvodníci podvodně namlouvají druhým nějaké budoucí věci, jaké 
neodpovídají pravdě a jaké slouží zpravidla tomu, aby se dotyční obohatili na úkor svých posluchačů. 

Nakonec se dostáváme k předpovědím, které nejsou ani prorocké a věštebné, ani jakkoliv falešné 
či podvodné, a které navíc ani nikterak nesouvisejí s vírou, finančním ani jakýmkoliv jiným ziskem. 
Předpovědi budoucnosti se zakládají na hodnotách skutečnosti, a to v tom smyslu, že se budou 
nevyhnutelně přiházet a že k jejich odvrácení nelze naprosto nic učinit. Předpovědi nepředstavují 
poučné a ve své podstatně měnitelné možnosti, jež by se musely nebo nemusely naplnit, neboť 
předpovědi jsou fixní výklady, jež nastanou, vyplní se a stanou se realitou za všech okolností. Předpovědi 
tedy představují faktor, jenž se zakládá na samotné pravdě a jenž vypovídá o tom, co bude realitou a co 
se neodvratně bude odehrávat. Předpověď se tedy liší od proroctví, které nepředstavuje nic jiného než 
možnost – tedy právě prorockou, resp. eventuální virtualitu –, která se uskuteční nebo neuskuteční 
v závislosti na lidských způsobech jednání a konání atd. Proroctví tedy vždy nechává prostor pro své 
potenciální uskutečnění, či neuskutečnění, jelikož jeho naplnění není s jistotou dáno, ale představuje 
alternativu ve smyslu »tato věc se skutečně odehraje« nebo »tato věc se takto neodehraje«, která se 
odvíjí podle toho, jak budou lidé jednat a co budou činit. 

Ptaah   Jak to celé dokážeš vysvětlit – k tomu musím podotknout, že já takovouto schopnost nemám. 

Billy   Tak mě tomu učil tvůj otec, Sfath, takže to není jednoduše moje zásluha. 

Ptaah   Jak obvykle snižuješ svůj význam. 

Billy   O tom přece nemusíme diskutovat, zanechme tedy toho, neboť to beztak nic nepřinese. Podívej 
se ale semhle, to mi přinesl Michael. Zjevně to koluje po celém světě na internetu. Podívej se na to. Text 
je docela dlouhý, a tak bys ho měl jen přelétnout očima, načež můžeme v našem hovoru pokračovat na 
čistě soukromé úrovni, jestli máš ještě chuť. Pohlédni tedy na to. 

Ptaah   To je ale skutečně obsáhlý spis. 

Billy   Vždyť jsem to říkal. Ale přečti si to teď prosím, resp. prohlédni si to celé. 
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Mystifikace odhalena – důkazy ze strany Kalliope potvrzují 
Meierovy kontakty s ET 

 

 

 

1. Kalliope Meierová je jmenovitě uvedena v 18 událostech spjatých s ET a UFO, při nichž byli přítomni 
i jiní svědci, kteří jsou uvedeni zde: 

http://www.tjresearch.info/witness-list.htm 

http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Witness_Account_Summaries 

Ano, je zdokumentovanou svědkyní nikoli jedné či dvou, ale hned dvanácti různých událostí v souvislosti 
s Meierovými kontakty, přičemž u většiny dokázaných příhod bylo přítomno několik dalších svědků. 

 

 

2. Kalliope Meierová disponuje dvěma přísežnými prohlášeními svědků. 

Důkazní prostředek A 

Událost začala: 3. února 1979, 14.30.00 

Událost skončila: 3. února 1979, 14.30.00 

Místo události: Hinterschmidrüti 

Popis: Kalliope Meierová vstupuje do obývacího pokoje ve Středisku. Ke svému zděšení vidí postavu 
s plnovousem, která je oděna do šedého obleku. U krku má oblek kruhovitou drážku sloužící 
k připevnění helmy. Ten muž však helmu nemá, a očividně je sám vystrašen. Levou rukou pak stiskne 
tlačítko na jednom zařízení, které nese na svém opasku, a zmizí. Tu si Kalliope jasně uvědomí, že spatřila 
Ptaah, jednoho z Meierových mimozemských přátel. Tato okolnost je později potvrzena v Meierových 
kontaktních záznamech. »Zeugenbuch« (Kniha svědků), str. 227–228. 

Svědkyně: Kalliope Meierová, spatřila Ptaah. 

Viz kontakt 119: http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_119 

 

 

 

http://cz.figu.org/
http://www.tjresearch.info/witness-list.htm
http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Witness_Account_Summaries
http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_119
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Krátké setkání s Ptaah 

Hinterschmidrüti, 4. února 1979 

Její vlastní slova: 

Včerejšího dne, 3. února 1979, na Billyho narozeniny, jsem já, Kalliope Meierová, vstupovala kolem 14.30 
po odchodu z kuchyně do našeho obýváku, jelikož jsem si odtamtud chtěla něco vzít. Poté co jsem 
otevřela dveře a učinila první krok do místnosti, jsem zůstala vyděšeně stát, neboť u zadního východu 
z obýváku stála velká mužská postava, oděná do podivného šedého obleku. Byl to nějaký overal, který 
měl u krku velký, kulatý otvor, jenž očividně sloužil k připevnění helmy, kterou však tento muž neměl. 
Kolem svého opasku měl připevněné nějaké podivné věci. Tento vousatý muž, očividně sám vyděšen, 
na mě hleděl několik vteřin, pak ustoupil o krok zpět a sáhl levou rukou na malý přístroj na svém opasku, 
načež se jednoduše během zlomku vteřiny rozplynul. Prostě beze stopy zmizel, aniž by vydal jakýkoliv 
zvuk. Stále ještě jsem vystrašeně stála na místě a hlavou se mi honily divoké myšlenky, než jsem si jasně 
uvědomila, že ten muž, na nějž jsem asi 15 vteřin zírala, nemohl být nikdo jiný než Ptaah – mimozemský 
Billyho přítel. Billyho popis každopádně velmi přesně vystihoval tu postavu, jež se zjevila v obývacím 
pokoji. Že se skutečně jednalo o něj, to Ptaah potvrdil Billymu ještě téhož dne, neboť ve 14.46, tedy asi 
15 minut po popisované příhodě, se konal 119. kontakt, při němž Ptaah sdělil Billymu (jak později Billy 
vysvětlil), že jej hledal v obýváku a v ložnici, kde Billy před několika minutami, než se Ptaah objevil, 
skutečně ještě byl, avšak následně vyšel venkovními průchodovými dveřmi z ložnice směrem do garáže, 
kde něco vyřizoval. Poté se konal kontakt. 

»Popi« Kalliope Meierová Zafiriou (podpis: K. Meierová) 

 

 

http://cz.figu.org/
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Důkazní prostředek B 

SVĚDECKÁ PROHLÁŠENÍ 

Přísežné prohlášení, které podepsali mnozí, mezi nimi i Meierova žena Kalliope. Nalézá se na straně 210 
knihy Guida Moosbruggera »And Still They Fly!« (Steelmark LLC, 8086 S. Yale, Suite 173, Tulsa, OK 74136; 
2004) a na straně 321 dřívějšího německého vydání »... und sie fliegen doch!« (1991). Překlad (popř. 
originál) zní následovně: 

»Podepsaní tímto potvrzují, že pana Eduarda Alberta Meiera (Billyho), bydlícího v obci Schmidrüti 
v Curychu, CH-8495, nikdy nepozorovali při žádných nekalých machinacích nebo manipulacích, jimiž by 
předstíral falešné skutečnosti, a ani se sami neúčastnili podobných aktivit. 

Dále nám nejsou známi žádní bohatí muži na pozadí, kteří by Billymu jakkoliv hmotně pomáhali při 
tvorbě jeho ufologických sérií diapozitivů a krátkých filmů. 

Navíc potvrzujeme, že naše zprávy o zážitcích, které jsou vylíčeny v této knize, se plně a naprosto 
zakládají na pravdě. Tuto výpověď můžeme eventuálně kdykoliv dosvědčit před soudem.« 

 

Hinterschmidrüti, 
Semjase Silver Star 
Center, 16. února 1991  
 
Podepsaní: 
Jacobus Bertschinger 
Eva Bieriová 
Bernadette Brandová 
Madeleine Brüggerová 
Christina Gasserová 
Elisabeth Gruberová 
Thomas Keller 
Brunhilde Koye 
Kalliope Meierová 
Freddy Kropf 
Silvano Lehmann 
Gilgamesha Meierová 
Atlantis Meier 
Methusalem Meier 
Guido Moosbrugger 
Herbert Runkel 
Engelbert Wächter 
Maria Wächterová 
Conny Wächterová 
Hans Zimmermann 
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3. Její vlastní syn se vyjadřuje k tomuto tématu: 

https://Billymeier.wordpress.com/2020/02/12/from-the-mouth-of-methusalem/ 

Rozhovor s časopisem MAGAZIN 2000 Plus, 29. prosince 1999 

Methusaleme, tvoji rodiče jsou rozvedení, a tvá matka popouzí veřejné mínění proti tvému otci. Co tě 
přimělo k tomu zaujmout v této »válce růží« stanovisko? 

»Vlastně jsem toho názoru, že rozvod je čistě osobní záležitostí mých rodičů, která se mě vůbec netýká, 
takže bych se do ní neměl vměšovat. Konečně můj vztah k oběma rodičům tímto rozvodem neutrpěl. 
Když jsem četl interview Luca Bürgina s mojí matkou, byl jsem krajně otřesen, a považoval jsem za nutné 
svůj postoj v této věci změnit. Moje matka hraje opět svoji starou, falešnou hru. Vypráví Bürginovi věci, 
které nejsou pravdivé, pro což mám důkazy. Pokud tvrdí, že můj otec po dlouhá léta podváděl lidi a že 
mu v tom byla nápomocná, tak lže. Mohu dosvědčit, že i ona v četných případech pozorovala neobvyklé 
věci, a to v různých denních i nočních dobách.« 

Ruku na srdce ... co si myslíš dnes o ufologických kontaktech svého otce, poté co ses odstěhoval 
z rodičovského domu? A měl jsi někdy vlastní pochybnosti? 

»Můj názor na kontakty mého otce se v průběhu let nikdy nerozkolísal. Dnes jsem, stejně jako tehdy, 
přesvědčen o tom, že jeho kontakty jsou reálné, a to je logický důsledek toho, co jsem prožil na základě 
svých vlastních zkušeností. Ostatně jsem měl už jako malé dítě příležitost účastnit se pozorování, při 
nichž byla přítomna moje matka, příležitostně i můj bratr a moje sestra. Tato pozorování mi nastálo 
utkvěla v paměti, jelikož byla pro nás všechny velmi působivá. Vlastně jsem nikdy nepochyboval, ačkoliv 
jsem důsledně a intenzivně přemýšlel o tatínkových kontaktech, což mi připadá pouze přirozené. 
Nakonec jsem musel vše, co jsem zažil a slyšel, uvést do souvislosti se svým okolím, a z toho důvodu 
jsem nutně vše, co jsem prožil a slyšel, důkladně prověřoval.« 

Byl jsi někdy svědkem pozorování UFO nebo nějakých neobvyklých událostí, které tě přesvědčily o tom, 
že tvůj otec měl skutečně kontakty s mimozemšťany? 

»V jedné z dřívějších odpovědí jsem již zmiňoval, že jsem měl již jako malé dítě různé příležitosti stát se 
svědkem neobvyklých pozorování. Na některá z nich si ještě velmi zřetelně pamatuji. Na základě 
okolností, které je doprovázely, se mi nesmazatelně vryla do paměti. Pokud jde o neobvyklé události 
a podobné příhody, na jejichž základě by mohl člověk soudit, že můj otec skutečně udržuje kontakty 
s mimozemšťany, tak takových událostí je mnoho. 

Nejranější zážitek, který si ještě mlhavě vybavuji, byl spojen s pozorováním v červnu roku 1976, kdy mi 
ještě nebyly ani tři roky. Se svojí matkou, bratrem a sestrou, jakož i s Hansem Schutzbachem a Amatou 
Stetterovou jsem byl v chráněné krajinné oblasti v Hinwilu. Ještě dobře si vzpomínám na to, že byl teplý, 
slunečný den a že Hans Schutzbach v silném rozrušení běhal po okolí, když kolem prolétal velký stříbrný 
disk. Rozčileně jej fotografoval, ale to už byl docela daleko. Po dlouhou dobu jsme s velkým zájmem 
pozorovali, jak disk odlétal pryč. 

V létě roku 1980 jsem byl spolupřítomen v Sädeleggu, kdy jsme měli příležitost nahrávat bzučivé šumy 
paprskové lodi pilotované Semjase. Stál jsem vedle maminky, na dohled od svého otce, když ty zvuky 
začaly. Byly tak hlasité, že k nám přicházeli dokonce i sousedé, kteří bydleli asi 4 kilometry od nás, aby 
viděli, co se dělo. Maminka stála se svým nahrávacím přístrojem v tak výhodné pozici od zdroje zvuků, 
že mohla pořídit nejlepší záznamy ze všech. 

O rok později, počátkem srpna, jsem spolu s několika ostatními pozoroval v noci formaci šesti světelných 
objektů na horizontu nad osadou Bühl v Tösstalu. Kvůli neobvyklým letovým manévrům se v žádném 
případě nemohlo jednat o normální letadla. Toto ›divadlo‹ trvalo déle než půl hodiny a kromě mé matky, 

http://cz.figu.org/
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mého otce, bratra Atlantise a sestry Gilgameshy jej pozorovaly i některé další osoby. Ty lodě prováděly 
různé formační lety a velmi netypické letové pohyby, dříve než některé z nich jednoduše zmizely; ty 
ostatní jsme mohli ještě pozorovat, dokud nesplynuly s nočním šerem. 

Později, v září roku 1982, když mi bylo sotva devět let, jsem stál vedle svého otce, když byl cementován 
malý můstek pro chodce nad odvodňovacím příkopem u vjezdu do kůlny. Jakmile byly práce dokončeny, 
opustili jsme staveniště, abychom přinesli materiál, s jehož pomocí jsme chtěli ohradit pozemek, 
abychom zabránili lidem ve vstupu na čerstvě vybetonovaný můstek. Silvano, který odešel před námi, 
přišel náhle spěšně zpoza rohu kůlny a volal na mého otce, jelikož mezitím někdo skutečně šlápl 
do čerstvého cementu. Tatínek klel a běžel ke staveništi, kde jsme si až na druhý pohled všimli, že otisk 
boty byl mimořádně velký, totiž větší než 42 centimetrů.« 

Zažil jsi nebo viděl jsi někdy něco, co by nasvědčovalo tomu, že chtěl tvůj otec ostatní klamat? 

»Nikoli. Sám jsem nic takového nezažil a ani neexistovaly žádné indicie, jež by svědčily o tom, že něco 
předstíral. Nemá v povaze, aby jiným lidem něco namlouval nebo je podváděl. Jsem si jist, že můj otec 
ohledně svých kontaktů hovoří pravdu, a to se slučuje i s mými vlastními zkušenostmi.« 

Co osobně říkáš lidem, kteří tvého otce obviňují z toho, že je to podvodník? 

»Existuje staré úsloví, které říká, že člověk, který věří věcem z doslechu, se učí lhát. To platí pro většinu 
těch, kteří osočují mého otce jako podvodníka. Jen zcela minimální počet z nich se kdy sám přesvědčil 
o dané situaci tím, že by navštívil skutečná místa dění nebo se vážně zabýval těmito věcmi. A pokud to 
někteří přece jen učinili, tak se z nich často vyklubali závistivci, jelikož neuměli strávit fakt, že jiný člověk 
může zažívat něco, co se jim samým nepoštěstilo. 

Můj otec se v průběhu let stáhl z veřejného života, zčásti kvůli mé matce (Kalliope Meierové), ale i proto, 
aby jí dal příležitost hrát první housle. Tím že jí tímto způsobem nechal působit, mohl uspokojit její touhu 
»mít hlavní slovo«. Na základě svého charakteru proti tomu jistě nic neměl, neboť tímto způsobem mohl 
předejít tomu, aby jej obklopovali nějací lidé, kteří by na něj pohlíželi jako na velkého mistra, gurua nebo 
něco mimořádného. On pociťuje takovéto zbožňování jako odpudivé a krajně nevítané. Z toho důvodu 
vede svůj život dále tak, že se straní veřejnosti. 

Děkuji pěkně, Methusaleme. 

Autorské právo © 1999 Michael Hesemann. Všechna práva vyhrazena. 

 

4. Kalliope lze pozorovat na videu, na němž potvrzuje jeden kontakt 
s ET/UFO a pravost případu. 

Kalliope v roce 1979, během rozhovoru s ufologem Jun-Ichi Yaoi. S 
přátelským svolením Leeho Elderse. 

Odkaz na video:  https://www.youtube.com/watch?v=NPrNoxtccQ 

 

5. Kalliope úspěšně absolvovala test na detektoru lži, spolu s 14 dalšími osobami, které všechny v testu 
rovněž obstály. (Test analyzující hlasovou zátěž.) Potvrdila, že pozorování a kontakty byly pravé. 

Existují ještě četné další důkazy a svědecké výpovědi, ale již tyto nemnohé příklady naprosto vyvracejí 
její pozdější podvodné výpovědi, na něž se skeptici často odvolávají. 

 

 

http://cz.figu.org/
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Princip popiratelné věrohodnosti 

J. W. Deardorff (2002, aktualizace 2006, 2013) 

 

Stálé zastírání UFO 

Že se fenomén UFO zametá pod koberec, to lze stěží popřít (Fawcett 8: Greenwood, 1984; Good, 1988; 
Greer, 1999, str. 301–312; Maccabee, 2000). Toto utajování bylo udržováno v chodu na základě 
svobodného rozhodnutí asi poloviny populace, zejména ze strany osob v řídicích pozicích a různých 
vládních míst, která se starala o zesměšňování fenoménu UFO. Tento faktor zesměšnění přispěl zvláště 
účinně k tomu, že bylo téma UFO pro vědecké kruhy tabuizováno. 

Toto zatajování však udržovali v chodu i sami cizinci v UFO (Douglass, 2001). To by mělo být očividné, 
když se zamyslíme nad několika sty tisíci prověřenými, často i z několika stran dosvědčenými zprávami 
o UFO, které vznikaly od roku 1947 a v nichž se referovalo o mimozemšťanech, kteří se jednoznačně 
objevili nebo mohli dostatečně dlouho zůstat na jednom místě, aby se mohla shromáždit zpravodajská 
média a prezentovat tuto událost světu – to jest, kdyby to mimozemšťané bývali připustili a chtěli 
ukázat, jak snadno by mohli v rámci sebeobrany porazit vojenské síly, které by se na místě objevily. Místo 
toho však probíhala četná pozorování ve skrytu a skrytě se postupovalo i ve věci možných stop 
po přistání, únosů, obrazců v obilí a mrzačení dobytka, aniž by byly zanechány dostatečně jisté důkazy, 
jež by uspokojily většinu ufologů. 

Mimozemšťané sem nevtrhli a před desítkami či tisíci let nás nevyhladili ani nezotročili, z čehož můžeme 
usuzovat, že oni nebo ti, kteří jsou odpovědní za utajování, nechtějí společnost jako celek nutit, aby 
věřila tomu, čemu ještě není připravena věřit. Zdá se, že si udělali své domácí úkoly ve vztahu k naší rase 
a že věc přenechávají nám: Zvědavcům, ufologům, té druhé polovině veřejnosti a Hollywoodu, aby se 
jejich existence, přítomnost a schopnosti postupně uváděly ve známost. Mimozemšťané tedy do značné 
míry plní úlohu urychlovačů věcí a učitelů za kulisami, nebo – jak to vyjádřil Leo Sprinkle – poslů, kteří 
nás připravují na kosmické vědomí (Sprinkle, 1999, str. 168–169). Dokonce díky únosům, zejména díky 
nim, jsme se toho hodně naučili o schopnostech mimozemšťanů, což by se nám pouze na základě 
pozorování UFO nikdy nepodařilo. To ovšem neznamená, že skrytá výuka a příprava lidstva je jediným 
důvodem přítomnosti mimozemšťanů na našem světě. Nemůžeme očekávat, že vyzkoumáme všechny 
pohnutky, které by mohly mít různé mimozemské skupiny ve věci své zdejší přítomnosti. 

Kde při tom všem zůstává věda? Její okrajové oblasti nezůstaly zcela mlčenlivé. V posledních 25 letech 
byla vytvořena hypotéza, že se mimozemšťané v přítomnosti zdržují v blízkosti Země a že o nás mají 
znalosti, ale že se s pomocí své pokročilé technologie do značné míry drží ve skrytu, protože na nás uvalili 
embargo nebo uzávěru, či protože zacházejí se sluneční soustavou tak, jako by to byla chráněná přírodní 
oblast (viz např. Ball, 1973, Kuiper & Morris, 1977; Harrison, 1981; Soter, 1985). Hovoří se o takovýchto 
strategických pohnutkách etických cizinců, kteří si přejí vyčkávat, než se začneme chovat civilizovaně, 
aby naši společnost kvůli své náhlé přítomnosti, na kterou nejsme připraveni, neuvrhli do chaosu, a aby 
zajistili, že se nechopí moci neetické cizí mimozemské skupiny. Fenomén UFO tedy představuje cílené 
»netěsné místo« v embargu cizinců, aby v okamžiku úplného odhalení nebyl šok pro společnost tak 
katastrofální (Deardorff, 1986; Deardorff a ostatní, 2005; Sprinkle, 1990, str. 183–184). 

Dalším prostředkem, jak mohou cizinci udržovat »netěsné embargo«, je uplatňování klamu, zatímco 
svoji přítomnost ohlašují svědkům, kteří dokážou rozlišovat mezi faktickými znaky pravého pozorování 
UFO a znaky klamavými. K domnělým pohnutkám cizinců – kromě etického cíle neukončovat předčasně 
zatajování fenoménu UFO – patří také úvaha, že si tito »dobří« cizinci nepřejí, abychom z nich udělali 
bohy nebo založili nová náboženství. To by se mohlo stát, kdyby vše, co vyprávěli svým uneseným 
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a kontaktním osobám, zcela odpovídalo pravdě a kdyby to naprosto souhlasilo – zbožňování by však bylo 
méně pravděpodobné, kdyby cizinci využívali i strategii klamu či dezinformace. Většina lidí si patrně 
nepřeje, aby jim jejich bůh, resp. jejich bohové lhali. 

Jedním z možných cílů cizinců, který úzce souvisí s výše zmíněným, je odradit nás od toho, abychom 
každé jejich slovo nebo každý jejich čin přijímali jako pravdivý či neklamný. To povede k tomu, že lidé, 
kteří rozeznají realitu jejich přítomnosti, budou sami za sebe logicky a vědecky myslet a nepropadnou 
nezdravé závislosti na informacích cizinců. Všechny očividné skutky a sdělení cizinců musejí být tedy 
důsledně prověřovány, aby se ověřil jejich pravdivý obsah. 

 

Zatajování Meierova případu 

Skutečnost, že Meierův případ tvoří část netěsného embarga, je v souladu s hypotézou o netěsném 
embargu. Jeho jedinečnost ovšem svědčí o tom, že tento muž byl vyvolen ke zvláštní úloze. Podstatnou 
částí této úlohy by mohlo být upozornit zainteresované osoby na Talmud Jmmanuel (TJ). Jaký jiný 
dokument posledních dvou tisíciletí by mohl být pro západní civilizaci důležitější než dokument 
objasňující dějiny a původ křesťanství a sdělující pravé nauky Jmmanuela alias Ježíše? 

Plejaden museli zachovávat pravidla celkové strategie cizinců v tom ohledu, že se drželi ve skrytu, i když 
Meierovi umožnili tvořit jedinečné fotografie a účastnit se kontaktů, které patrně slouží tomu obrátit 
pozornost veřejnosti na jeho osobu, jeho zkušenosti, spisy a TJ. Patrně museli zajistit, aby utajování 
fenoménu UFO nebylo tímto způsobem předčasně ukončeno. To by se dalo srovnat s dodržováním 
Galaktického kodexu, jehož existenci navrhovali Newman & Sagan (1981), nebo se Základní směrnicí 
z filmu »Star Trek«. Dodatečně budeme moci pochopit, do jaké míry se tento čin zaručující rovnováhu 
vydařil. Samotní cizinci museli zajistit, aby byl Meier snadným cílem skeptiků, jelikož věděli, 
že odhalovači tíhnou k tomu ignorovat podpůrná fakta a soustředit se na činy, které by mohly 
nasvědčovat podvodu. 

Meier mohl ovšem pořídit tolik fotografií paprskových lodí a předložit tolik jiných důkazů (které na této 
webové stránce ani nepředstavujeme) o přítomnosti svých plejadische kontaktních osob, že by se člověk 
mohl tázat: Proč to nevedlo k rychlému přijetí reality Meierových zkušeností? Proč to nevedlo 
ke kvapnému zhroucení globálního zatajování fenoménu UFO? Některé odpovědi na tuto otázku přímo 
nesouvisejí s ET: Příliš mnoho ufologů nechtělo brát vážně případ kontaktní osoby; Meierův případ byl 
příliš jedinečný, a proto jej zřejmě ufologové odbývali, stejně jako vědci odbývají vztažný bod, který je 
pro ně příliš vzdálený; tito ufologové nechtěli akceptovat možnost, že cizinci skutečně mohou vykonávat 
magické zázraky, které dalece překonávají naše současné chápání; odmítali představu, že cizinci svojí 
hlavní kontaktní osobou učinili muže, jehož formální vzdělání ani přibližně nedosahuje úrovně jejich 
vlastní vzdělanosti; nechtěli se vystavit posměchu svých kolegů; nezajímali se o spirituální poselství, 
které Meier obdržel a šířil atd. Jiné odpovědi se týkají ET. 

Zde jsou některá opatření, která Meierovi ET mohli přijmout a také přijali, očividně proto, aby zabránili 
tomu, aby velké množství dobrého důkazního materiálu, které mu dovolili nashromáždit, způsobilo 
konec utajování fenoménu UFO, a aby skeptikům umožnili nadále tvrdit, že Meier byl odhalen: 

(a) Připouštěli ke kontaktním setkáním pouze Meiera; 

(b) pořizovat denní fotografie a 8milimetrové filmy plejadische UFO dovolovali pouze 
 Meierovi; 

(c) nepovolili Meierovi fotografovat samotné Plejaden; 
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(d) v červenci 1975 způsobili zmizení stromu v oblasti Fuchsbüel-Hofhalden, jen několik málo 
 dní poté, co Meier pořídil své fotografie paprskové lodě, která se tam vznášela na všech 
 stranách stromu; 

(e) během kontaktních rozhovorů zahrnovali Meiera někdy zdánlivě přehnaným vychvalováním, 
které sice odmítá, ale uvědoměle zaznamenává ve svých kontaktních zprávách; později se budou 
skeptičtí čtenáři domnívat, že Meier vynalezl sebechvalnou prózu; podrobná četba Meierova 
materiálu však odhalí, že Plejaren považují Meierovu formu ducha za tu, která patřila dřívějším 
prorokům, s nimiž spolupracovali, a že tato periodicky se inkarnující duchovní forma představuje 
formu jedinečně vyspělého avatára, který je vyvinutější než oni sami; proto může být velká část 
jejich lichotek vnímána jako vážně míněná, i když slouží tomu účelu, že posilují odhalovače 
Meierova případu; 

(f) na jednom 8milimetrovém filmovém záznamu (např. Maccabee 1989a; Deardorff, 1989; 
 Maccabee, 1989b) manévrovali s paprskovou lodí klamavě tak, jako by se jednalo o kývající 
 se UFO model; 

(g) dali Meierovi přechodně k dispozici model paprskové lodi, který fotografoval a prezentoval 
 jako takový (Meier, 1983, fotografie č. 63; Stevens, 1988a), načež si jej vzali zpět; 

(h) pozvali Meiera na vesmírné cesty a jiné události, při nichž byly uplatněny některé pokročilé 
 technologie cizinců, což pouze vzbuzovalo nedůvěřivost většiny ufologů; 

(i) příležitostně uvolňovali pro Meiera chybné informace, které pak předával ve svých 
 kontaktních zprávách a jimž se většina ufologů či vědců buď vysmívala nebo nad nimi 
 nevěřícně kroutila hlavou v domnění, že si je Meier vymyslel; k tomu mohla patřit záměrně 
 chybná proroctví, která se mísila s podivuhodně přesnými proroctvími; 

(j) nejprve Meierovi řekli, že jeho kontaktní osoby pocházejí z Plejaden, a až později uvedli, 
že pocházejí z Plejaden, které jsou posunuty v časoprostoru a že by měly být nazývány Plejaren, 
a nikoliv Plejaden – to by mohlo budit zdání, že Meier mezitím vyzkoumal, že Plejaden nejsou 
dostatečně starou hvězdokupou na to, aby na nich vládly podmínky, které by byly vhodné pro 
vývoj pokročilého života; 

(k) poskytli Meierovi (1990) menší korektury, které měl vložit do budoucího vydání Talmudu 
Jmmanuel (Deardorff 2001) – to by mohl posilovat domnění skeptiků, že si Meier celý TJ 
vymyslel; zdá se, že Meierovy kontaktní osoby přijaly – aby zachovaly princip popiratelné 
hodnověrnosti – i další opatření ohledně TJ: postaraly se o to, aby Meier přežil a mohl rozšířit 
překlad TJ, zatímco nepřijaly žádná takováto opatření, aby zajistily přežití překladatele (Rashida) 
a zachování aramejských písemných svitků po raných 70. letech 20. století; způsobily sesuv hory 
nad horským svahem, na němž se nalézala hrobka, v níž byl vyhrabán TJ (to mohly snadno udělat, 
aniž by vzbudily podezření, zatímco skeptici mohli  snadno tvrdit: »jak praktické«); příležitostně 
vkládali chybné informace do kontaktních zpráv, v nichž byla řešena témata o sepsání TJ 
a křesťanských evangelií – např. poskytli Meierovi informaci, že Matoušovo evangelium bylo 
sepsáno učedníkem Matoušem, což je v rozporu s informací v TJ, podle níž Matouš až do daleké 
doby druhého století nebyl zdrojem  evangelia; 

(l) konfrontovali Meiera s ulomenou korunou stromu, která byla zřetelně vidět na několika 
fotografiích, jež Meier pořídil, zatímco seděl na »dortové« lodi (WCUFO) pilotované Quetzal 
a fotografoval druhou, podobnou loď těsně nad korunou stromu (fotografie č. 838, 3. dubna 
1981, kompletní příběh zde); krátce nato narazil Quetzal se svojí lodí na vrchní část stromu, což 
údajně omylem vedlo k tomu, že se ulomila jeho špička, zatímco po druhém takovémto nárazu 
se zbytek stromu dále prolomil směrem dolů; Meier považoval tuto špičku stromu za dobrý důkaz 
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toho, že stál ve WCUFO ve výši horní koruny, a tak ji brzy  poté fotografoval, když stál vedle 
svého malého traktoru, s nímž ji včetně odlomené spodní části stromu odtáhl z lesa (fotografie 
#862), zatímco skeptici by se mohli domnívat, že tuto identifikovatelnou špičku stromu později 
postavil přímo na zem a fotografoval model WCUFO, který nějakým způsobem zavěsil za tuto 
špičku; naštěstí Meier pořídil i několik fotografií zbytku převráceného stromu (fotografie #853), 
které ukazují, že strom byl ulomen, a nikoliv odříznut či poražen; 

(m) zkonstruovali svá dortová UFO tak, že skeptici získali dojem, že se jedná jen o model, který 
 sestává z předmětů určených pro domácnost nebo částí zařízení; v kontaktní zprávě č. 254 
 podal Ptaah Billymu krajně nepravděpodobné, zdlouhavé a komplikované vysvětlení toho, 
 proč spodní plocha WCUFO vykazovala znaky, které byly identické s jistým popelnicovým 
 poklopem, jenž byl používán na Meierově pozemku. 

Všechny výše zmíněné akce a ještě i další mohou při povrchním nazírání budit dojem, že jsou pro Meiera 
diskreditující, avšak byly vesměs pod kontrolou Plejaden/Plejaren, kteří je prováděli. Většina z nich je 
samozřejmá. V případě bodu (f) se zvláštní letový manévr (viz zdroj Maccabee) zakládal hlavně na tom, 
že UFO prostým harmonickým pohybem kroužilo kolem špičky stromu jako při pohybu kyvadla. Skeptici 
pak věc interpretovali tím, že se UFO točilo kolem modelu stromu na konci šňůry, jejíž délka se dala 
odvodit od periodických kyvadlových pohybů. Tento manévr tedy dobře splňoval popisovanou strategii 
cizinců. Kyvadlové pohyby UFO byly však zjištěny i při jiných pozorováních UFO (Olsen, 1989; Pine, 1993; 
Maccabee, 1993). UFO jsou tedy veskrze schopna provádět takovéto manévry, a když budeme tento 
případ důsledně prověřovat, tak narazíme na to, že hypotéza o podvodu je spojena s příliš mnoha 
závažnými problémy, než abychom ji mohli schvalovat. 

Výše zmíněný bod (i) je zvláště důležitý. Pokud cizinci zabudují do toho, co vyprávějí své kontaktní osobě, 
některé »hloupé vědecké« protimluvy a/nebo nepřijatelné myšlenky, tak mohou zajistit, že většina 
vědců, kteří se o tom dozvědí, se bude domnívat, že si kontaktní osoba své informace vymyslela. Třebaže 
jsou Meierovy kontaktní zprávy fascinující četbou, měl by si člověk toto preventivní opatření cizinců 
uchovávat v paměti. V četných případech však zřejmě ani vědec nebude schopen bezpečně rozeznat, co 
by v těchto zprávách mohla být spíše falešná informace než pravda. Tyto zprávy jsou velmi realistické 
ve svých doslovných záznamech toho, co Meier odpovídal na vyprávění svých kontaktních osob / své 
kontaktní osoby, a popisují ve vztahu ke kontaktním událostem věci, které potvrdili různí svědci. 

 

Jak mimozemšťané obecně praktikují princip popiratelné rozumnosti 

Lze se tedy domnívat, že cizinci se při svých vizuálních demonstracích, které provádějí ve vztahu k nám 
nebo svým kontaktům, drží této strategie pravdivého líčení v kombinaci s principem zpola popiratelné 
věrohodnosti. V ufologii prezentují cizinci obecně svoji vesmírnou loď někdy takřka ve stejnou dobu, 
v níž se v blízkosti nalézají jiné osoby, které by to mohly dosvědčit, stejně jako lidé dosvědčují např. 
nějaký vědecky vysvětlitelný úkaz, jako je zářivý meteor nebo průlet satelitu (Gordon, 1985, str. 8). 
Takovéto prezentace cizinců se patrně odehrávaly až příliš často na to, abychom je mohly vysvětlit jako 
náhodu. Pokud cizinci v určitém případě dospějí k závěru, že nějakému svědkovi poskytli příliš mnoho 
ufologických důkazů, mohou tohoto svědka stále ještě spojit s další, zdánlivě bizarní událostí, která mu, 
ať muži či ženě, poškodí dobrou pověst. Alternativou je také to, že nechají důkazy zmizet: (např. Stevens, 
1982, str. 426; Gordon, 1984; Stevens, 1988b, str. 139–140; Kinder, 1987, str. 249–253; Walters & 
Maccabee, 1997, str. 34–35), včetně »andělských vlasů« a také zárodků, které mizejí z břicha těhotných 
unesených žen. Také v tomto případě mohou vyslat do terénu několik Mužů v černém (MIB), aby 
zastrašili svědky, kteří se pak nemají dále vyjadřovat (Clark, 1998) nebo kterým je zničena dobrá pověst 
poté, co referovali o nějakém bizarním aspektu MIB nebo jejich oblečení či chování. V Meierově případě 
museli tedy Plejaden/Plejaren zvláště dbát na to, aby často dodávali klamavé důkazy nebo aby jiné 
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důkazy odstranili, jelikož chtěli zachovat princip zatajování UFO, třebaže Meierovi umožnili nashromáždit 
všechny ty pozitivní důkazy. 

Bod (i) je podstatný i z toho hlediska, že brání tomu, aby se nějaký případ UFO stal novým náboženstvím, 
neboť ET jsou dostatečně etičtí na to, aby tomuto předcházeli. Kdo by z Plejaden dělal bohy či bohyně, 
kdyby si všiml, že kromě pravdivých informací šířili i ty falešné? Nebo jak by lidé mohli brát Meiera jako 
spirituálního učitele nebo vůdce nového náboženství, když všechny informace, které předával 
od Plejaden/Plejaren, musejí sami prověřovat, aby oddělili zrno od plev? 

Tato strategie zpola popiratelné hodnověrnosti je zřejmě bezpečná i ve vztahu k hlupákům, neboť 
dokonce ani její odhalení jí nemůže otřást. Jedinci, kteří se chtějí soustředit na klamavé skutky cizinců 
nebo na přirozeně se vyskytující nejistoty v daném případě a kteří odbývají podpůrné důkazy, budou 
realitu strategie cizinců ve věci zpola popiratelné hodnověrnosti akceptoval jen stěží. Mohou se pouze 
domnívat, že lidé, kteří uznávají pozitivní, podpůrné důkazy, podléhají sílícímu sebeklamu. Když hovořím 
o »zpola« popiratelné hodnověrnosti, tak tím myslím, že cizinci v UFO předkládají důkazy, které podpírají 
realitu jejich přítomnosti a pozorování jejich lodí, avšak současně také předkládají důkazy a přijímají 
opatření, na jejichž základě mohou lidé dospět k podezření, že se svědci zmýlili nebo byli srandisté. 
Negativní skeptici ignorují nehodnověrně aspekt prvý a soustředí se na aspekt druhý. Takto se skeptici 
chovají zřejmě proto, že se zdráhají připustit možnost nebo pravděpodobnou věc, že cizinci v UFO jsou 
přítomní a že jsou po stránce technologie a vědy daleko před námi, nebo že jsou dokonce inteligentnější 
než my a mohou být několik kroků napřed před našimi nejlepšími vědci. Téma, že cizinci z UFO (nebo 
ET), kteří nás kontaktují, jsou skutečně inteligentní a uplatňují ve styku s námi strategii zpola popiratelné 
hodnověrnosti, která brání tomu, aby byli lidé nuceni věřit tomu, v co věřit nechtějí, byla v ufologii skoro 
naprosto zanedbávána. V případě, že by tato strategie vešla v širokou známost a byla akceptována, nastal 
by okamžik, kdy by cizinci svoji úlohu ve věci zatajování fenoménu UFO již nemuseli hrát. Jejich strategie 
by pak byla korunována úspěchem. 

Některé výhody této hypotézy o zpola popiratelné hodnověrnosti spočívají v tom, že tato hypotéza 
vysvětluje zatajování fenoménu UFO ze strany samotných cizinců, ale také fakt, že nás cizinci z UFO 
v minulosti nikdy nevyhladili, a dále i skutečnost, proč byly předloženy jak jednoznačné důkazy, jež 
hovoří ve prospěch jistých případů UFO, tak i prvky, jež skeptici považují za podezřelé. 
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Joe Tysk 

Pracovník Úřadu pro zvláštní vyšetřování (OSI) dospívá k závěru, že 
ufologický případ Billyho Meiera je reálný 

 

Billy Meier – fotografie UFO, filmy a kontakty s ET 

Co musejí vědět skeptici i ostatní, 20. ledna 2018 

 

Příběh Billyho Meiera je pravděpodobně jedním z nejkontroverznějších případů 
o UFO/mimozemšťanech všech dob. Rozprostírá se skutečně v časovém úseku delším než 75 let a stále 
ještě probíhá, jelikož Billy Meier je v tomto okamžiku ještě naživu a brzy mu bude 81 let, totiž 3. února 
2018. 

Třebaže mnozí věří, že tento případ začíná v polovině 70. let, přesněji řečeno v roce 1975, musíme se 
vskutku soustředit na rok 1964. To proto, že byl Billy Meier roku 1964 poprvé dotazován ze strany 
reportéra novin »New Delhi Statesman« na UFO, když pobýval v Indii. 

A proč je to podstatné? To proto, že obsah tohoto interview poskytuje základní důkaz pro to, že příběh 
o kontaktech Billyho Meiera se zakládá na pravdě. Musíme tedy detailně prověřit tento novinový článek 
z roku 1964 a další posilující důkazy z té doby, než přejdeme k roku 1975, který tvoří východisko pro 
útoky většiny skeptiků, kteří celou věc označují za podvod. 

Přejděme tedy k onomu článku. 

Billy Meier – tehdy mu bylo 26 let a nazýval se ještě svým skutečným jménem Eduard Albert Meier – 
pobýval asi pět měsíců v Indii, když se jej začal ptát reportér novin New Delhi Statesman, jenž se doslechl 
o podivném »muži z létajícího talíře«. Meier byl sice ochoten absolvovat rozhovor, avšak objasnil 
reportérovi, že mu nezáleží na tom, aby budil veřejnou pozornost, a že se ani nezajímá o to, zda někdo 
jeho příběhu věří. A jaký to byl příběh! 

Billy tvrdil, že viděl objekty z Vesmíru, že navíc pořizoval i fotografie, a že dokonce v těchto objektech 
cestoval. Takovéto tvrzení by většina lidí rychle odbyla, ale Meier ukázal tomu reportérovi fotoalbum, 
které vlastnil a v němž se podle reportérových údajů nalézalo asi 80 fotografií. 

První otázka, kterou by si měl každý položit, zní takto: Odkud měl Billy Meier roku 1964 fotoalbum 
s desítkami snímků UFO? V Indii tehdy očividně neexistovaly žádné obchody, jako je firma »Photos R 
Us«, tak jak a kde mohl Meier nashromáždit všechny tyto fotografie, pokud je sám nepořídil, jak uváděl? 

Někteří skeptici odpovídají na tuto otázku výroky jako »měl zvětšující přístroj« nebo »měl přístup 
do fotografické laboratoře / temné komory«, což je směšné, neboť tyto dosti za vlasy přitažené výklady 
stále ještě neodpovídají na tuto základní otázku: 

»Odkud měl Billy Meier roku 1964 fotoalbum s desítkami snímků UFO?« 

Inu, i kdybychom připustili, že logické vysvětlení zní tak, že tyto fotografie pořídil sám Billy Meier, tak se 
nabízí další otázka: Byly tyto fotky zfalšované? 

Abychom tuto otázku zodpověděli, obrátíme se nyní na dvě osoby, které se zdržovaly na místě, o němž 
Billy Meier tvrdil, že na něm pořídil některé ze svých fotografií UFO – tímto místem je ášram Ašóka, 
buddhistický chrám, v němž Billy trávil určitý čas během svého pobytu v Indii. 

http://cz.figu.org/


28 
 

 

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

Zajímavé na těchto dvou osobách je jejich tvrzení, že pozorovaly tatáž UFO, která Billy fotografoval 
a která se nalézala v jeho fotoalbu. To ale není vše, neboť obě tyto osoby vyprávěly tento příběh 
29. února 1999 na ufologickém kongresu v Laughlinu, Nevadě – 35 let poté, co údajně proběhla ony 
pozorování a co byly pořízeny dotyčné fotografie. 

První osobou, která na tomto kongresu vyprávěla svůj příběh, byla Phobol Chengová, vnučka 
buddhistického mnicha, který založil ášram Ašóka, a ta si na Billyho vzpomínala a referovala o tom, 
že sama pozorovala UFO, když jí bylo 9 let. Poté co Phobol dovyprávěla účastníkům kongresu svůj příběh, 
potvrdila její dlouholetá přítelkyně, Sashi Rajová – která přicestovala z Indie –, že i ona spatřila na nebi 
nad ášramem Ašóka UFO, stejně jako i ostatní, kteří tam pracovali. 

Abychom se na věci podívali ze správného úhlu pohledu: Máme zde co do činění se dvěma lidmi, kteří 
neměli co získat a kteří byli po dlouhých letech ochotni vyprávět svůj příběh, i když to pro ně nebylo 
snadné. Navíc byla konexe Billyho Meiera a Phobol Chengové čímsi mimořádným, stejně jako jeho vliv 
na ni, neboť ona skutečně letěla z USA, kde žila, do Švýcarska, aby jej navštívila, a to ne jednou, ale hned 
dvakrát. Při své druhé cestě do Švýcarska s sebou dokonce vzala svého muže a zůstali dva týdny u Billyho 
doma. 

Shrňme si to, co držíme v rukou, a podívejme se na to, kde nyní stojíme. Můžeme zvolit jednoduchou 
metodu, při níž uplatníme 3 aspekty, jež se používají v trestním právu, aby se zjistilo, zda mohl někdo 
spáchat zločin nebo, jako v našem případě, nějaký podvod. 

Tyto tři aspekty jsou: Prostředek, motiv a příležitost, a my uplatníme každý z těchto aspektů, abychom 
zjistili, zda je logické vyvozovat, že se Billy Meier roku 1964 dopustil podvodu. Pokud roku 1964 nebylo 
možné konstatovat, že klamal veřejnost, pak by neměl důvod se takovýchto šalebných činů dopouštět 
v pozdější době, roku 1975 či ještě později. 

Začněme s aspektem »prostředek«. Roku 1964 cestoval Billy Meier v podstatě s batohem z jedné země 
do druhé a vydělával si při různých příležitostných pracích jen pár grošů. V době zmiňovaného rozhovoru 
si novinový reportér všiml toho, že jedinými předměty, které u sebe Billy měl, bylo pár kusů oděvu, jedna 
sklopná kamera, dvě malé tašky a fotoalbum. Nebyla to nejlepší doba pro to, aby Billy začal obchodovat 
s ufologickými švindly, když pro něj bylo výzvou již holé přežití. 

Představa, že Billy Meier zfalšoval desítky různých fotografií UFO, z nichž některé dodnes vlastní a jež 
jednoznačně znázorňují nějakou kosmickou loď, by byla více než jen extrémně těžce uskutečnitelná, byla 
by takřka nemožná. 

Druhým a možná i nejdůležitějším aspektem, jímž se musíme zaobírat, je »motiv«. 

Cituji pasáž článku, v němž se vyjádřil zmíněný novinový reportér: »Očividně není horlivě nakloněn 
tomu, aby hovořil o svých zkušenostech, které jsou – mírně řečeno – podivuhodné. To málo, co povídá, 
se z něj musí doslova páčit. Nepřeje si veřejnou pozornost, je mu lhostejné, zda mu někdo věří, nebo 
nevěří.« 

Je důležité poukázat na to, že Billy Meier tomu reportérovi ani nikomu jinému ani jednou nenabízel 
prodej nějaké své fotografie, a to ani přesto, že nutně potřeboval peníze. Kdyby se jednalo o podvod, 
tak bychom mohli očekávat, že uslyšíme příběhy o tom, jak Meier vyprávěl své podivné historky druhým 
a jak se pokoušel z toho profitovat. Bylo by logické se domnívat, že kdyby byl schopen produkovat dle 
libosti zfalšované snímky UFO, tak by byl i schopen s nimi vydělávat peníze. Neexistují však žádné 
záznamy o tom, že by tomu kdy takto bylo. Jelikož tedy není znám žádný motiv, můžete si tento aspekt 
vyškrtnout ze seznamu. 

Třetím prvkem je »příležitost«. Meier se nalézá v oblasti a zemi, kterou nezná. Nemá tam žádné známé 
přátele ani kontakty a jedním z mála předmětů, které vlastní, je starý fotoaparát. Přesto byl nějakým 
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způsobem schopen falšovat desítky fotografií UFO, aniž by byl odhalen a aniž by měl jediného známého 
komplice? A jelikož se mezitím přihlásili o slovo další svědci, kteří referovali o tom, že pozorovali na nebi 
tytéž objekty, které skončily vyfotografované v Meierově albu, tak se domnívám, že můžeme i aspekt 
»příležitost« odložit ad acta. 

Kam nás to tedy všechno vede? Pokud máme již od roku 1964 zdokumentované důkazy o tom, že Billy 
Meier vytvořil sbírku fotografií UFO, a pokud víme, že o 11 let později ve Švýcarsku, kde žije, začal 
pořizovat ještě jasnější a detailnější fotografie UFO, máme ještě nějaký důvod k tomu, abychom byli 
skeptičtí? 

Možná že bychom jej měli, kdyby zde nebyla skutečnost, že Meier ke svým fotografiím mohl dodatečně 
pořídit i filmy vesmírných lodí ET, s nimiž byl údajně v kontaktu. Pokoušet se zfalšovat snímky UFO je 
jedna věc, zfalšovat ale film s UFO, to je věc úplně jiná. 

Přizvěme do hry Wallyho Gentlemana. Když Wally Gentleman viděl fotografie a filmy s UFO, které pořídil 
Billy Meier, věnoval se speciálním efektům již přes 35 let. Byl to tak zkušený odborník na poli speciálních 
efektů, že si jej Stanley Kubrick cíleně vybral a zaměstnal jej jako ředitele speciálních fotografických 
efektů pro svůj výpravný sci-fi film »2001: Vesmírná odysea«. Na této pozici pracoval Gentleman rok 
a půl, dokud film nebyl dokončen. 

Gentleman nebyl odpovědný jen za všechny speciální efekty, ale i za stavbu ve filmu používaných modelů 
vesmírných lodí. Je zbytečné dodávat, že pokud někdo tehdy mohl odhalit zfalšované fotografie a filmy 
s UFO, pak to byl nepochybně Wally Gentleman. 

Zde je to, co Wally Gentleman konstatoval a o čem referoval poté, co si prohlédl materiál Billyho Meiera, 
viz kniha Garyho Kindera »Light Years: An Investigation into the Extraterrestrial Experiences of Eduard 
Meier (= Světelné roky: Prozkoumání mimozemských zkušeností Eduarda Meiera): 

Po prostudování filmů dospěl Gentleman k závěru, že bez nezbytných odborných vědomostí, logistiky 
a souvisejících nákladů by bylo nemožné, aby mohl jednoruký muž bez cizí pomoci vyrobit tento filmový 
materiál. (Poznámka: Billy Meier ztratil roku 1965 svoji levou paži při autobusové nehodě v Turecku.) 

Gentleman prohlásil: »To je ze všeho to nejhlavnější. Tenhle Meier musel mít skutečně k dispozici celý 
zástup zručných asistentů, alespoň patnáct lidí, kteří věděli, jak povrch třpytivého objektu zrcadlí světlo 
v jistých denních dobách, jak tyto objekty držet tak, aby nebyly vidět drátky, jak je rozestavit, jak je 
pozorovat a současně malými stříkacími pistolkami postříkávat vlákna, pokud jsou viditelná.« 

»To co jsme dělali, vypadalo takto: Šli jsme ven a natočili scénu, potom jsme se vrátili do studia 
a přenášeli ten objekt na tento film pomocí duplikačních postupů, které jsou velmi náročné. To je 
s 35milimetrovým filmem možné jen velmi těžko, a s 8milimetrovým filmem, který použil on, je to ještě 
těžší. A výbava byla pro něj zcela cenově nedostupná. Kdyby někdo chtěl, abych něco takového 
napodobil v tomto smyslu, pak by mi pravděpodobně stačilo 30 000 dolarů, ale jen s pomocí studia, 
v němž by bylo vybavení. To vybavení by stálo dalších 50 000 dolarů.« (Poznámka: V době, kdy Billy 
pořizoval své filmy, se zuby nehty držel nad vodou a už jen to pro něj byla výzva.) 

»Domnívám se, že význačné na celé věci je to, že jediný muž s jednou paží – pokud byl skutečně sám – 
to nemohl zvládnout. Myslím si, že by byl zázrak, kdyby jediný člověk i se dvěma pažemi dokázal tento 
druh práce vykonat sám na vrcholku hory. I kdyby se použil balón a objekt by byl upevněn pod ním 
na tenkém vláknu, tak by létal všemi možnými směry. A v případě mnoha těchto obrázků, na nichž lze 
pozorovat tři nebo čtyři létající talíře, by člověk potřeboval balóny s různě dlouhými šňůrami, neboť jinak 
by bylo možné rozeznat, odkud šňůra vede. Bylo by velmi obtížné pořizovat tyto záznamy za takovýchto 
podmínek ve venkovním prostředí. A při tomto spádu krajiny je velmi riskantní dělat nějakou takovou 
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práci. Všechny tyto komplikace mě vedou k domněnce, že ty objekty, které fotografoval a filmoval, 
existovaly na místě nezávisle na sobě a on jednoduše mačkal spoušť.« 

Shrňme si, co Wally Gentleman, jeden z předních světových expertů na speciální efekty, pověděl: Billy 
Meier nemohl své filmy v žádném případě zfalšovat. Každý, kdo o tomto tvrzení pochybuje, by si měl 
ještě jednou přečíst, co Gentleman řekl. Billy Meier jednoduše neměl prostředky k tomu, aby mohl 
udělat to, co by bylo nutné k tomu, aby vyrobil filmy s UFO, které posoudil Wally Gentleman a o nichž 
vyjádřil svůj profesionální a odborný názor. 

Vedle Wallyho Gentlemana se v průběhu let objevila ještě řada dalších odborníků na různých polích 
působnosti, kteří po rozsáhlých průzkumech mohli pouze konstatovat, že nemají ani tušení, jak mohl 
Meier zrealizovat svůj podvod, pokud by se skutečně o podvod jednalo. Jiní, kteří nechtěli přiznat, 
že jsou bezradní, navrhovali, že možná zavěsil modely v životní velikosti na vrtulník, čímž chtěli vysvětlit, 
jak mohl své snímky padělat. Vážně? 

Pro zaryté skeptiky to vše samozřejmě ještě není dostatečný argument. Místo aby se věnovali 
nejpřesvědčivějším důkazům, jaké potvrzují pravost fotografií a videí s UFO, soustředí se raději na to, co 
podle jejich názoru dokazuje, že celý ufologický příběh Billyho Meiera je podvod. 

Každý dobrý vyšetřovatel ale ví, že se musí při prověřování důkazů podívat na VŠECHNY důkazy, a nejen 
na ty, které podle jeho víry vedou ke kýženému závěru. Na rozdíl od toho, co si mnozí myslí, nezáleží 
na tom, kolik máte zdánlivých důkazů proti věci, aby zvítězilo Vaše eventuálně záporné stanovisko, ale 
na tom, zda máte třeba jen jediný důkaz pro věc, který potvrzuje Vaše eventuálně pozitivní stanovisko. 

Abychom si to lépe vysvětlili, využijme hypotetický příklad události, která se skutečně slučuje 
s podobnými zdokumentovanými případy. 

Představme si například situaci, že byla nějaká osoba zastřelena před nočním klubem a že byl vedle 
mrtvoly nalezen řidičský průkaz s fotografií Johna Doea, o němž je známo, že se s obětí hádal. Existují 
i dva očití svědci, kteří střelbu viděli a kteří si jsou po zhlédnutí policejních vyšetřovacích fotografií oba 
jistí, že střelcem byl John Doe, identifikovaný na fotografii řidičského průkazu. Mimoto mohla policie 
zjistit, že podezřelý vlastnil ruční palnou zbraň téhož kalibru, který měla zbraň použitá při střelbě. 

Na základě konkrétních důkazů proti Johnu Doeovi by mnozí lidé řekli, mezi nimi i odborníci na trestní 
stíhání, že mají solidní důvod k tomu, aby Joea zatkli a nakonec odsoudili před soudem. Má to však jeden 
malý háček. 

John Doe má jeden jediný důkaz, který předčí všechno ostatní. Tvrdí, a to se později dokáže, 
že v okamžiku vraždy byl od místa činu vzdálen 1000 mil a účastnil se jedné svatby. To, co vypadalo jako 
logický důkaz, se tedy prokázalo být chybným, a zapotřebí byl pouze jeden jediný nevyvratitelný důkaz 
k tomu, aby byl John Doe propuštěn a aby dokázal svoji nevinu. 

Místo abychom pohlíželi jen na části příběhu, které jsou sporné a mohou být diskutovány, je podstatné, 
abychom zůstali nepředpojatí a dospívali k závěru až tehdy, když jsme prověřili VŠECHNY důkazy – 
zejména existuje, pokud se pozorně podíváme, více než dostatečný počet důkazů, které potvrzují tvrzení 
Billyho Meiera ohledně jeho kontaktu s UFO. 

Dokonce i kdyby se ukázalo, že se v obsáhlé sbírce ufologických fotografií Billyho Meiera nalézají nějaké 
fotografie modelů nebo jiných objektů, které nepodporují Meierův příběh, tak to nikterak neoslabuje 
pravost snímků (nebo filmů), které odborníci jako Wally Gentleman pokládají za pravé. 

Při logickém usuzování může být nějaký argument platný dokonce i tehdy, když jedna nebo několik jeho 
premis je falešných. Jinými slovy: Kdyby se tvrdilo, že všechny fotografie Billyho Meiera jsou pravé 
a později se ukázalo, že tomu tak není, tak bychom nezavrhli důkazy, které případ potvrzují, jak to často 
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činí skeptici. Ještě jednou: Musejí být prověřeny VŠECHNY důkazy, ale ne všechny musejí případ 
potvrzovat, aby byl autentický, a to je skutečnost. 

Vycházíme-li z toho, že Billy Meier vskutku pořídil autentické záznamy UFO, nebo dokonce natočil 
autentické filmy těchto vesmírných lodí, musíme si nyní položit velkou otázku: »Pořídil Billy Meier jen 
pravé fotografie a filmy UFO (vlastně kosmických lodí ET), nebo měl někdy dokonce i kontakt 
s mimozemšťany?« Vzpomeňme si na to, že toto tvrzení pronesl již před dlouhou dobou, roku 1964, při 
rozhovoru, který poskytl reportérovi v Indii. 

Abychom věc pochopili, musíme dospět k závěru, že Billy Meier mohl své snímky a filmy pořizovat pouze 
tehdy, když předtím věděl, kdy a kde se budou UFO objevovat. Bylo by pro něj doslova nemožné být jen 
náhodou na správném místě ve správném čase, aby mohl nashromáždit všechny ty fotografie a filmy 
s UFO, které během let pořizoval. 

Nějaký způsobem musel být Billy Meier předem informován o tom, kdy a kde se měla UFO objevovat, 
a jediní, kdo mu tuto informaci mohli dát, byli ti, kteří byli na palubě UFO nebo je řídili. Místo abych se 
pokoušel se tomuto aspektu blíže věnovat, ponechám na úvaze samého čtenáře, zda pro něj existuje 
dostatečné množství bodů, jež se dají vzájemně propojit; a myslím si, že jich dostatečné množství je. 

Pokud věc shrnu, tak bych uvedl, že na základě všech dostupných důkazů a výpovědí odborníků zní jediný 
logický závěr tak, že Billy Meier pořizoval četné autentické snímky UFO, a co je ještě důležitější, pravé 
filmové záběry UFO. A činil tak v časovém rozpětí mnoha let. Na podporu případu Billyho Meiera existuje 
ještě velmi mnoho důkazního materiálu, kterému se v tomto pojednání nevěnuji, ale lze jej snadno 
nalézt v různých internetových zdrojích. 

Je přirozené, že nic z toho nebudou zarytí skeptikové považovat za dostatečný argument. Když se lidé 
jednou přikloní na nějakou stranu nebo zaujmou nějaké stanovisko, jako tomu je často v politice 
a náboženství, tak doslova nic nezmění jejich postoj, ať už jsou předkládané důkazy jakkoliv 
neprůstřelné. 

Závěrem bych rád podotkl, že jsem tento článek nepsal se záměrem, abych změnil byť jen jediného 
skeptika, jelikož vím, že se stejně nezmění. Napsal jsem jej jednoduše pro ty, kteří mají otevřeného ducha 
a rozumnou inteligenci a kteří touží po pravdě. 

Joe Tysk 

 

Joe Tysk sloužil v pozdních 60. a raných 70. letech 20. století v Úřadu pro zvláštní vyšetřování (OSI) USAF. 
Během své činnosti pro OSI dozoroval stovky osobních prověrek na nejvyšší úrovni pro USAF a ostatní 
úřady Ministerstva obrany. 

Ačkoliv mu jeho působení a zkušenosti u OSI byly nápomocné při zkoumání a hodnocení případu Billyho 
Meiera, tak se nedomnívá, že k prověřování a posuzování tohoto ufologického příběhu je zapotřebí 
zvláštní vzdělání či zvláštní vědomosti. 

Následujte jednoduše důkazy, využívejte logiku a zdravý lidský rozum a podle Joea Tyska učiníte správné 
rozhodnutí. 

Ve věci dalších otázek můžete Joea Tyska zastihnout na následující mailové adrese: 

j**********@qmail.com. 

Zdroj: theyflyblog.com 
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Otevřený dopis z pondělí, 7. července 1947 

k rukám vládních činitelů a pracovníků veřejných médií v Evropě2 

1. část, 7. července 1947 / Edi Meier 

Naprosto jisté předpovědi budoucnosti Evropy a celého světa poukazují na úděsné události, jež se 
odehrávají již od konce světové války, jenž nastal roku 1945, a jež se budou neodvratně odehrávat 
i od současného roku 1947. Jedná se o absolutně jisté předpovědi, které se budou nevyhnutelně 
dostavovat a naplňovat. Nejedná se tedy o proroctví, jejichž uskutečnění mohou pozemští lidé ovlivnit 
či odvrátit svým chováním. Předzírání, resp. předpovídání budoucnosti tedy nemá nic společného 
s proroctvími, neboť předzírání plyne z pohledu do reálné budoucnosti, v níž se fakticky odehrávají 
předvídané události, jež tedy nelze změnit. A to, co bude budoucnost nezměnitelně přinášet, je 
následující: Již za krátkou dobu se začnou v Evropě a po celém světě negativně měnit klimatické 
podmínky, což bude hlavní měrou zaviňovat samo pozemské lidstvo, neboť bude závažně poškozovat 
veškerou přírodu, zvířecí a rostlinnou říši, a sice kvůli svým potřebám a žádostivostem plynoucím 
z prudce rostoucího přelidnění. Kvůli rychle narůstajícímu přelidnění budou lidé stále více, častěji 
a radikálněji drancovat zemské zdroje, jakož i stále více znečišťovat, ba ničit celé životní prostředí, a sice 
nejen pole, role, lesy, louky a nivní oblasti, ale i všechny oceány a vnitrozemská vodstva. Budoucnost 
následujících dekád bude charakterizována tím, že budou lidé polní, rolní, luční a nivní oblasti, jakož 
i oceány, jezera, řeky a potoky zamořovat rozličnými druhu odpadu, který bude zatěžovat vodní 
i suchozemské živočichy, již budou ochořovat a bídně zmírat, a to zejména tehdy, když se budou 
pokoušet těmito odpady živit. Předpovědi vykládají, že v nadcházejících dekádách a až do daleké 
budoucnosti příštího tisíciletí budou nejhoršími ničivými materiály zvláště umělé hmoty, jež budou 
poškozovat celé životní prostředí a hubit přečetné živočichy. Lidé budou však také vypouštět na pole, 
role, louky, do lužních oblastí, lesů, zahrad i do atmosféry různorodé chemické jedy, aby své potravinové 
rostliny atd. chránili před škůdci nebo aby podporovali jejich růst. To však povede k tomu – vedle krajně 
intenzivní zemědělské a zahradnické produkce –, že četní živočichové, kteří dosud požírali škůdce, budou 
těmito jedy zdecimováni a vyhlazováni. Zintenzivňování zemědělského a zahradnického hospodářství – 
při němž půjde o to podněcovat např. louky nově vyráběnými umělými hnojivy k vyšší produkci a kosit 
je několikrát do roka – povede k tomu, že bude trpět ptačí říše, jež bude prudce redukována, ba částečně 
dokonce vyhlazována, ať už půjde o zpěvné nebo dravé ptactvo. Tentýž osud potká i vyšší a nižší zvířenu, 
jež bude v budoucnu – kvůli potřebám a žádostivostem nezadržitelně se přelidňujících mas a jejich 
machinacím – olupována o svůj životní prostor, jelikož pozemské lidstvo bude ničit stále více úrodné 
a životně důležité kulturní zeminy, ať už svými nespočetnými novými obytnými a pracovními stavbami, 
nebo továrnami, sportovišti, závodními dráhami, silnicemi, cestami, železničními tratěmi a koupališti 
atd., atp. O svůj životní prostor budou olupováni četní vodní živočichové, z nichž různí budou vyhubeni, 
přičemž hlavní příčinou jejich úbytku bude nadměrný rybolov v mořích a vnitrozemských vodstvech. 
Na tom ponese rovněž vinu přelidněné lidstvo, neboť to bude schopno uspokojovat svoji spotřebu 
potravinových ryb už jen tak, že bude moře a vnitrozemské toky sužovat nadměrným rybolovem 
a do poslední mrtě je vypleňovat. Vinou pozemských lidí budou vymírat četní ptáci rozličných rodů – ať 
už zpěvní, draví nebo noční –, jakož i vodní živočichové všeho druhu, hmyz, plazi, obojživelníci, motýli, 
pavouci a všemožná vyšší i nižší zvířata, neboť lidé budou svými neodpovědnými zásahy do veškeré 
přírody a jejího zvířectva a rostlinstva likvidovat velmi mnoho těchto tvorů. To ale ještě nebude vše, 
neboť lidé budou svými nezodpovědnými a ničivými zásahy do přírody a na planetě uvrhávat i klima, 
a tedy také povětrnostní podmínky, do bouřlivého chaosu, což povede k obludným bouřím, bude si to 

 
2 Po domluvě s FIGU-Švýcarsko uvádíme i tuto první část Eduardových předpovědí, třebaže v originálním kontaktu 779 není 
uvedena. 
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žádat mnoho lidských životů a způsobovat obrovské destrukce. Bude také narušována veškerá zemská 
tektonika, což povede k těžkým zemětřesením a vulkanickým erupcím, jež budou propukat až do daleké 
doby nového tisíciletí – a sice kvůli neodpovědným intrikám spojeným s četnými budoucími pokusy 
s jadernými bombami, po nichž budou následovat pokusy s bombami vodíkovými, jelikož je bude 
neodpovědně schvalovat Truman, prezident USA, což nastane v lednu příštího roku; avšak zmíněné 
otřesy a erupce budou zaviňovány také neodpovědnou těžbou zemských zdrojů. Již na konci příštího 
desetiletí, 29. února, si jedno zemětřesení v Maroku vyžádá asi 13 000 lidských životů, což bude ale jen 
začátek mnohých dalších zemětřesení. Budou následovat také vulkanické erupce, např. v roce 1951 
vybuchne sopka Hibok-Hobok na ostrově Camiguin na Filipínách a rovněž i vulkán Lamington na Papui 
Nové Guineji, což si vyžádá přes 6000 lidských životů. Sopečné erupce se však budou v budoucí době 
silně množit, kvůli čemuž budou umírat četné desetitisíce lidí, stejně jako kvůli pevninským 
a podmořským zemětřesením. Veškeré podmínky v přírodě, zvířecí a rostlinné říši, jakož i podmínky 
klimatické a povětrnostní, se budou lidskou vinou extrémně měnit. Budou se objevovat nestvůrné bouře 
všeho druhu, jež budou způsobovat nesmírné hmotné škody, a sice na krajinách, domech a všelijakých 
jiných budovách, ale i na silnicích, cestách, horách, železničních tratích, divokých i lužních potocích, 
řekách, jezerech, ba dokonce na plážích všech oceánů. Přírodní živly, klimatické zvraty, bouře, bahenní 
laviny, záplavy, tsunami a horské sesuvy budou až do doby 3. tisíciletí zabíjet statisíce lidí, přičemž 
milióny lidí budou umírat kvůli válkám a terorismu. 

Klima se bude překotně proměňovat, neboť již v následujících dekádách bude probíhat prudké 
a stupňující se oteplování a měnění klimatu, z nějž budou pramenit obrovské a příšerné sněhové 
i dešťové srážky, krupobití, orkány, tajfuny, tornáda, hurikány a jiné bouře, jakož i sucha, výkyvy počasí 
a lesní požáry netušených rozměrů – a to vše se bude odehrávat na celém světě, a tedy i v Jižní a Severní 
Americe, v celé Evropě, Asii a Austrálii. Budou vznikat nesmírné škody, silné přílivy moří atd. budou 
pronikat na pevninu, z divokých a lužních potoků se budou stávat dravé řeky, z řek zuřivé proudy, a divé 
vody budou vystupovat ze všech břehů a působit obrovské záplavy.  Na všech kontinentech budou hořet 
obrovské lesní plochy, celé krajiny budou pustošeny bouřemi a budou ničeny četné lidské výdobytky 
a živobytí. Evropa bude čím dál tím více postihována hurikány a tornády a četná lidská díla budou 
bořena, jelikož je lidé budou stavět příliš blízko k pobřeží, na horských svazích atd., jakož i v lužních 
oblastech, v nichž by v zásadě nesměly stát žádné lidské obytné, tovární ani skladištní stavby a ani 
sportovní zařízení atd., neboť tyto oblasti by musely skýtat nezbytný prostor pro divokou, prudkou, celé 
okolí zaplavující vodu. 

Jak jsem již vyložil, první závažné zemětřesení s mnoha mrtvými vypukne již příštího roku a v roce 
po něm následujícím nastanou první mocné vulkanické erupce, po nichž budou následovat také 
obrovská, extrémní pevninská a podmořská zemětřesení, která budou propukat až do daleké doby 
3. tisíciletí, budou stále ničivější a budou si poté žádat nesčíslné lidské životy. Počátek všech těchto 
vývojů, jež budou v budoucnu přinášet četné útrapy, bídy, nouze, destrukce a mrtvé, se bude zprvu ještě 
odehrávat v menší míře, avšak veškeré poměry se budou stále zhoršovat v souvislosti s tím, že ustavičně 
poroste přelidnění, které bude stále intenzivněji a násobně plošněji ničit přírodu, její faunu a flóru, 
atmosféru i klima, neboť přemnožené lidstvo bude páchat neodpovědné machinace, aby uspokojilo své 
potřeby a požadavky. Z toho důvodu se začne v průběhu příštích dekád odvíjet katastrofa, kterou 
pozemské lidstvo již nebude schopno zvládat, takže se kolem konce 20. století vše vystupňuje do té míry, 
že se bude celá situace zcela zvrhávat a že se bude v každém ohledu vymykat kontrole, přičemž tento 
trend bude pokračovat i do nového tisíciletí. To ovšem potom ještě nebude znamenat konec hrůz, neboť 
vzápětí po nástupu nového tisíciletí se bude příroda ještě více a mocněji vzpírat šílenému ničení 
životního prostředí, které bude machinačně páchat přelidněné lidstvo, přičemž tento odpor přírody 
dosáhne takové míry, jaká bude připomínat pravěké doby Země, a to i ohledně mocných bouří, jež budou 
stále mohutnější a jež budou stále častěji dosahovat zvrhlé rychlosti stovek kilometrů v hodině. Avšak 
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budoucnost pozemského lidstva budou chaotizovat ještě i další zlořády, jež budou šířit velkou hrůzu, 
neboť metlami lidstva se stanou četné války, povstání a krvavý, dosud zcela nebývalý terorismus, avšak 
o tom ještě něco vypovím později. 

Pokud člověk pozoruje a analyzuje nadcházející blízkou a vzdálenější budoucnost – a sice až do prvních 
dekád 3. tisíciletí –, tak může dospět k jasnému a zřetelnému poznání, že na následujících pohromách, 
chaosu a všech katastrofách ponese vinu samo pozemské lidstvo, byť chorobně hloupí a neodpovědní 
přemoudřelci a vědci budou tvrdit opak. Faktorem všeho zla je v zásadě a bez stínu pochybnosti 
přelidnění, resp. všechny s ním spjaté potřeby a žádostivosti, které lidstvo uspokojuje nehoráznými, 
ničivými machinacemi v přírodě, zvířecí a rostlinné říši, čímž zákonitě ovlivňuje také atmosféru a klima, 
což způsobuje též oteplování, resp. změnu klimatu, a vede ke globálnímu ničení životního prostředí. 
Budou se také rozmáhat otevřená prostituce, kriminalita, problémy s azylanty a nový nacismus, což bude 
způsobovat velké problémy, přičemž tento nový nacismus se nebude rozšiřovat pouze v Americe, což 
budu ovšem znovu tematizovat později. Proti tomu a vůbec proti všem ostatním zlořádům musejí být již 
dnes přijata a prováděna velmi tvrdá, účinná a obsáhlá protiopatření, stejně jako proti světovládným 
intrikám USA, které za pomoci mocí posedlých a úslužných kreatur a manipulací svých tajných služeb 
podněcují po celém světě války, revoluce a politické převraty, přičemž i samy s vlastní armádou vpadávají 
do cizích zemí a vedou války. Tímto způsobem uvrhávají dané země do chaosu a využívají mentalitu, 
náboženství a politiku jejich populací k tomu, aby zlomily odpor proti USA, přičemž vyhlazují všechny, 
kteří mají protiamerické sklony. Kvůli svému závratně rychle rostoucímu přelidnění je lidstvo nuceno 
stále častěji a pronikavěji drancovat Zemi a ničit životní prostředí, přírodu, zvířectvo a rostlinstvo, neboť 
nezadržitelně rostoucí světová populace – jejíž počet bude podle předpovědi již na přelomu tisíciletí 
činit asi 7 miliard lidí – chce uspokojovat všechny své, stále se stupňující, potřeby a žádostivosti všeho 
druhu. Potřeby a žádostivosti lidstva rostou přímo úměrně k jeho rostoucímu přelidnění, přičemž lidstvo 
stále intenzivněji a velmi zhoubně narušuje a zcela plení jak planetu Zemi, tak i její přírodu, zvířectvo, 
rostlinstvo a veškeré životní prostředí, pokud jde o krajiny, lesy, pole, role, nivy, jezera, potoky, řeky, 
proudy, moře, atmosféru i klima. 

Samotná planeta je sužována, neboť jaderné i jiné exploze narušují strukturu Země a vyvolávají 
zemětřesení, jež budou v budoucnu častěji způsobovat velké katastrofy spojené v mnoha mrtvými. 
Vodstva, příroda, atmosféra a přízemní vesmír jsou a budou znečišťovány, pralesy budou ziskuchtivě 
ničeny a pustošeny a zemské zdroje neodpovědně drancovány.  

Příkazem doby a budoucnosti by muselo být to, aby se učinila přítrž celému šílenství pozemského lidstva, 
tedy stále rychleji rostoucímu přelidnění a veškerým z něj plynoucím zločinným destrukcím, jež pramení, 
resp. budou pramenit z klimatické změny, která již započala a která již za několik málo dekád bude 
způsobovat katastrofické důsledky. Avšak předpovědi jasně vykládají, že všechny ty destrukce, 
devastace, chaos a katastrofy zastaveny nebudou. Veškerým zlým dopadům, objasňovaným 
v předpovědích, tedy nelze předejít, což mi nicméně nebrání v tom, abych i nadále volal do světa, že celé 
to šílenství přelidnění a s ním spjaté ničivé machinace musejí být zastaveny, a to velmi rychle a dříve, 
než již nebude možné nic zachránit. To ovšem nutně předpokládá, aby lidstvo zavedlo globální 
a kontrolované zastavení porodnosti a následně také účinnou kontrolu porodnosti, díky čemuž by se 
světová populace snížila a mohla být udržována na rozumné úrovni. Pouze tak mohou být rostoucí 
potřeby a žádosti pozemského lidstva utlumeny a všechny s nimi spjaté destrukce ukončeny 
a redukovány na rozumnou míru. 

Skutečně je již dnes, v roce 1947, učiněno velmi mnoho zlých nepravostí pro to, aby se předpovědi 
neúprosně vyplňovaly, a to i v tom ohledu, že se bude znečišťovat životní prostředí působením 
všemožných motorů na fosilní paliva a působením továrních komínů atd., což se již nyní stalo 
problémem. Mimoto se praktikují i nespočetné další formy znečišťování vodních zdrojů, vzduchu 
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a všeobecného životního prostředí, přičemž se také ničí kulturní zemina, jelikož lidé stavějí stále více 
staveb všeho druhu, jakou jsou obytné domy, továrny, silnice, cesty a sportovní hřiště atd. 

Toto jsou části předpovědí, jež byly dosud učiněny a jež se mají nyní dostat do rukou veřejnosti, a sice 
spolu s následující básní, která ozřejmuje, co se bude odehrávat působením USA a diktátorské unie, která 
bude ještě před přelomem 3. tisíciletí vznikat v Evropě. Lidstvo musí obdržet osvětu a tu mají povinnost 
poskytovat všechny veřejné orgány, jelikož jsou hlásnou troubou populace. Je tedy žádoucí, aby to vše 
bylo v plném rozsahu zveřejněno. 

 

Amerika a Evropa se budou chvět, 
až z východu tvrdou rukou ku svobodě budou spět. 

Amerika a Evropa svobodu utiskujou, 
tvrdému trestu a učení ale neuniknou. 
Světovládu budou zlobně vésti chtíti 

a země, národy v diktatuře vlastní míti. 
I přijde medvěd velký, aby svobodu nesl, 
národ Rusů, by nesvobodu celou odnesl, 

která v Americe a Evropě z mnohé huby zvučí, 
a často i v jiných zemích po světě celém hučí. 

Medvěd z východu ji arci zdolá, 
a celou věc k míru a svobodě srovná. 
Do té doby čas to dlouhý, nářků plný, 

jež se slzami do světa budou rozneseny. 
Terorizmus, diktatura, zášť a válka 

tož míru, svobodě vítězná zavírají vrátka. 
Moc, světovlády lačnost derou svět, 

a v zemích četných smrtelný ryk slyšet jest. 
Amerika a Evropa ze sebe nesvobodu dere, 
a lidstvo se pak ve válce, bídě, bědách pere. 

Strůjci nepokojů, jež v činech moci kotví, 
budou medvědem poučeni a dáno jim proroctví, 

že ambice světovládná zhoubný nepokoj jen plodí, 
což lidstvo do smrti a zkázy vodí. 

Proto medvěd roztrhá celé americké zlo, 
a také Evropě bude totéž slíbeno. 

Až z Ameriky světochtivé násilí bude zníti, 
pak svět války, zkázu plnou všude bude míti. 

A až z diktatury evropské totéž ozývat se bude 

a vražedný povyk zlého terorismu pak všude, 
pak medvěd spustí dílo své a nepokoj v zubech stiskne, 

a západních mocí zhoubné činy pryč, toť dílo jisté. 
 

Bülach, 7. července 1947, Eduard Albert Meier 
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Otevřený dopis ze soboty, 12. července 1947 

k rukám vládních činitelů a pracovníků veřejných médií v Evropě 

2. část, 12. července 1947 / Edi Meier 

Předpovědi ze 7. července se s naprostou jistotou uskuteční, a Evropa, jakož i celý svět budou 
od dnešního dne, 12. července 1947, v budoucnosti zakoušet a zažívat úděsné události, které se budou 
úhrnem neodvratně uskutečňovat tak, jak o tom budu psát na následujících řádkách. Bude se jednat 
o absolutně jisté předpovědi, jež se budou nevyhnutelně dostavovat a naplňovat, přičemž nepůjde 
učinit nic pro to, aby se neuskutečnily. Tak tomu bude z toho důvodu, že se bude pozemské lidstvo svým 
nezadržitelným růstem celkově přičiňovat o to, aby se naplnilo každé mé slovo, přičemž lidé budou moje 
předpovědi očerňovat jako podvod a zlovolně pomlouvat moji osobu. K tomu podotýkal můj přítel, 
Sfath: »Pomluva upřímného člověka nezničí, neboť pravda vždy na světlo světa proklíčí.« 

V následujícím textu budu uvádět předpovědi, jež budu vícekrát, různým způsobem opakovat – nepůjde 
tedy o proroctví, které mohou lidé ovlivnit či odvrátit svým chováním, nýbrž o předpovědi, jež budou 
nevyhnutelné a jež se budou s precizní jistotou naplňovat, jelikož se dotyčné události odehrály 
v budoucnosti, kterou jsem směl spatřit s pomocí svého přítele, Sfath. Tyto události se budou úhrnem 
odehrávat, jelikož jejich předpovědi se zakládají na pravdě a nepředstavují vizionářský pohled 
do nadcházejících dění, jelikož vycházejí z pozorování, zažívání a zakoušení okolností během cesty 
do fakticky reálné budoucnosti, v níž se dané události přihodily, a tudíž je nelze změnit. Dění, která bude 
lidem na Zemi neodvratně přinášet budoucnost, budou vypadat následovně, přičemž je budu ze svých 
znalostí reprodukovat spatra, a tedy nikoliv v chronologické posloupnosti, ale tak, jak mi budou všechna 
zrovna tanout na mysli. Při tom také uvedu ve známost, co způsobí nenávist jednoho člověka, z jehož 
popudu bude vytvořena nákaza, které padnou za oběť milióny lidí. Avšak o tom budu referovat později, 
poté co zmíním četné jiné události, jež se budou objevovat a jež budou přinášet mnoho hrůz. 

Můj přítel, Sfath, mi dále vysvětlil mnoho věcí, které zakusil, které vypátral při svých výzkumech a které 
se dozvěděl na základě rozhovorů s pozemskými lidmi – jedná se o jejich osobní tajemství atd., jakož 
i o záležitosti a ideje, jež se svět nikdy neměl dovědět, o tajné ideje a věci, jež budou působit 
až do nejvzdálenější budoucnosti a jež budou určovat mnohé z toho, co se bude nevyhnutelně 
a neodvratně přiházet; a tyto záležitosti mám pozemským lidem oznamovat formou svých předpovědí, 
a sice se svolením svého přítele. Ten mi vysvětloval ideje a věci, jež si dovolím zmínit v této předpovědi, 
jež bude velmi obsáhlá, jež bude vystihovat budoucnost a jež bude něčím více než jen mimořádnou 
předpovědí, avšak bude v těch či oněch ohledech přesahovat moje vlastní mínění, tedy to, co jsem si 
sám o těchto věcech myslel nebo myslím. Budu se chránit toho, abych kdy v tomto ohledu uváděl své 
vlastní myšlenky, a tudíž nebudu nikdy vyjadřovat své vlastní mínění, ale vždy pouze fakta, a sice tak, 
jak je budu přednášet a reprodukovat ze své paměti. 

Pokud jde o mé osobní mínění – ve faktické souvislosti s obsahem mých předpovědí –, tak to je 
skutečně nutné chápat tak, že rozhodně NIKDY, a sice v žádném případě, nebudu hovořit o celém 
národu nějaké země, resp. nějakého státu, a nebudu tedy mít NIKDY na mysli celý národ, když budu 
mluvit o nějaké zemi či její vládě. Stále budu hovořit jen o neschopných vládních činitelích 
a v následné době vznikajících tajných službách, jakož i o jejich zastáncích, již nebudou rozeznávat 
pravdu a nezpůsobilost svých vládnoucích, takže jim budou napomáhat v celém jejich neschopném 
působení a budou energicky hájit jejich nedovednost. Budu tedy vždy hovořit jen o neschopných 
vládních činitelích a jejich slepě věřících přívržencích, jakož ale i o rasistech, kteří nenávidějí a hrubě 
osočují druhé lidi, nebo se jich straní, páchají na nich násilí, anebo je dokonce vraždí, jelikož jsou tito lidé 
sice téhož rodu, avšak jiného druhu a mají jinou barvu kůže. Také náboženská víra je velkým terčem 
rasistů, zejména víra křesťanství, islámu, židovství, buddhismu, mormonství, šintoismu, zoroastrismu, 
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resp. mazdaismu či pársismu, jakož ale i víra mnoha tisíc sekt, jež existují po celém světě a jejichž počet 
se bude v budoucnu ještě zvyšovat. 

Pokud budu hovořit o nějaké zemi nebo o určitém náboženství, tak nebudu mít nikdy na mysli celý 
národ, neboť ten je zpravidla počestný a chápavý, pokud se mu všechny okolnosti přesně vyloží 
(do čehož ovšem nepočítám jeho víru v Boha, resp. víru ve »vyšší moc«), přičemž se ani nekonformuje 
se vším, s čím přicházejí vlády. Jelikož mají vládní činitelé přinejmenším nedostatečné znalosti 
o zajišťování nezbytného blaha národa, jakož i o počestnosti a řádném vedení lidu a země, tak 
neprojevují neschopnost samotné národy, nýbrž sami vládní činitelé, kteří tedy postrádají kompetenci 
ve věci správného vedení lidu a národa. Jak by ovšem mohli vládnout a jednat správně a pro blaho svého 
národa, když se to předtím nikdy nenaučili a když jejich rozum a zdravý úsudek nepostačují k tomu, aby 
si tyto kompetence v potřebné době osvojili? Tito vládní břídilové jsou voleni samotným lidem, 
zvláštními vládními grémii, anebo se sami uvádějí do mocenské funkce pomocí puče. Z toho 
v budoucnosti ještě poplynou kuriózní situace, neboť dotyční činitelé budou velebit sami sebe, 
pochlebovat své vlastní politické straně, anebo budou házet špínu na jiné politické strany v míře, která 
nebude mít obdobu v minulosti. Zvláště od doby 3. tisíciletí se bude touha po moci mocichtivých 
aspirantů na vládní úřad tak extrémně vzmáhat, že budou pomocí lží, pomluv a falešných obvinění 
špinavě osočovat a očerňovat jiné osoby a politické strany, takže lid již nebude vědět, co je pravda, co je 
lež a co je pouhá domněnka. 

Ohledně politiky musím ze svého pohledu říci následující: »Já se politikou nikdy a za žádných okolností 
nezabývám, nečiním tak ani dnes, a nebudu to činit ani nikdy ve svém životě.« Co se týče politických 
i jiných záležitostí spojených s určitými způsoby jednání a chování atd., jež budu v budoucnu tematizovat 
v předpovědích, a co se týče těch či oněch záležitostí, jež budou vyžadovat tvrdý komentář, tak tyto věci 
budu za všech vznikajících okolností uvádět a vysvětlovat. Nebudu mít ale v úmyslu politikařit ani se jinak 
politicky angažovat, neboť politiku považuji za příliš prolhanou a slizkou a mám k ní takový odpor, 
že na ni nejraději nemyslím. Z toho důvodu také během celého svého života nikdy nepůjdu k volbám, 
a nebudu tedy nikdy vážně vyplňovat volební lístek. To mi bude též bránit v tom, abych k nějaké věci 
zaujímal stanovisko. Avšak na soukromé úrovni a v případě, že budu muset vyjádřit své mínění – jako 
například tehdy, když půjde o výkon nějakých prací, jež budu muset vést, aby se něco zbudovalo, což se 
bude dít častokrát v mém životě – budu formou pokynů pozvedat svůj hlas, ať už budu, či nebudu chtít. 

U svého přítele, Sfath, jsem se již od svého nejútlejšího mládí ve vší poctivosti snažil učit se tomu, abych 
byl v případě nutnosti každému člověku nápomocen radou či skutkem, abych vždy vysvětlivě pronášel 
neutrální slova a abych říkal to, co musí být nutně řečeno. Politických procesů se však straním, neboť 
jsem se již brzy u svého přítele, Sfath, naučil při našich společných cestách do budoucnosti tomu, 
že pozemští lidé, kteří sedí ve vládních úřadech, jsou v zásadní míře neschopní vést lid, přičemž je však 
prakticky zbytečné jim to sdělovat, jelikož kvůli svým mocenským manýrům neakceptují nic, co se příčí 
jejich osobnímu mínění. To se fakticky silně týká psychologického vedení lidu a zajišťování jeho blaha, 
o čemž nezpůsobilí vládní činitelé nemají ani tušení a nebudou je mít ani do nejvzdálenější budoucnosti. 
V budoucnu bude existovat jen velmi málo vládních představitelů, kteří se skutečně dopracují schopnosti 
správně vést lid, kterému mají vládnout, a také realizovat aspekty, mezi něž bude patřit například stavba 
skutečně nezbytných věcí. 

Nikdy a za žádných okolností – a v této předpovědi samozřejmě už vůbec ne – nebudu zamlčovat 
nezbytná vysvětlení, ale budu s trvalou neutralitou otevřeně uvádět vše, co musí být vyloženo a vyřčeno 
a co nemusí podléhat povinnosti mlčení. Tak budu přistupovat i k USA, které ani nenávidím, ani ve svých 
myšlenkách a pocitech nehodnotím jako zemi či populaci jinak než jako ostatní země a jejich občany, 
a nevnímám je tedy jako méněcennější. Jestliže však zvláště USA budou později po celém světě páchat 
nejtěžší vražedné zločiny atd. – často kvůli vládě svých prezidentů a jejich spoluvládnoucích a vlivem 
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vojska a tajné služby »Central Intelligence Agency« (pozn.: CIA), kterou za 3 měsíce založí Harry Truman 
–, tak se domnívám, že musí být v tomto ohledu řečeno to, co odpovídá skutečné pravdě, a že se nesmějí 
zamlčovat události, které se budou skutečně odehrávat, jelikož je nutno je otevřeně pojmenovat. 

Tento muž, Harry Truman – kterého Sfath ve svých výkladech, po osobním rozhovoru s ním, označil 
za »muže, který si hraje na čestného, ale uvnitř je prohnilý« – představuje ve svém nitru se svými 
skrytými plány pravý opak dobrého člověka, za nějž se jako dokonalý herec navenek vydává. Podle údajů 
Sfath je tento muž neobyčejně vládychtivý a nevídaně bezskrupulózní, přičemž se pokouší pomocí lží 
a podvodů vydobýt pro Ameriky světovou vládu, přičemž tento trend má působit i po jeho smrti 
až do daleké budoucnosti 3. tisíciletí. A tak tomu až do vzdálenější budoucnosti skutečně bude, jak jsem 
viděl a zažil spolu se Sfath. Zejména významné bude, že americká armáda a budoucí tajná služba budou 
po celém světě páchat zločiny na lidstvu a nespočetné nelidskosti a budou mučit a vraždit. Američané 
například plošně bombardovali Německo, přičemž přišly o život tisíce ve válce nezúčastněných civilistů, 
žen, dětí a mužů, přičemž Truman bezskrupulně nařídit svrhnout v Japonsku na Nagasaki a Hirošimu 
jaderné bomby, což zahubilo mnohem více lidí, než se od té doby tvrdilo a než se bude dále přiznávat. 
Jak bezskrupulózní a mocí posedlý musí být člověk, který ve svém mozku vymýšlí a nechává realizovat 
takovéto hrůzy? A navíc tím byla zahájena uranová éra, v níž budou všechny země světa podněcovány 
k tomu, aby si pomocí svých špiónů opatřily »recept« na výrobu těchto atomových bomb, aby je pak 
samy vlastnily, což se bude různým státům až do vzdálenější budoucnosti 3. tisíciletí i dařit, z čehož 
budou plynout nová nebezpečí v podobě válečných hrozeb a akcí. Občasné situace, při nichž se šílení, 
mocí posedlí činitelé chopí jaderné bomby, nebudou znát konce, a budou ohrožovat pochybný světový 
»mír«. 

Celé ty machinace armády a tajných služeb USA nebudou mírnější než skutky nacistů v poslední světové 
válce, jenže se budou odehrávat právě jiným způsobem a budou se zamlčovat, aby se lidem na Zemi tyto 
věci nikdy nedonesly a aby se nedozvěděli o hrůzách, jež budou po celém světě páchat a způsobovat 
vojska a budoucí tajné služby USA. Američané budou kromě páchání hrůz v nacistickém stylu také 
znásilňovat a následně masakrovat své oběti, jež budou pobíjet jako prašivé psy, stejně jako i jiné lidi, 
avšak všechny tyto věci se budou vůči veřejnosti samozřejmě zamlčovat. Americké vojsko a vojska NATO 
budou také ve všech zemích běžně provozovat skryté obchody s kradeným zbožím a kradenými 
starověkými památkami, a sice všude tam, kam napochodují, kde budou poskytovat »pomoc«, vést války 
a tvořit »pořádek«. Avšak o tom se bude sveřepě mlčet, neboť s účastníky akcí NATO a jejich nadřízenými 
se bude zacházet jako s »posvátnými krávami« a budou respektováni, takže jejich image pomáhajících 
zůstane zachována a všechny jimi páchané hrůzy až po krádeže a obchody s uloupenými starožitnostmi 
a jiným zbožím budou zamlčovány. 

Mnohé události, jež bude přinášet budoucnost, nebudou žel četní Američané chápat – zvláště vojáci 
a tajné služby, jakož i neschopníci a lidé trpící nemyšlením a nevzdělaností –, a proto mě budou napadat, 
osočovat a snažit se mě sprovodit ze světa, což budou skutečně činit, avšak proti právu. Proti právu 
proto, že budu vždy přísně dodržovat nezbytnou a zcela neutrálně pojatou logiku výpovědi, stejně jako 
tomuto základnímu účelu sloužící formální logiku. To znamená, že budu vztahy mezi svými výpověďmi 
a jejich spojitostmi nejprve promýšlet a prověřovat jejich správnost, než je veřejně oznámím, a tedy 
vyřknu či napíšu. 

A pro lidi nerozumné, neschopné, nemyslící a nevzdělané budiž řečeno, že budou v mých vyjádřeních 
hledat či »nalézat« útočnosti, a sice na základě svého nedostatečného pochopení či své zlovolnosti. 
Výpovědi jsou však vždy abstraktní propozice, resp. pojmy, které se obvykle v užívaném jazyce vyjadřují 
ve větách, v jejichž výpovědní logice v zásadě nezáleží na tom, jak konkrétní je obsah výpovědi, neboť 
podstatné je pouze správné či špatné rozhodnutí, k němuž člověk na základě této výpovědi dospívá. To 
zákonitě znamená, že je nevyhnutelně nutno kriminální a zločinné skutky občanek či občanů, resp. 

http://cz.figu.org/


39 
 

 

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

nějaké pořádky či nepořádky, počestnost, zákonodárství, lži, pomluvy, slušnost a zvláště i jednání 
působící proti lidskosti atd. posoudit a správně vyhodnotit jejich význam či bezprávnost, anebo se může 
stát, že budou tyto faktory nesprávně rozsouzeny či potrestány. 

To, co jsem vysvětlil o rozhodnutí, na jehož základě člověk něco posuzuje správně nebo nesprávně, se 
váže zejména na soudy, neboť soudci vynášejí své trestí rozsudky nezřídka na základě sympatií 
či nesympatií, které chovají k trestně souzené osobě, a nikoliv podle jejích skutků a pohnutek. Z toho 
důvodu dospívá jedna soudcovská stolice v případě téhož provinění atd. k jinému rozsudku a k jinému 
výkonu »práva« než stolice jiná, nebo právě k bezpráví. 

Celá judikatura vypadá v každé zemi jinak, stejně jako politická praxe, což nezřídka vede k rozepřím 
v samotných národech, nebo dokonce k občanským a mezistátním válkám. Také různé národy si tedy 
vjíždějí do vlasů, až se nakonec překročí stadium veškerého rozumu a veškeré soudnosti a vzniknou 
takové mezinárodní roztržky, že nastanou války mezi národy. A jako by tyto nestačily, tak se do věci 
vkládají ještě další národy a brzy z celé situace může vzejít světová válka, zvláště tehdy, když se začnou 
do situace vměšovat jiné státy, které s ní vlastně nemají nic společného, ale které chtějí poskytnout 
»pomoc« těm, kteří se nejsou schopni bránit. To je okolnost, která se začne pod zvláštními záminkami 
odehrávat po celém světě vlivem organizace NATO, licoměrně vedené Američany, neboť tato organizace 
bude ze zbabělého strachu, prolhanosti a pomlouvačnosti považovat SSSR za světového nepřítele. To 
přesto, že diktátor SSSR je zbabělec první velikosti, který před Američany ani nedutá, což je Američanovi 
Harrymu Trumanovi známo, avšak ten i přesto sáhl k tomu prostředku, že založil NATO, což nerozvážně 
akceptovali všichni ostatní státní pověřenci, takže byla tato aliance v dubnu ustanovena. Toto byla 
předehra k tomu, že americké vojsko bude nadále ve jménu NATO vtrhávat do zemí po celém světě 
a bude v nich moci šířit své hrůzy až do následujícího 21. století. Věc totiž nebude skončena tím, 
že ve 3. světové válce (1939–1945) byla na židovských věřících spáchána genocida a že mohli být tito 
věřící hromadně vražděni. Také v budoucnu budou z nesnášenlivosti proti židům páchány četné 
pohromy, takže vraždění židovských věřících a dotyčná nenávist proti těmto lidem nebudou znát konce. 
Faktem bude, že příslušníci židovské víry budou obecně i jednotlivě nadále pronásledováni, zabíjeni, 
zatracováni a hanobeni, což se bude prokazovat nejen činností neonacistů, kteří vzešli ze samotného 
nacismu minulé světové války, nýbrž i vlivem velmi odlišných náboženských praktik, zejména spojených 
s křesťanstvím a islámem. Celý judaismus budou přečetní příslušníci a věřící jiných náboženství odmítat, 
jelikož se nebudou moci v klidu a pokoji vypořádat s židovskou vírou. Zášť proti židovským věřícím bude 
vyvolávána i starotradiční schopností židů správně a ziskově nakládat s penězi – za což jsou odpovědní 
sami křesťané, neboť židovským věřícím v minulých dobách sami uložili tuto »špinavou práci« –, a tato 
zášť bude rozdmýchávána, a to až po velmi vzdálenou budoucnost, do té míry, že bude ustavičně 
vzbuzovat zlé následky, které prakticky nikdy neodeznějí. To značí, že tyto nenávistné rozbroje budou 
přetrvávat po všechnu dobu a nikdy neskončí, takže antisemitismus zaměřený proti židovství bude trvat 
napořád. Tuto skutečnost jsem v každém případě zjistil se svým stařičkým přítelem, Sfath, v budoucnosti. 
Tato nenávist nebude ovšem praktikována pouze otevřeně, ale i podle a tajně, takže nenávistníci budou 
navenek předstírat přátelství, avšak uvnitř nebude jejich zášť znát mezí. Také tajné služby mnohých zemí 
budou nadále vraždit nesčetné lidi po celém světě, a to otevřeně i ve skrytu. Budoucí americké tajné 
služby i americké vojsko budou po celém světě hlavně páchat nevídané brutální válečné zločiny, a sice 
pod pláštíkem vylhané, takzvané »pomoci« NATO, avšak tyto zločiny budou zamlčovány, dokud jednoho 
dne přece jen nevejdou ve známost. Proti tomu se však budou Amerika a celá organizace NATO sveřepě 
ohrazovat a budou vše popírat, stejně jako to Američané běžně dělali od nepaměti v případech, které 
vešly ve známost. 

Americká armáda bude v různých zemích – jako od nepaměti, což musí být stále opakováno – vytvářet 
fingované případy, které údajně vyprovokují povstalci, cizí vojáci, cizí mocnosti, teroristé a protistátní 
živly atd., které však budou ve skutečnosti a v pravdě vyplývat z tajných intrik americké armády a nadále 
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i z nové americké tajné služby, až ji zakrátko založí Harry Truman, přičemž tato tajná služba bude tak 
zákeřná jako samotný její zakladatel. Kromě toho budou, jako od nepaměti, mnohé událostí způsobovat 
samotné složky americké armády, jež budou v budoucnu i nadále pokračovat ve svých zákeřnostech. Tak 
se budou okolnosti trvale odvíjet a tak budou vypadat, takže Američané budou stále nacházet záminku 
k nějakým útokům, přičemž své fingované »atentáty« a »útoky« atd. budou ospravedlňovat jako 
»protiútoky«. Tak budou americká vojska a vojska NATO tradičně jednat a následně i americká tajná 
služba, která bude za několik měsíců aktuálně vznikat a kterou neodvratně založí Harry Truman, avšak 
po této službě budou časem založeny ještě i další. Žel se bude v budoucnu pomocí dalších lží 
a prezentování falešných skutečností vše odehrávat tak, jak to bude tento Harry Truman lživě 
uskutečňovat a jak to bude pokračovat i po jeho smrti, avšak Truman bude v jistých kruzích, neoficiálně, 
pohrdlivě nazýván »atomovým Harrym« a nebude oblíben. To bude ovšem veřejnosti zamlčeno, neboť 
Truman bude kvůli své zbabělosti, která v něm fakticky plane, předcházet zveřejnění svých idejí 
vraždami, které pro něj budou ve slepé oddanosti vykonávat jeho přívrženci, kteří tak již činili a budou 
činit i nadále.  

Amerika bude až do daleké doby 21. století světovou mocností, a to nejen kvůli své vojenské moci, nýbrž 
i kvůli své politice, technologii, ekonomice a fanatické nábožensko-sektářské víře. Jedna zvláštní sekta 
bude ovládat ty lidi, kteří budou věřit, že jsou lepšími a chytřejšími bytostmi než lidé »normální«. 
Zmatená a potřeštěná víra, kterou vymyslí jeden spisovatel a na jejímž základě založí sektu, bude dělat 
otroky z lidí, kteří budou věřit, že jsou povzneseni nad »normální lidi«. Jejich zmatečná a ztřeštěná víra 
bude, v souladu se spisovatelovou myslí, vycházet z teze, že jejich povaha je »duchovní«, ačkoliv pojem 
»duch« je pouze vymyšlené pojmenování toho, co má vysvětlovat lidský životní pud, jakož i lidský rozum 
a úsudek, avšak v zásadě se onen správný pojem nazývá »Tvořivá energie«. Tato »Tvořivá energie« 
dodává člověku energii a sílu, která se mylně přisuzuje vyfantazírovanému, a tedy smyšlenému, 
imaginárnímu »duchu«, jenž má všeobsáhle působit a jenž má být Božské povahy a darovat život, a to 
přesto, že tento lidmi vymyšlený, fantaskní »duch« nepředstavuje nic jiného než hloupou, pomatenou, 
věroučně filozofickou ideu a klamnou představu, a tedy obzvláštní, věrský blud. Takový blud vzniká 
z nedostatku rozumu a soudnosti, a tedy z nerozumu a nezdravého úsudku, když člověk kvůli deficitu 
po stránce inteligentství, bdělosti, pozornosti a poznání reálné skutečnosti a její pravdivé povahy není 
schopen nějakou věc sousledně, resp. logicky zpracovat a odůvodnit ve vědomí svými myšlenkami 
a úvahami. Z toho důvodu pak není schopen věci zpracovat, ani chápat či rozumově postihovat. Každá 
víra vyžaduje od člověka nutně základní postoj, jenž spočívá na klamné, slepé důvěře v něco, o čem se 
domnívá, že je to pravdivé a čemu právě věří, a sice v kontextuálním smyslu vesměs neuvážených 
souvislostných prvků. Z každé věrské situace, resp. ze všech směrodatných náboženských a od nich nutně 
odvozených filozofických indokrinačních předsvědčení – cizích, nebo i vlastních – plyne tedy bludná víra 
v něco, co neodpovídá pravdě ani realitě. Taková víra se objevuje i v jiných a všednodenních podobách, 
jakož i v politických, vojenských, ateistických, světonázorových a vědeckých postojích, z nichž tedy 
pramení blud, jenž odmítá veškerou realitu. Kvůli víře v Boha, víře vojenské, politické, vědecké, jakož 
i ateistické, všeobecně filozofické, světonázorové a sektářské se bude v budoucnu vraždit a zabíjet. Tak 
bude působit i ta nová americká sekta, jež v nadcházející době vzejde z pomatených a zmatečných 
nápadů onoho spisovatele a která se bude šířit, dopouštět se vražd a vstoupí do americké vládní 
mašinerie i politiky četných zemí. 

Nová bludná nauka této americké sekty bude tvrdit, že »duch« – jenž představuje pouze lidský fantazijní 
výplod a jenž bude v tomto bludném učení definován – ztělesňuje kontrolní systém mezi člověkem 
a fyzikálním Vesmírem. Již záhy ve svém životě jsem však sám zažil a zakusil, že rozum a úsudek nemají 
nikterak »duchovní« povahu a že ani mozek není nic jiného než část těla. Takzvaný duch přitom 
ve skutečnosti není nic jiného než domnívaná představa o vyšší síle člověka, která má zodpovídat za to, 
že člověk vůbec žije a že může myslet, činit svá rozhodnutí a konat. 
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Rozum a úsudek vznikají z myslivých a učebních pochodů člověka, který se v průběhu svého života a své 
existence dopracovává svých myšlenkových záznamů a ukládá je. Při tom jsou nesmírně podstatné 
všechny jeho závěry, jichž se myšlenkově dopracovává, stejně jako jeho myšlenkově zpracovávaná 
pozorování a vjemy a jeho vypracovaná rozhodnutí a z nich pramenící činy, a to i z hlediska způsobu 
jejich uskutečňování. Člověk disponuje svým rozumem a úsudkem – jichž se musí po celou dobu svého 
života dopracovávat a jež musí používat, aby ve hmotném Vesmíru správně zacházel se svým životem – 
a musí též své tělo, a tedy i svůj mozek, nazírat a chápat jako centrum materiální předmětnosti, avšak 
nikoliv jako samotnou bytost, která se v zásadě nazývá bytostí ve smyslu celého používání rozumu 
a úsudku. 

Člověk je se svým jasným rozumem – jejž se za normálních okolností dopracoval – a se svým 
dalekosáhlým úsudkem původcem vší tvorby toho, co ve svém životě sám pozitivně a kreativně 
způsobuje svojí myšlenkovou prací, svými jasnými rozhodnutími a svým konáním. To si však zcela 
zřetelně uvědomí až tehdy, když docílí nezbytného prožitku svého poznání, a tedy i zkušenosti, že rozum 
a úsudek – jsou-li trvale a pilně pěstovány a zachovávány – jsou nesmrtelné atributy, jež jsou vybaveny 
schopností, která dalece překonává to, co si člověk dosud kdy myslel. Když se člověk dopracuje 
správného myšlení, rozhodování a jednání, tak exteriorizuje, resp. odstraní ze svého myšlenkového světa 
vše nelogické, a tedy nesprávné, díky čemuž bude realizovat skutečné cíle, jež budou reálné, faktické 
a vzdálené veškeré víře. To znamená, že nebude přijímavě usilovat o žádné iluze ani o takzvané 
spirituální, mystické a podobné věrské aspekty, ale pouze o skutečnost a pravdu. Z toho lze také 
vypozorovat, čeho člověk skutečně kdy dosáhl a že pro něj existuje možnost (kterou může sám využívat), 
aby i do budoucna určoval svůj život a svoji existenci pouze na základě pravého a reálného myšlení, 
poznávání, rozhodování a konání.  

Přijímat druhého člověka – a zejména sebe samého / sebe samu – jako samostatnou osobu s individuální 
osobností je nanejvýš důležité, neboť na člověka nelze v žádném ohledu nahlížet jako na »nesmrtelnou 
duchovní bytost«. Každý člověk má své schopnosti, a jeho vědomí mu umožňuje, aby jej činil bdělejším 
a zvyšoval jeho úroveň. Takovýchto zlepšení člověk od nepaměti nedosahoval žádnými praktikami víry, 
jež vycházejí z toho, že je člověk pouze zavázaný víře v nějakého Boha, Boha Stvořitele, a tedy nějakému 
náboženství či sektě. Ve skutečnosti je jedinou správnou cestou pravý opak takové víry, totiž pravda 
a skutečnost, s jejich pomocí může člověk čelit omezením života a materiální existence, aby jako 
svobodný člověk stále sám vítězil a nebyl jako poraženec či jako člověk bez naděje vydán na pospas 
všemu falešnému, nebo dokonce všemu zlému, co se ve Vesmíru děje. 

Pokud se například bedlivě podívám na psychologickou nauku budoucnosti, tak musím žel rozpoznat, 
že se bude sama uvádět do slepé uličky, neboť bude zneužívána za účelem finančního výdělku, přičemž 
psychologové začnou být velikášští a budou věřit, že důkladně rozeznávají a skutečně vědí, jak funguje 
lidská psychika, avšak ve skutečnosti nevyzkoumají nic pravdivého, ale budou lidi hledající pomoc 
nechávat »ve štychu«, načež budou tito posléze sami rezignovat na svoji osobnost, budou myšlenkově 
»pustnout« kvůli svým depresím, nebo se dokonce sami zavraždí. Psychologové obojího pohlaví budou 
postrádat představu o existenci podnětlivého životního faktoru, neboť si neosvojí poznání, že se jejich 
praktiky zvrhávají. Proto ani nebudou rozeznávat, že se zabývají pouze neproduktivními věcmi, jež budou 
sloužit jen jejich vlastnímu peněžnímu výdělku, avšak nikoli pacientům, kteří budou hledat pomoc pouze 
v přijetí »znalostí« těchto psychologů. 

Jedna americká sekta, která bude v budoucnosti budit pozornost – a k níž budou pak patřit také 
psychologové a psychiatři, kteří budou svoji »moudrost«, získanou od této sekty, následně »používat« 
a »aplikovat« na svých ženských i mužských pacientech, kteří se tak dostanou do »ďáblových osidel«, 
jak se lidově říká –, k sobě bude za několik dekád silně poutat četné lidi, kteří budou chtít být něčím víc, 
než jsou takzvaní normální občané. Těmto lidem bude totiž vtloukáno do hlavy falešné učení, jež má 

http://cz.figu.org/


42 
 

 

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

oslovovat přímo lidské vědomí, které se ovšem bude označovat ztřeštěným a zmatečným pojmem 
»duch«. Tito lidé budou tedy věřit – zejména právě ti věřící, kteří si tuto bludnou nauku nechají vštípit –
, že mohou jednoduše zvýšit energii a schopnosti svého vědomí, jež budou chápat jako »ducha«, tím, 
že jej budou pro sebe coby jednotlivce stupňovat k vědomní, resp. »duchovní« svobodě, inteligenci 
a schopnosti a že budou schopni objasnit každý aspekt svého života. 

Americká tajná služba, kterou již brzy založí Harry Truman, bude zvláště aktivní po celém světě, a to 
dlouhodobě, až do daleké budoucnosti, přičemž bude špehovat všechny vlády všech zemí/států, 
zejména SSSR, Čínu, Švýcarsko, Francii, Německo, Anglii a Kanadu atd. Mimoto bude Amerika 
v budoucnu praktikovat nevídané politické pronásledování a zatáhne do něj speciálně také Ekvádor. 
Současně budou USA na celé Zemi dále šířit strach ze svojí jaderné bomby, což obsáhne celý svět, ale 
zvláště také povolá do hry Sovětský svaz, neboť sovětská vláda nezůstane nečinná a »obšťastní« Kubu 
svým jaderným vyzbrojováním. Z toho důvodu se bude ovšem mobilizovat i americká vláda a svět bude 
stát na prahu další světové války, které však zabrání americké hrozby, neboť se masivní hrozba 
amerických jaderných bomb stane předmětem nevyhnutelných, neodvratných a vskutku tísnivých 
smírčích rozhovorů, v nichž bude Amerika hrozit, že zničí Sovětský svaz. 

Od roku 1989 budou američtí prezidenti zvláště extrémně kriminální a zločinní, neboť budou pracovat 
na tom, aby Ameriku zachovali a učinili z ní opět velkou zemi, což povede k mnohým aktivitám armády 
a tajných služeb, jakož i k okupacím, vměšování se do cizích záležitostí, vraždění a válčení po celém světě, 
zejména na Orientu, na Blízkém i Dálném východě; avšak i předtím se bude Amerika po všechny dekády 
opakovaně, pomocí válek a všelijakých rozbrojů, snažit o to, aby uchvátila vládu nad různými zeměmi, 
k čemuž bude patřit roku 1955 počínající válka ve Vietnamu, která pak bude trvat až 20 let. Avšak již 
před začátkem příští dekády započne válka v Koreji, až se Amerika s mandátem NATO pustí do svého 
krvavého řemesla a až začne na základě podlých preventivních plánů Harryho Trumana usilovat 
o světovou moc. 

(Pozn. ze září 2021: Co se týče mé osoby a mého mínění k tomu všemu, co bude vyplývat z učiněných 
předpovědí, tak mohu konstatovat, že se chovám dnes – a choval jsem se i v době, kdy jsem psal tyto 
předpovědi – zcela neutrálně a vyjadřuji neutrálním způsobem své komentáře k celému dění, které se 
odehrávalo, odehrává a v budoucnu bude odehrávat. 

Co se týče mého přístupu a mých výkladů k celé věci, pokud jde o předpovědi a v současnosti na celém 
světě zuřící »korunovou«, potažmo koronavirovou nákazu, tak pro mě existuje pouze cesta neutrality, 
neboť pouze otevřeně vysvětluji své vědomosti, jichž jsem dosáhl pomocí cest do budoucnosti se svým 
přítelem, Sfath. Držím se jeho dobré rady, abych všechny okolnosti, které smím zmiňovat, stále 
vyjadřoval a vypovídal neutrálními slovy, pokud jde o to, co přinese budoucnost a lidské jednání Zemi, 
lidem tohoto světa, planetě, ekosystémům, přírodě, zvířectvu a rostlinstvu a co se stane. Nebude to 
tedy tak, že budu k té či oné věci zaujímat svůj osobní postoj, že budu svými slovy něco schvalovat 
či odmítat, ať už se bude jednat o cokoliv. Pokud se mě lidé tážou na to či ono, co se má nebo nemá 
učinit, tak se k tomu tedy nebudu vyslovovat KLADNĚ ani ZÁPORNĚ, neboť moje osobní mínění 
ohledně nějaké předpovědi, nějakého jednání jiných lidí, nějakého konání či nekonání, nějakého 
názoru či smýšlení atd. bližního nebo spolubližních bude zůstávat vždy NEUTRÁLNÍ. Pro každého 
člověka zůstává každé rozhodnutí něčím, co je a také musí zůstat ryze OSOBNÍM, a to v každém ohledu, 
ať už se jedná o cokoliv. Čistě OSOBNÍ záležitost/sféra ani nemůže a nesmí být omezována, a to ani 
žádným rozkazem, zákonem, výnosem, předpisem, nouzovou situací ani čímkoliv jiným. Čistě osobní 
mínění, ryze osobní rozhodnutí a z něho plynoucí osobní jednání nebo nejednání jakéhokoliv druhu 
tedy ani nesmí být trestáno či nátlakově vyžadováno – pokud se jím člověk neproviňuje proti právu, 
pořádku a všeobecně uznávanému zákonu.) 
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Již za velmi krátkou dobu budou pod vedením Ameriky a s přispěním severoatlantických států zahájeny 
na celém světě válečné akce, a sice na základě lži o politických změnách a o poskytování pomoci v cizích 
zemích. Bude se jednat o válečné akce, jež se potáhnou hluboko do doby 3. tisíciletí, avšak budou 
přinášet porážku za porážkou a nebudou splňovat pravý účel, v nějž budou Američané doufat, totiž účel 
dosažení světovlády, jenž bude tajně stát za veškerým konáním ve věci »poskytování pomocí« a údajné 
změny k »dosažení míru« v cizích zemích a jenž bude pouze cílit k tomu, aby se zveličily USA a mohly 
ovládat svět. Za tím účelem budou pod pláštíkem »zachování míru« v Německu, které bylo obsazeno 
Spojenými státy a nápomocnými válečnými vítězi, uskladněny tisíce jaderných zbraní, jež budou 
po celém světě zachovávat hrůzu ze svého možného nasazení, což bude trvat daleko do doby 3. tisíciletí, 
stejně jako obsazení Německa Spojenými státy. Toto obsazení bude nakonec v americkém pojetí plnit 
svůj účel v podobě zachování »mírového stavu« v Evropě, a sice zvláště v podobě jeho trvalého a stálého 
zachovávání, což vyvolá »studenou válku« mezi Amerikou a Sovětským svazem, která bude přetrvávat 
zhruba 40 let. Tato válka byla vlastně jednostranně zahájena – na základě »doktríny zla« – americkým 
prezidentem, Harrym S. Trumanem, a vítěznými mocnostmi, a sice 12. března 1947 na základě vydírání: 
Truman roku 1946 hrozil sovětskému diktátorovi, Josefu Stalinovi, že Amerika nasadí jaderné bomby, 
když se Sovětský svaz nestáhne z Persie, kterou okupovala Stalinova armáda. 

Celé to obsazení Německa Spojenými státy, které vlastně chtějí z Německa udělat sedlácký stát – 
od čehož ovšem postupem času upustí –, bude však v budoucnu po druhé dekádě třetího tisíciletí 
v Německu zcela právem zpochybňováno. Ameriku však, jako od nepaměti, nic neodradí od toho, aby 
i nadále tajně usilovala o světovou vládu, v čemž bude pokračovat ve třetím tisíciletí, avšak i nadále tak 
bude činit tajně. Hloupí, a tedy nemyslící jedinci v Německu budou však okupačním silám stále ještě 
přiznávat právo na vítanou přítomnost. 

Nyní chci přeskočit k této věci: Severoatlantické státy, které přistoupí na pakt s USA, budou podléhat lži, 
stejně jako samotní vůdčí američtí činitelé, kteří se budou nechávat až do daleké budoucnosti ze strany 
jednoho jednotlivce oslepovat lžemi, podvody, mocichtivostí a především i strachem ze Sovětského 
svazu, který by skutečně mohl vyvinout moc k tomu, aby USA zabránil v jejich tajných plánech 
na dosažení světové vlády. Ten rozhodující muž bude moci pomocí falešných politických názorů 
a výpovědí prosadit svůj strach, svůj zvláštní tajný politický postoj, s nímž bude chtít Ameriku v budoucnu 
učinit světovým vládcem, a své plány, a sice pomocí svého zákeřného falešného líčení strachu ze SSSR, 
který si bude před americkým senátem vylhávat a obhajovat ve smyslu »pravé hrozby«. Tento muž byl 
a je schopen na dlouhou dobu zkřížit plány sovětského diktátora pomocí hrozeb, ačkoliv o tomto 
vražedníkovi ví, že je to vlastně bezmezný zbabělec, stejně jako on sám, přičemž si bude moci svou 
ustrašeností omotat kolem prstu americký senát a řídit jej podle svých zákeřných plánů. 

Amerika se bude v nadcházející době nejen roztahovat v Evropě v důsledku svého vítězství nad 
Německem, ale bude se také za spolupůsobení oklamaných severoatlantických států rozšiřovat 
i ve zbylých státech Země, o něž se bude nejprve zajímat a snažit se jim vlichotit. Při tom budou neustále 
štváčsky agitovat proti SSSR a proti pozdějšímu Rusku a jeho státním vůdcům, přičemž později, 
ve 3. tisíciletí, padne do sféry jejich dotyčného zájmu Čína, což nakonec povede k nebezpečí 4. světové 
války, která bude vinou provokací USA možným budoucím osudovým scénářem. Uskladňování a užívání 
jaderných zbraní bude sice po celém světě z rozumových důvodů zásadně omezeno, avšak tak tomu 
bude vskutku jen oficiálně, neboť faktická pravda bude v budoucnosti vypadat poněkud odlišně, avšak 
to se bude zamlčovat. 

Dále bude až do daleké budoucnosti budit pozornost fakt, že nezadržitelně poroste pozemské lidstvo, 
které za pouhých 80 let, do roku 2030, dosáhne počtu asi 10 miliard lidí, z čehož budou vyplývat 
obrovské problémy. Kvůli falešným a lživým výpočtům, jež se budou provádět v rámci projektu Světových 
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populačních hodin, budou vznikající čísla světového obyvatelstva ve svém úhrnu až do daleké 
budoucnosti udávána chybně nižší, než budou ve skutečnosti, takže budou vpravdě falešná. 

Přelidnění a s ním spjaté machinace a všechny dopady budou ničit přírodu, zvířecí a rostlinnou říši 
a vůbec všechny ekosystémy, což bude v neposlední řadě také zhoubně ovlivňovat atmosféru a nakonec 
také způsobovat abnormální, výrazně předčasný a člověkem zaviněný klimatický převrat; tento zvrat 
klimatu se již nyní vlivem účinků druhé a třetí světové války a vlivem přelidnění (které nyní zahrnuje 2,5 
miliardy lidí, což tvoří asi 2miliardový nadpočet) vyvíjí ve svých počátcích a již jej nelze zadržet. Tak je 
tomu proto, že celá nadcházející katastrofa spojená s přelidněním se již odvíjí, nelze ji již zastavit a lidi 
na Zemi již nelze slovy rozumu a zdravého úsudku odradit od toho, aby svoji rostoucí populační hustotu 
dále stupňovali, místo aby ji redukovali, nezvyšovali a zachovávali na takové úrovni, aby budoucí počet 
jejich potomstva nepřekračoval rozumnou míru. Všechny výstrahy a apely na rozum a soudnost nebudou 
však nic platné, neboť pozemští muži i ženy propadají kopulační mánii, resp. zaslepenému souložení, 
resp. sexuálnímu páření a pohlavnímu slučování, jež bude vést k nevědomému či vědomému plození, 
a tedy k rozmnožování. Z toho důvodu se kvůli absenci globální kontroly porodnosti zákonitě stane, že se 
bude počet porodů lidských potomků rychle stupňovat, a bude čím dál tím nemožnější, aby se pohyboval 
v normálním, zdravém a rozumném rámci. Plození potomstva se stane pro lidi v průběhu budoucí doby 
jakýmsi koníčkem, kvůli němuž se bude Země stále více a více přeplňovat lidmi. Na tom všem se nezmění 
nic ani poté, co budou mít ženy postupem času například obtíže při rození kvůli očkování proti 
korunovému viru, stanou se možná dokonce neplodnými anebo budou muset počítat i s obtížnými 
menstruačními poruchami. Obecně však budou muži i ženy nezřídka trpět pozdějšími následky 
vakcinace, přičemž již oočkovaní lidé budou propadat recidivní nákaze, resp. poinfekčním 
onemocněním, jež budou životu nebezpečná a budou muset být intenzivně ošetřována v nemocnicích. 
Návraty onemocnění, resp. takzvané průlomové infekce, jež se budou v průběhu času objevovat kvůli 
nevhodným nebo jen zpola vhodným očkovacím látkám, budou však lékaři bagatelizovat, a sice falešným 
tvrzením, že jsou takovéto infekce normální, čemuž tak ovšem nebude. Ani pozdější následky, které 
budou moci přetrvávat i doživotně, nebudou normální a budou se objevovat jako závažné dodatečné 
očkovací reakce, jež budou muset být léčeny na klinikách a jež budou mít někdy i smrtelný průběh. 

Vyvstane také takzvaná iniciativa na ochranu životního prostředí, přičemž růst přelidnění a s ním spjaté 
intriky budou tlačeny do pozadí a zapírány. A to i přesto, že oba tyto faktory budou ztělesňovat příčinu 
veškerého ničení životního prostředí, přírody a planety a vyhlazování zvířecích a rostlinných organizmů. 
A tento přístup bude řízen silami, které budou mít zájem se zveličovat v očích veřejnosti, zatímco jiné 
síly z toho budou těžit mnoho peněz, a budou tedy činit všechno pro to, aby byla zamlčována a mohla 
se ještě rozšiřovat pravá příčina ničení ve všech myslitelných oblastech ekosystémů, a tedy v přírodě, 
na samotné Zemi a v říši vyšších, nižších a všech ostatních živočichů, lidí a rostlin. Že jsou spolu křiklavé 
souvislosti přelidnění a ničení životního prostředí nedílně spjaty, to se bude po velmi dlouhou dobu 
zamlčovat, jelikož tím budou lidé vydělávat hodně peněz a jelikož osoby lačné po veřejném zájmu budou 
svojí veřejnou prezentací překrývat veškerou pravdu. Celkově půjde o společenskou prestiž 
na veřejnosti, a proto se budou persony ze všech táborů hlasitě zasazovat o ochranu životního prostředí, 
čímž budou vytlačovány do pozadí a zamlčovány veškeré intriky přelidnění, jakož i ziskuchtivci, kteří je 
páchají, a dále i přelidnění jako takové. Celé to zhoubné ničení všech ekosystémů Země, planety, 
atmosféry a klimatu bude tedy hlavně způsobovat touha po penězích, resp. po hromadění bohatství. Zlé 
poměry budou vládnout i při chovu vyšších i nižších zvířat a drůbeže, jelikož tento chov bude veden 
z ryze komerčních důvodů, což bude mít za následek (a ten se projevuje již nyní), že se budou na celém 
světě týrat zvířata, a to způsobem, jaký nebude mít v historii obdobu a jaký nepůjde zamezit ani úředními 
kontrolami ve věci ochrany zvířat. Na tom ponese vinu zejména egoismus a lhostejnost lidí, zvláště však 
vládních činitelů, kteří budou jim svěřené vládní úřady vykonávat jen ve smyslu svých mocenských 
manýrů a dle své libovůle. Pokud jde o lidské potomstvo, tak vypadá celá situace tak, že jsou v populaci 

http://cz.figu.org/


45 
 

 

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

nerozumně podporována přání mít četné potomstvo, přičemž pes je zakopán také v tom, že různé 
a početné ženy budou otěhotňovat pouze kvůli neopatrné kopulaci. Problematickou vinu na zlořádu 
přelidnění ponesou však také různé vlády, které budou podléhat klamné tužbě po početnější populaci 
a které z nerozumu a ztřeštěnosti nebudou vyplácet rodičům pozdější přídavky na děti, nýbrž přímo 
zvláštní »prémie« a »přídavky na potomstvo« za každého novorozence. 

Zvláštní »prémie« si však budou dávat i neschopní a nečestní vládnoucí, kteří se budou sami obohacovat 
na daňových prostředcích tím, že si je »odvedou« do vlastních kapes prostřednictvím svých soukromých 
temných kanálů a nechají je zmizet. Na počátku všech věcí budiž ale řečeno následující a to bude nutno 
později znovu zopakovat: To, co jsem uvedl, neznamená, že lze všechny vládní činitele házet 
do jednoho pytle a považovat za neschopné, neboť ve vládách sedí určitě i osoby, které svůj úřad 
vykonávají počestně a budou jej počestně vykonávat i v budoucnu. O těch všech každopádně není 
řeči, pokud jde o to vyloučit z vládních pater neschopné živly. 

Potrvá ještě dlouho než to, co jsem právě nastínil, pronikne na veřejnost a vejde ve známost, dokonce 
až do doby 21. století, avšak nakonec budou po druhé dekádě nového tisíciletí tyto machinace 
neschopných a nečestných vládnoucích »náhodou« odhaleny. Budou se však řešit pouze věci, které se 
děly v letech krátkých dekád až do doby zmíněného odhalení. To, co však páchali všichni ti neschopní 
a nečestní vládnoucí ještě dříve, nebude tematizováno, přičemž tito činitelé i v dnešní době, v roce 1947, 
poživačně profitují z daňových prostředků daňových poplatníků. Avšak ve své předpovědi hovořím 
o tom, že teprve poté, co se otevře »Pandořina skříňka«, se asi polovina všech zemí světa dozví, jak si 
falešní vládní činitelé nahrabali bokem miliardy a další miliardy daňových prostředků do svých vlastních, 
beztak již penězi naditých kapes a jak si je po celém světě zabezpečili pomocí fingovaných adres atd. 
Avšak jejich tajné finanční zdroje prasknou, až se ve 3. tisíciletí otevře »Pandořina skříňka« a až odhalí 
svůj obsah. 

Mnohé věci se budou měnit, již započatá a zvláště vzdálenější budoucnost bude dokazovat, co způsobí 
myšlenka »je přece lhostejné, co se stane« v souvislosti s přelidněním Země, a bude to dokazovat v míře, 
která se bude celkově a ve všech ohledech vymykat »schopnostem« světa. Těmito »schopnostmi« světa 
nemyslím peníze, které si budou ve stonásobných, ba tisícinásobných miliónových obnosech formou 
daňových úniků přivlastňovat, hromadit a v budoucnu dále »skrývat« daňoví zloději na úřadech, 
korupčníci, boháči a jiní daňoví podvodníci, jakož i modelky a modelové a herecké, sportovní a jiné 
»veličiny« ve všech končinách Země, což ovšem za zhruba 7 dekád vejde na základě jisté shody okolností 
ve veřejnou známost; těmi »schopnostmi« mám totiž na mysli dovednosti a ovládání, kterých se lidem 
nebude dostávat a které budou mizet ze sféry jejich způsobilosti. V budoucnu to bude totiž vypadat tak, 
že čím více lidí bude obývat Zemi, tím negativněji a extrémněji – a sice až ke zpustlosti – se bude měnit 
jejich smýšlení a jejich způsoby chování, avšak tato negativita se odrazí i na tom, že budou zakrňovat 
jejich schopnosti a zdraví. Budou se objevovat neduhy a choroby, které budou pozemští zdravotníci 
hodnotit chybně a nevýhodně pro pacienty, avšak tato onemocnění budou pro ně neznámá, a tudíž 
budou právě chybně hodnotit jejich příčiny, což jim bude možno vyčítat jen stěží, neboť všechno nové 
musí být nejprve nutně vybádáno. To se bude týkat i toho, že z konopných rostlin bude možné získávat 
různé dobré léky, které budou velmi léčivě a konejšivě působit na psychické problémy lidí. Jelikož však 
bylo konopí jako poživatina chybně zakázáno – a sice ve 30. letech v Americe –, tak se budou jeho účinky 
ignorovat a jeho skutečná působnost ve formě různých dobrých léků na rozdílné neduhy atd. vejde 
ve známost až ve 21. století. Konopí však zůstane v různých zemích jako omamná, resp. závislostní droga 
zakázáno, zatímco jiné země jej v průběhu času povolí. 

Konopí bylo zakázáno Švýcarem jménem Harry Anslinger, který žil v Americe a který v době prohibice 
postoupil do ministerstva pro zákaz alkoholu, kde zavedl ministerstvo pro drogové záležitosti, když byl 
zákaz alkoholu zrušen (který v době jeho platnosti porušovali hlavně zločinci a zvláště i mafie), čímž 
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členové ministerstva ztratili práci, avšak díky Anslingerově nápadu s ministerstvem pro drogové 
záležitosti opět získali zaměstnání. 

Fenoménem je, že se bude Švýcarsko v širokém okruhu stávat zemí vysokých cen a budou v něm 
vypláceny závratné odměny ve formě hodinových i měsíčních platů, následkem čehož se finanční 
smýšlení švýcarské populace změní v tom smyslu, že si budou lidé dělat ohromné dluhy, načež budou 
bez přestávky pracovat všechny exekuční úřady všech zemí, jakož i soukromí vymahatelé dluhů. Ceny 
bytů vyletí do takové výše, že je normálně vydělávající lidé již nebudou moci zaplatit, takže budou muset 
vegetovat ve starých bytech, jež jim nebudou skýtat žádný komfort. Z toho důvodu budou pak četné 
bytové novostavby jednoduše prázdné a bez nájemníků a budou jako zbytečné opět zbourány, aby se 
opět uvolnil stavební pozemek a mohl být opětovně zastavěn, což bude údajně vycházet levněji, než ty 
nové drahé a nepronajatelné byty nadále nechávat prázdné a bez využití. Tak tomu každopádně bylo, 
když jsme se Sfath přímo na místě zkoumali budoucnost a vše viděli tak, jak se to bude ve smyslu 
předpovědí odehrávat. 

Třebaže si však lidé nebudou moci koupit drahé byty nebo jednoduše platit jejich vysoké nájmy, budou 
podnikat drahé letecké nebo lodní cesty atd. do všemožných lokalit, aby se pak mohli chvástat, resp. 
vychloubat, kde všude po světě cestovali – ze svých cest však nebudou nic vnímat a nebudou se z nich 
učit a čerpat zkušenosti, ledaže by jim vytanulo na mysli, co vyprávěl jejich cestovní průvodce a co bylo 
psáno v cestovních prospektech. 

Cestovní zaslepení se bude objevovat stále častěji, a to hlavně v tom smyslu, že budou dálavami nebes 
křižovat letadla, jež budou svými zplodinami zamořovat vzduch a budou v budoucnu čím dál tím více 
ničit jeho životně důležitou kvalitu. Kvůli tomu budou však cestovní podniky stále mocnější a budou 
představovat důležité odvětví turistiky, které získá v budoucí době nejvyšší význam, jelikož na něm bude 
závislá velká část lidstva, jež bude propadat cestovní mánii. Proto nebude spodivem, že nesčíslní 
pozemšťané budou ochořovat či umírat, a sice vlivem zplodin oxidu uhličitého, jak se bude v budoucnu 
nazývat tento výfukový plyn (pozn. z roku 2021: CO2), který bude v běhu nadcházející doby úplně vše 
otravovat, hlavně vinou samotných lidí. Oxid uhličitý, který bude přirozeně, stejně jako všechny ostatní 
problémy, generován kvůli přelidnění, a také kvůli sopečným výbuchům – které budou ostatně od doby 
nového, 21. století, agresivnější –, se ukládá v půdě, avšak je z ní opět uvolňován, a sice kvůli tání 
věčného permafrostu, jež nastává vlivem oteplování Země. 

Atmosféra Země bude otravována, a to do té míry, že bude vynucena změna klimatu, která nastane 
o tisíce let dříve, než by nastala za normálních okolností, a sice kvůli nerozumu nekonečně a prudce 
rostoucího lidstva a jeho machinacím. Přelidnění Země bude přinášet zhoubné následky pro planetu, 
přírodu, zvířecí a rostlinnou říši a vůbec pro všechny ekosystémy, a bude kvůli němu huben tisícerý život, 
který se častokrát na světě již nikdy znovu neobjeví – půjde o různé rody a druhy přírodních, živočišných 
a rostlinných organizmů. To vše se ale bude přičítat pouze znečišťování životního prostředí, jemuž se 
bude připisovat vina za zatěžování Země a klimatickou změnu, zatímco se bude zamlčovat skutečná 
příčina všech problémů, totiž přelidnění, s nímž jsou spjaté stále rostoucí žádosti, přání a tužby po luxusu 
lidí atd., kteří stále více a více stupňují své požadavky. 

Už jen motorové stroje všeho druhu budou produkovat hodně oxidu uhličitého svými benzinovými 
a dieselovými motory, jako např. auta, letadla, lodě a pracovní stroje atd. To vše se bude dít proto, aby 
mohly být uspokojeny potřeby, přání a tužby po luxusu atd. nekonečně a v šílené míře rostoucího lidstva. 
Budou tedy působit firmy, koncerny a soukromé podniky, které budou lačnit po výdělku a penězích, 
a které budou tedy uspokojovat veškeré potřeby pozemského lidstva, přičemž budou svými intrikami – 
jež bude nutno nepochybně přičíst obrovskému přelidnění, které bude vznikat – ničit a hubit celou 
planetu, přírodu, zvířecí a rostlinnou říši a vyhlazovat četné živé organizmy. 
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Vznikající organizace na ochranu životního prostředí všeho druhu se budou upínat jen ke globálnímu 
a všude viditelnému znečišťování životního prostředí, zatímco zaslepení kritici výfukových zplodin se 
budou upínat pouze k těmto zplodinám, avšak skutečná příčina – z níž bude pramenit, vznikat a bujet 
veškeré všeobecné zhoršování podmínek v planetě, na planetě a kolem planety, jakož i v přírodě, zvířecí 
a rostlinné říši, což bude nastávat vlivem intrik spjatých s nehorázným přelidněním – nebude ani 
povšimnuta, ani zvažována byť jen jedinou myšlenkou. 

Jen nesmírně málo pozemšťanů bude o těchto věcech přemýšlet, avšak ti se budou se svým rozumem 
a zdravým úsudkem marně snažit o to, aby se přelidnění učinila přítrž, neboť kvůli tomu, že budou sami 
poznávat a vědět, že přelidnění ponese vinu na zániku všech věcí a přemnoha životních forem 
ve zvířectvu a rostlinstvu, budou ještě napadáni těmi, kteří budou věřit, že spolkli celou moudrost světa 
a že plození potomků je »svatou« povinností pozemšťanů, zcela v duchu prolhané bible, v níž stojí psáno: 
»Jděte a množte se.« 

K přelidnění budou velmi významně přispívat všichni ti, kteří budou hloupě a s hlasitým povykem bláznit 
svět, pořádat demonstrace na ochranu životního prostředí a vést v této věci velké řeči a projevy. Zvláště 
oni budou rychle plodit četné potomky a mimochodem se zasazovat o ochranu životního prostředí, aniž 
by pomysleli na to, že budou s každým potomkem – ať ženského či mužského pohlaví – stále více a více 
zatěžovat životní prostředí, jelikož tito potomci se budou také domáhat páchání intrik, aby mohli 
uspokojovat své životně důležité nároky a potřeby, jakož ale i svá různá ztřeštěná a extravagantní přání 
a své tužby po zbytečném a životní prostředí zatěžujícím luxusu. Na to však však nebude vůbec myslet 
žádný ze zanícenců, kteří budou volat po ochraně životního prostředí a pořádat demonstrace, které 
nakonec ovlivní i vládní činitele, kteří začnou toto téma využívat jako svůj bojový pokřik při volbách atd., 
aby se ve své mocichtivosti sami prezentovali jako velcí vládní hráči, nebo aby z touhy po zisku vyvýšili 
hloupými řečmi svoji politickou stranu. Faktem však také bude, že ti, kteří se budou nabízet jako 
kandidáti pro vládní mocenský úřad nebo se budou sami mocichtivě ucházet o vládní post, nebudou mít 
zpravidla vůbec žádné kvality pro vedení lidu, natož aby měli vypracovanou schopnost vůbec lidi vést 
a jednat správně. Mimoto bude pravidlem – jaké platí již od nepaměti a jaké bude v budoucnu platit čím 
dál tím šířeji –, že budou mocichtivci tak dlouho vynášeni do nebes a považováni za nejlepší, dokud jim 
bude přiřčena šance, že budou zvoleni. Jakmile však neuspějí, a tedy nevyhrají volby, tak je lidé 
přestanou velebit a podporovat, a začnou na ně házet špínu, neboť ti, kteří prohráli, již nemohou přinést 
to, v co lidé doufají, totiž nějakou výhodu a zvýhodnění, které lidé očekávají na základě své známosti 
s volenou mocenskou osobou, asi v tom smyslu, že se jim tato osoba odvděčí za své zvolení. Tento 
přístup je však mezi pozemšťany běžný do té míry, že se objevuje i v jejich soukromém životě, a tudíž 
každou osobu, kterou nejprve »oceňují« a vychvalují, chvatem považují za nevhodnou, hloupou, 
neschopnou a idiotskou, ať muže či ženu, jakmile se tato osoba dopustí nějaké chyby, zemře nebo se 
vlivem nějakých okolností vychýlí z všeobecných společenských styků nebo ze sféry lidského zájmu. 

Výfukové zplodiny nebudou vypouštět pouze letadla, neboť obrovská kvanta CO2 budou do nebe 
vyvrhávat také obří lodě, plovoucí města, která pojmou najednou bezmála 10 000 lidí, jakož ale i tisíce 
obrovských dopravních lodí poháněných motory na těžké topné oleje, a všechny tyto stroje budou 
podporovat nemocnost a dovolenkovou a cestovní mánii národů. Mimoto budou elektřinu potřebovat 
i všechny železniční vlaky, jakož i nesčetné domácnosti, továrny, koncerny, jiné provozy a soukromé 
zájmové činnosti – tuto elektřinu budou sice vyrábět i vodní elektrárny, avšak ty již brzy nebudou 
postačovat k pokrytí vznikající spotřeby. Z toho důvodu budou brzy v budoucnu vedle vodních elektráren 
stavěny i elektrárny uhelné a následně i jaderné, které nebudou jen zatěžovat atmosféru a podporovat 
klimatickou změnu, ale i ohrožovat zdraví lidí. Lidé budou tedy postihováni různými druhy rakoviny 
a četnými jinými neduhy a chorobami a budou umírat – a sice kvůli rozličným zplodinám vypouštěným 
při výrobě elektřiny, avšak o tom budou pověřené a znalé osoby záměrně sveřepě mlčet. Je pravda, 
že v budoucnu budou moci lidé využívat sluneční i větrnou energii (pozn. z roku 2021: Viz sluneční 
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kolektory a větrná kola, resp. větrné turbíny), až vypukne nový trend elektroaut a jiných elektrickou 
energií poháněných vozidel, strojů a všemožných jiných věcí. To celé však nebude představovat nic 
jiného než jen přechodné řešení a tak se bude pokaždé postupovat i ve všech ostatních případech, když 
se stane situace »povážlivou« a bude se hledat nějaká nová metoda, která by měla vyřešit problémy se 
získáváním energie. Celá ta metoda získávání energie ze slunce a větru s sebou totiž bude přinášet 
problém, že bude právě vše závislé na slunečním záření a větru, takže při zatažené obloze se nebudou 
ohřívat sluneční kolektory, zatímco větrná kola se budou moci točit a generovat proud jen tehdy, když 
bude vanout dostatečně silný vítr. Sluneční kolektory budou tedy moci produkovat elektrický proud jen 
při slunečním svitu a větrná kola jen při větru. Jelikož však přelidnění nezadržitelně poroste, bude 
potřeba čím dál tím více elektrické energie, a tudíž bude její získávání stále choulostivější. A tím se pak 
problémy dovrší, neboť bez elektrické energie již nebude nic fungovat, a proto bude nutné ji ukládat, 
aby ji bylo možno v případě potřeby využívat – avšak řešení této věci naleznou badatelé teprve 
ve 3. tisíciletí, až jim vyvíjející se technologie umožní vytvářet velká a účinná bateriová úložiště, která 
budou fakticky schopna ukládat velká kvanta elektrické energie. 

Problémy nastanou pak i tehdy – jen budou jiného druhu –, až nadejde ve 2. dekádě 3. tisíciletí doba 
korunové nákazy a až budou vládní činitelé jako obvykle hledat pouze krátkodobá řešení, aniž by mysleli 
na dalekou budoucnost. 

Všude se bude obecně říkat, že život, resp. provozní podniky musejí »pokračovat« a že musí »šlapat« 
finanční ekonomika. A bude trvat 50 let, než lidé rozeznají, že je tento názor mylný a že musí být vše 
změněno, a že musí být staženy z oběhu veškeré pro člověka zdravotně závadné materiály, jako tradičně 
používaná »zázračná vlákna«, »silikáty«, které jsou známy již déle než 2000 let (pozn. z roku 2021: Řecky 
»asbestos«, tj. azbest) a které budou v budoucnu budit velkou pozornost, avšak posléze budou označeny 
za rakovinotvorné a četní lidé budou kvůli nim umírat, zejména ti, kteří s nimi budou pracovat, aniž by 
tušili, že jim kvůli nim hrozí rakovina. 

V budoucnu však budou uvedeny na trh i nesčetné jedy, které se budou používat jako ochranné 
prostředky proti hmyzu a škůdcům, a dokonce i jako hnojiva. To vše bude pro zdraví lidí i zdraví vyšších 
i nižších zvířat a všech ostatních životních forem jedovatější než jen jedovaté, avšak výrobním firmám 
a koncernům to vše bude zůstávat lhostejné, neboť jim bude záležet jen na tom, aby si mohly nahrabat 
milióny a miliardy. 

Dotyčné podniky nebudou mít nikterak špatné svědomí ani z toho, že kvůli jejich jedům budou 
ochořovat a umírat milióny lidí, přičemž to vše bude lhostejné i uživatelům těchto jedů, tedy 
agronomům, zemědělcům a soukromníkům, kteří budou chtít ze svých půd, ošetřených uměle 
vyrobenými jedy, vytěžit co možná největší výnos, aby si díky rostlinám postříkaným jedy mohli 
»vydělat« obrovské peníze. A to vůbec nehovořím o tom, že budou lidé, zvířata, nižší zvířena a jiní 
živočichové kvůli těmto potravinám – ať už budou pěstovány na polích, ve sklenících a zahradách nebo 
uměle vyráběny v továrnách a koncernech – postihováni otravami a chorobami a budou po celý svůj 
život trpět nebo eventuálně i umírat. Avšak tato katastrofa, kvůli níž se bude beztrestně vraždit, bude 
kvůli mrzkému mamonu zákonem povolena, stejně jako nekontrolované plození a rození potomstva, 
vinou čehož se bude moci stále více vzmáhat přelidnění a machinace, jejichž pácháním budou lidé ničit 
svět, přírodu, zvířecí a rostlinnou říši, poškozovat atmosféru a způsobovat klimatickou změnu. To ovšem 
ještě nebude konec všeho zla, neboť se budou široce rozmáhat i případy zničení osobního blaha, takže 
budou lidé obojího pohlaví častěji propadat do závažných životních krizí, jež budou plynout z hlubokých 
depresí četných druhů a jež budou často vést k sebevraždám a panickým atakám. Mezilidský systém 
sounáležitosti lidského rodu se bude stále více rozplývat, přičemž celý tento trend budou lidé 
podněcovat přemírou myšlení na hmotné hodnoty atd. Z toho důvodu se bude mezi mnohými lidskými 
dvojicemi prakticky nevyhnutelně vytrácet pravá pospolitost z ryzích a opravdových láskyplných 
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myšlenek a láskyplných pocitů. Spolužití bude určováno pouze hmotnými hodnotami, hlavně penězi, 
majetkem a bohatstvím, ale i veřejnou známostí, společenskou prestiží a profesí atd., přičemž si budou 
lidé v tomto smyslu »vydělávat peníze« i tím, že se budou prezentovat ve veřejných orgánech, jako např. 
pomocí vznikající »televize«, a to hlavně v novém tisíciletí. Spolu s tímto médiem ale poroste 
i kriminalita, stejně jako vznikající kyberkriminalita, jak se bude tato zločinnost nazývat. V přírodě se 
budou také masivně rozšiřovat dioxiny všeho druhu, kvůli nimž budou ochořovat lidé, vyšší i nižší zvířata, 
jiní samostatně se pohybující živočichové i rostliny, anebo budou tyto organizmy částečně odumírat 
nebo budou vyhlazeny. 

Silné zplodinové proudy, jež bude lidstvo v budoucnu vytvářet, budou mít tak negativní a škodlivý vliv 
na biosféru – resp. na osídlené vrstvy Země, na nichž a v nichž existují veškeří živočichové –, že budou 
četné životní formy vymírat, jelikož ze všech těch negativních intrik spojených s přelidněním 
nevyhnutelně vzejde klimatická změna, která bude destruovat strukturu přírody a živočišné a rostlinné 
říše. Oxid uhličitý, který se bude v budoucnu oficiálně nazývat skleníkovým plynem a CO2, je coby 
stopový plyn sice přirozeně obsažen v pozemské atmosféře, avšak jen v nízké koncentraci, přičemž má 
v mnohém ohledu základní význam pro život na Zemi. Pouze rostlinná říše do sebe pojímá tento životně 
důležitý stopový plyn a vylučuje procesem fotosyntézy rovněž důležitý kyslík. Současně je do pozemské 
atmosféry vypouštěn a uvolňován oxid uhličitý na základě lidského dýchání – jakož i na základě dýchání 
drtivé většiny ostatních živočichů – a v rámci mnoha jiných přírodních procesů. Tento škodlivý skleníkový 
plyn, resp. CO2, ovlivňuje klima Země a způsobuje skleníkový efekt, přičemž tento plyn, jenž je rozpustný 
ve vodě – v přírodě je přítomen hlavně v jezerech a mořích –, ovlivňuje kyselost vody, resp. hodnotu pH. 
To znamená (pozn. z roku 2021: Hodnota pH představuje zkratku pro potenciál vodíku, lat. pondus 
hydrogenii nebo potentia hydrogenii), že hodnota pH představuje míru, která ukazuje na kyselý nebo 
bazický charakter vody nebo právě nějaké tekutiny. Zředěná voda, resp. vodnatý roztok, jenž vykazuje 
hodnotu pH nižší než 7, se označuje za kyselý, zatímco při hodnotě vyšší než 7 za bazický, resp. alkalický 
(zásaditý). Sfath vyučuje o tom, že v průběhu historie planety Země hodnota atmosférického oxidu 
uhličitého výrazně kolísala, takže byla často odpovědná za závažné klimatické změny. 

Znečišťování atmosféry tohoto druhu, způsobované všemi výfukovými zplodinami, veškeré 
v budoucnosti se valící laviny soukromých i přepravních aut, jež budou vypouštět CO2, veškerá pracovní 
vozidla vypouštějící zplodiny, jakož i rovněž CO2 generující pracovní stroje a všechny ostatní stroje všech 
druhů a účelů uváděných do provozu budou vynucovat antropogenní a velmi předčasnou klimatickou 
změnu, která bude vyvolávat jednu nekontrolovatelnou i globální přírodní katastrofu za druhou, přičemž 
tyto katastrofy se budou stále zhoršovat a budou ustavičně větší, zhoubnější a ničivější, a budou si žádat 
lidské životy a pustošit lidské výdobytky. A to vše se bude v budoucnu dít jen a pouze kvůli machinacím 
přelidněných zástupů, které budou lačně požadovat to a ono a projevovat své potřeby, přání a tužby 
po luxusu, jež budou uspokojovat četné vznikající firmy a koncerny, které budou kvůli touze po luxusu 
pozemského lidstva drancovat planetu Zemi až po okraj totálního kolapsu, budou ničit veškeré 
ekosystémy, a tedy i přírodu, zvířectvo a rostlinstvo, a na věčné časy vyhlazovat početné rody a druhy 
živých organizmů, následkem čehož se bude stále ztenčovat druhová různorodost. Posléze bude také 
atmosféra natolik poškozena, že nastane v plném účinku již nyní počínající a velmi předčasná změna 
klimatu, která bude způsobena vinou přelidnění a s ním spjatých machinací. Definitivně však bude 
klimatická změna vynucena až v 21. století, a poté bude s rostoucí silou zapříčiňovat stále silnější přírodní 
katastrofy. Ve 3. tisíciletí se nebudou projevovat pouze změny počasí, velké, obludné a povodňové 
dešťové srážky, lesní požáry, častější zemětřesení a stále agresivnější vulkanické erupce – jako například 
v případě stratovulkánu Cumbre Vieja na Kanárských ostrovech –, nýbrž i četné změny mezi samotnými 
životními formami a v jejich způsobech chování: Kupříkladu divoká zvířata budou mít větší uši a jejich 
končetiny budou větší a silnější atd. 
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Lidé, kteří se budou v nadcházející době zasazovat o ochranu planety, přírody, zvířectva a rostlinstva 
(pozn. z roku 2021: Ochránci životního prostředí), nebudou pouze vysmíváni a osočováni, ale dokonce 
i vražděni, což se bude dít zejména v různých státech Afriky a Jižní Ameriky, ale i v Asii. Současně s tím 
budou lidé v Evropě vyvíjet ochranářské aktivity, čistit životní prostředí a zbavovat je odpadu, zatímco 
jiní budou kvůli své hlouposti jen prázdně a velikášsky žvanit a organizovat demonstrace, při nichž budou 
svalovat vinou pouze na znečišťování vzduchu skleníkovými plyny, a nebudou tedy rozeznávat velký 
příčinný zlořád, který ponese skutečnou vinu na negativní změně klimatu, totiž přelidnění a všechny 
s ním spjaté potřeby, přání a tužby po luxusu, jež lze nutně uspokojovat pouze pomocí intrik, které ničí 
celý svět. 

Počet populace bude nekonečně růst, a svět bude tak hustě zastavován a pokrýván stavbami, že se bude 
přirozený prostor stále zmenšovat a ztenčovat. Budou se hromadně stavět výškové i přečetné nízké 
domy, stejně jako silnice, továrny, nesmyslná sportoviště, závodní a horské dráhy všeho druhu, zábavní 
centra, a také hromadně obchodní domy všeho druhu a všelijaké jiné věci. Zčásti se bude stavět 
»do zásoby« a příliš draze, aby si lidé tímto způsobem »nahrabali« peníze, neboť boháči již nebudou 
vědět, co mají dělat se všemi svými penězi. Jiní budou hromadit miliardy, aby se lakotně rozplývali 
ve svém finančním opojení a dopřávali si drahé cesty a zábavy, zatímco opět jiní budou bez domova 
a bez vlastního lůžka bídně vegetovat nebo chřadnout na ulici, v létě za velkého parna a v zimě 
za krutého chladu. To bude však všem boháčům lhostejné, stejně jako i prostému lidu, který bude 
nevšímavě chodit kolem těchto vyloučenců, bude se jich stranit a nechá je strádat, aniž by se v něm 
pohnulo svědomí v tom smyslu, že tito takzvaní »lidé na okraji společnosti« potřebují pomoc. Mnozí tito 
»lepší« lidé, jak na sebe sami budou pohlížet, nebudou chtít těmto vyloučencům darovat ani cent, neboť 
mnohem raději budou v budoucnu vydávat své peníze na drahé vstupenky na takzvané sportovní akce, 
jako budou závody motorových vozidel, fotbalové a tenisové zápasy, boxerské souboje atd., atd., atd., 
a budou se o tyto věci starat fanaticky a více než o reálný život a blaho svých trpících spolubližních. 

V budoucnu nadejde doba, kdy budou mít hodnotu už jen peníze; z tohoto důvodu se budou nejrůznější 
firmy slučovat a sjednocovat v koncerny, velkokoncerny a velkopodniky, aby měly ve finančním světě 
větší váhu a aby ovládaly trh a lidstvo. Z toho všeho budou pramenit kuriózní následky, jako např. to, 
že se budou objevovat nové platební metody a prostředky, díky nimž budou četní lidé bohatí 
a namyšlení. Nadejde však doba, kdy se proti těmto věcem začnou bránit celé země, jako kupř. Čína, 
která s tím začne jako první a uvalí na tyto platební prostředky státní zákaz. 

Mezi lidmi se bude do značné míry vytrácet pravá láska, stejně jako bude mizet radostné a pokojné 
soužití rodin, neboť bude mít význam již jen společenská pozice, bohatství, jméno, titul, biologický 
vzhled a profese. Budou se silně množit případy hádek, týrání a šarvátek v rodinách, přičemž trpícími 
oběťmi těchto věcí budou hlavně ženy a děti. Takovéto poměry se budou zvláště radikálně odehrávat 
v novém tisíciletí v zemi na severu Blízkého východu, až v ní budou muset Američané ukončit svoji 
okupaci, která jim nepřinese žádné výsledky ve věci jejich světovládných manýrů. Trpět, a to až po samu 
smrt, budou ženy, neboť náboženský fanatizmus mužů nebude znát žádnou omluvu ani smilování, 
a tudíž se budou muži dopouštět na ženských bytostech nelidskostí, které budou horší, než se svět bude 
odvažovat si představit. 

Hlavně ve městech a na vesnicích budou muži choulostivět a ženy zesilovat, a proto budou ženy 
vykonávat tvrdé práce, které dosud prováděli muži. 

Muži budou po psychologické stránce stále špatnější a náchylnější, a navíc budou muset využívat služeb 
psychologů a psychiatrů, aby dokázali v novém světě 3. tisíciletí obstát. Ženy budou pozvolna překonávat 
své znevýhodňování a útlak ze strany mužského světa, který snášely po celá tisíciletí, budou sílit, chopí 
se kormidla a budou své slovo a vliv uplatňovat i ve vládách. Bude trvat už jen několik málo dekád, než 
budou ženy v politice vykonávat rozhodující roli, budou ve vládních úřadech měnit mnoho 
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starotradičních věcí a budou způsobovat fakta všeho druhu, která mužský svět od nepaměti chybně 
spravoval. Při tom to žel bude tak, jako tomu bylo od nepamětna v mužském světě, totiž tak, že četné 
ženy uchvátí vládní obchody nebo budou zvoleny k jejich správě, budou se vyžívat ve své moci a budou 
jednat chybně. Proto bude v politice probíhat mnoho změn a také mnoho neobyčejných nenávistných 
útočností, které se budou odehrávat mezi politickými stranami a budit nevraživost. Toto se bude dít 
zejména proto, že budou politici obhajovat různé názory na to či ono, aniž by jednotlivé strany mohly 
docílit vzájemné shody. A fakt, že se v blízké budoucnosti chopí kormidla vládní moci ženy, které budou 
chtít projevit své mocenské manýry, na věci nic nezmění, neboť ona nová okolnost, že budou moci ženy 
v budoucnu spolupůsobit v politických patrech, nezmění na situaci, která vládne od nepaměti, nic 
k lepšímu. V prvních dekádách se bude ovšem vše v politice měnit do té míry, že se bude projevovat 
politická moc žen. Každý začátek je však těžký, jak se říká, a tak tomu bude i v případě žen, které budou 
pomalu zasahovat do řízení světových událostí, čímž budou politiku měnit do nové podoby. Každý 
počátek však bude skutečně těžký a spojený s mnoha chybami, nicméně pomalu si budou ženy zvykat 
na svoji novou roli a budou dokazovat své schopnosti, jež si vypracovaly a osvojily, což zcela promění 
světový obraz mužského a ženského pohlaví. 

Za několik nemnohých dekád nadejde čas, kdy se bude silně rozmáhat povrchnost v mezilidských 
vztazích a kdy již nebude mít váhu upřímnost, pravá, poctivá láska a naprosto nezbytná mezilidskost, jak 
bylo již vysvětleno. Stane se veřejným zvykem, že se budou lidé pomlouvat, aby ukojili svoji touhu 
po pomstě a současně si i vydělali hodně peněz na odškodném. Nadejde doba – a ta na sebe nenechá 
již dlouho čekat –, kdy budou zvláště ženy veřejně obviňovat své dřívější milence ze znásilnění 
a sexuálního zneužívání, k čemuž je budou podněcovat jejich pomstychtivé pocity nebo touha 
po penězích. Totéž se bude dít i v rodinách, jelikož nenávist, pomstylačnost a touha po financích budou 
nezadržitelně a stále narůstat. A jelikož takováto obvinění budou zhusta falešná a vylhaná, budou vést 
k rozbrojům a ještě větší nevraživosti, jakož i k tomu, že budou děti falešně žalovat své vlastní rodiče 
ze zneužívání. Tyto případy budou veřejnost a soudy přijímat a brát vážně, protože v téže době budou 
pronikat na veřejnost a vcházet v celosvětovou známost četné skutečné a pravé případy znásilňování 
a sexuálního zneužívání ze strany takzvaných »duchovních«. 

V nadcházející době se bude větší měrou objevovat kurevnictví, jelikož jím půjde snadno »vydělávat« 
peníze, a navíc bude pro vlády představovat trvalý zdroj daňových příjmů, díky němuž budou vlády 
hromadit peníze, neboť kurevnictví bude otevřeně a úředně povoleno a bude podléhat daňové 
povinnosti. Různí vládní činitelé – z nichž všelijací »pánové« i všelijaké »dámy« budou využívat služeb 
prostitutek a prostitutů – však nebudou v budoucnu těmito příjmy pouze obohacovat státní kasu, jelikož 
se budou otrocky oddávat i svým vlastním pudům. Po celou budoucnost se bude ve všech zemích světa 
odehrávat totéž, co se odehrávalo od nepaměti. Po všechnu dobu a budoucnost, jako tomu bylo 
odjakživa, budou tedy »pánové« a »dámy« pracující na vládních postech častokráte využívat služeb 
prostitutek a prostitutů, kterým budou zpravidla dávat prázdné sliby, jimž budou dotyčné sexuálně 
svolné osoby i věřit, avšak jen do té doby, do jaké si budou myslet, že jsou jim dané sliby dodržovány. 
Poté se však bude stávat to, co se stávalo od nepaměti: Sexuálně »využívané« osoby se budou zdráhat 
a všemi prostředky se zpěčovat. Dotyční vládní činitelé, ať »pánové« nebo »dámy«, se však budou 
nechávat velebit a budou si jako vládnoucí vědomě hledat své »objekty uspokojení«, které ovšem budou 
následně obelhávat planými sliby a ujištěními, aby si je podvolili, načež je ale jednoduše odhodí jako 
odpad a nechají ležet na zemi, když se jich nasytí a když pro ně bude půda příliš horká. Takto budou 
jednat jak vládnoucí muži, tak i ženy: Budou dávat osobám, které se jim budou oddávat a které je budou 
uspokojovat, prázdné sliby, jimž budou dotyční celkově věřit, načež však budou hanebně podvedeni. 
Toto se bude dít i v budoucnu, jako se to dělo od nepaměti, tedy právě ze strany vládních představitelů, 
kteří budou využívat svoji pozici a kteří by vlastně museli řídit osudy populací. Budou to živlové, kteří se 
právě nebudou striktně přidržovat pravidel, podle nichž se má s lidmi, ženami, muži, dětmi nebo 
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kýmkoliv jiným zacházet jako s bytostmi, a nikoliv jako s odpadem, který posloužil svému účelu. A to, co 
jsem vypověděl, se bude v budoucnu hojněji odehrávat i v samotných populacích, jak jsem se svým 
přítelem, Sfath, viděl, zažil a dozvěděl se v 21. století. Tak tomu bude proto, že lidé na Zemi v nadcházející 
době začnou být k sobě natolik lhostejní, že se mezi nimi již jen stěží bude objevovat pravá a skutečná 
láska a pocit sounáležitosti, a bude je vzájemně poutat už jen volná a falešná soudržnost, kterou budou 
při každé vhodné či nevhodné příležitosti a podle své chuti a nálady opět rozbíjet. Tak budou nezřídka 
jednat lidé, v jejichž životě se objeví »nová tvář«, která je bude znovu ponoukat k novému vztahu, 
a proto budou staré »nahrazovat« novým. Celé to odcizení se normálním, pravým mezilidským vztahům 
a pravé náklonnosti se bude stále více zvrhávat popsaným způsobem, což nakonec přinese následky, 
které se budou snažit odstranit teprve až zchytralé osoby, které budou chtít z této situace finančně 
profitovat tím, že budou organizovat slučovací večírky a podobné akce, na nichž se pak budou moci ženy 
a muži blíže poznat a za určitých okolností se i sezdají. Budou se však objevovat i živlové, kteří budou 
zvrhle znásilňovat zcela cizí dívky a ženy, a dokonce je i zabíjet. A v následné budoucí době se také stane, 
že budou pro ženy i muže průmyslově vyráběny umělé pomůcky, které si mnozí opatří, aby se jimi sami 
sexuálně ukájeli. Dotyční tak budou činit proto, aby nepropadli kurevnictví a aby nemuseli potřebovat 
partnerku ani partnera. Průmysl dokonce zajde tak daleko, že budou za těmito účely vyráběny 
umělohmotné, takřka realistické panny, které si budou moci lidé kupovat, aby s nimi pak de facto 
spolužili a »používali« je jako pravé živé osoby. 

Zločinné živly – hlavně zpustlí muži, ale i zpustlé ženy – budou od doby příštích dekád pomocí lží 
a nátlaku »nakupovat« ze zemí třetího světa ženy i děti a dohánět je ke kurevnictví, přičemž také rodiče 
budou obchodovat se svými dětmi a doporučovat je k prostituci, a sice s pomocí nové techniky, která 
bude pro každého veřejně i soukromě přístupná. V budoucnu budou také partneři z »lásky« nebo 
nátlaku dohánět své partnerky, nebo partnerky své partnery, z finančních motivů k prostituci, aby je 
finančně vykořisťovali, zatímco vznikající a morálně zcela zvrácené bandy náhončích budou četné ženy, 
dívky, a vzácněji i chlapce, dovážet z chudých a zaostalých zemí do Evropy a Ameriky a nutit je 
k prostituci. Všichni tito lidé budou pak finančně vykořisťováni – v nejhorším případě nakonec 
i zavražděni. Z ženského i mužského kurevnictví se stane »obchod« jako nikdy předtím, který bude 
přetrvávat až do daleké doby 3. tisíciletí, s čímž budou spojeny četné útrapy, vraždy, nemoci a zločiny. 

Mnohé zlé problémy bude přinášet »přirozené« pěstování potravin, neboť z něj vyplyne, že bude stále 
choulostivější a že úrodná země bude stále nedostatkovější, a navíc budou půdy vyčerpávány. Za těchto 
okolností budou tedy spolupůsobit nesčetné vznikající a nekonečně se obohacující firmy, koncerny, 
zemědělci a speciální agrární podniky, které budou obecně využívat nejnovějších technologických 
produktů. Tyto speciální agrární podniky, jež budou vlastně náležet do zemědělské sféry, budou 
v budoucnu tvořit organicko-technologickou jednotu, která bude v zásadě vedena jediným provozním 
majitelem s cílem vyrábět agrární produkty v podobě živočišných a rostlinných výrobků. Hlavními 
profitéry v tomto ohledu budou v prvé řadě chemické firmy a chemické koncerny, neboť ty budou 
do oběhu uvádět obrovská kvanta chemických hnojiv, která budou agrární hospodáři, faktičtí zemědělci 
i soukromníci vypouštět na půdy a do půd, aby vyluhovanou zeminu učinili opět »úrodnou«, avšak ta 
bude chřadnout, zmírat a pustnout, jakmile budou tato hnojiva vysazena. 

Velmi rychle bude zahájena éra umělých hnojiv, a kdysi úrodné zeminy budou manicky hnojeny. 
A s chemií to bude pokračovat dále, neboť i samotné potraviny budou již záhy vyráběny chemicky 
a lidstvo je bude skutečně a bez odmluv kupovat a pojídat. Mimoto budou chemické koncerny atd. 
produkovat četné jedy, jež budou vypouštět na louky, pole, role a samotné potravinové plodiny, které 
tím budou důkladně otráveny, takže lidé, kteří budou tyto »potraviny« pojídat, se budou rozstonávat 
a mnozí z nich budou i umírat. Budou se objevovat početné druhy rakovinných neduhů, které budou 
hubit četné lidské životy, avšak pověření vládní činitelé budou používání těchto jedů zákonem povolovat, 
jelikož ze svého povolení budou týt, buď formou daní nebo úplatků. Budou tedy tyto látky povolovat 
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a tvrdit – na čemž se budou kvůli zisku podílet i chemici –, že minimální množství jedů zatěžující dané 
potraviny je zdravotně neškodné; můj starý a velmi zkušený přítel, Sfath, ovšem vysvětluje, že dokonce 
i nejminimálnější množství nějakého jedu je pro lidský organizmus velmi škodlivé. Jde totiž o to, aby také 
důležitý metabolismus, resp. látková výměna správně fungovala, a sice tak, aby tělo svými chemickými 
procesy bezproblémově a správně přetvářelo látky – jako právě potraviny – na meziprodukty a konečné 
produkty, díky čemuž může teprve fungovat biochemické budování a odbourávání látek. 

Lidé na Zemi se kvůli svému nerozumu a své hamižnosti nenechají poučit o tom, že dokonce 
i nejminimálnější množství člověkem vymyšlených a aplikovaných jedů bude poškozovat zdraví, a to 
dokonce i životu nebezpečným způsobem, nejen samotných lidí, ale i veškerých vyšších i nižších zvířat, 
všech ostatních životních forem i všech rostlin. Tomuto faktu i důslednému poučení navzdory si však lidé 
v budoucnu dovolí »smluvně« a úředně schválit a povolit jistá minimální množství jedovatých látek toho 
a onoho druhu, a toto povolení – udělené v rozporu s pravdou – bude četné lidi, vyšší i nižší zvířata, 
ostatní živočichy i rostliny stát zdraví, a dokonce i život. 

Bližší a ještě vzdálenější budoucnost s sebou přinese situace, v nichž bude vše probíhat bez řádu a zcela 
chaoticky, což budu následně líčit bez časové konkretizace, avšak budu se snažit to popsat v tom smyslu, 
že se budou mé předpovědi do jisté míry naplňovat v tom časovém okamžiku, který patřičně uvedu. Vše 
se však bude nepochybně přiházet a naplňovat tak, resp. věci budou přicházet tak, jak jsem je viděl 
a zakusil a jak je musím uvést, neboť to, co jsem viděl na vlastní oči v reálné budoucnosti, se nedá popřít 
jako něco, co se nestalo, a tudíž to nelze změnit. Jedná se o věci a fakty, které si dnešní člověk ještě 
nedokáže představit, což jsou např. záležitosti, jež jsem vyjmenovával i v jiných předpovědích. 
Budoucnost kupříkladu přinese uprchlíky, kteří budou kvůli válkám, chudobě, nezaměstnanosti 
a politickým zmatkům dosahovat počtu 250 až 350 miliónů a kteří budou svět, zejména Evropu 
a Ameriku, zatěžovat problémy, jež nebudou moci být vyřešeny ke spokojenosti všech. Do roku 2050 se 
bude jednat odhadem asi o 250 miliónů utečenců, kteří budou kvůli klimatické změně opouštět svoje 
domoviny, budou hledat útočiště v severních zemích a budou doufat, že pak docílí poctivého příjmu. 
Mnozí tito běženci budou však »odsunuti zpět« do svých původních vlastí, přičemž mezi nimi budou 
i četní trvalí utečenci, kteří budou sami kriminálníky, asociálními živly nebo odsouzenými znásilňovateli 
a vrahy, stejně jako živly, jež budou pro populace a pořádek v Evropě a Americe představovat 
bezpečnostní hrozbu. Tyto živly budou na Evropu a Ameriku pohlížet jako na ty části Země, v nichž budou 
doufat ve své »štěstí« – tak to viděla v USA již v dřívější době i mafie atd., stejně jako přistěhovalí 
Evropané, kteří pomocí násilí a vraždění masakrovali původní obyvatele a loupili jim jejich zemi. 

Stane se, že se zvláště rodinným klanům z Arábie a jižních zemí atd. podaří usadit se v Evropě, kde se 
budou moci pomocí svých kriminálních intrik prosazovat a zahnizďovat, jelikož domácí vlády 
a bezpečnostní složky budou hloupé. Vinou Američanů a organizace NATO (pozn. »North Atlantic Treaty 
Organization«, »Severoatlantická aliance«) se následně stane, že budou kvůli žalostně ztroskotaným 
okupacím dopravováni z cizích zemí do Evropy a Ameriky zločinci, kteří se tam budou kriminálně 
roztahovat a budou se moci prosazovat pomocí vydírání výpalného, omamných drog, vraždění a násilí 
atd., s čímž již nikdy nepřestanou. Dotyční budou totiž zavlékáni na zmíněné kontinenty mezi lidmi 
evakuovanými z válečných a okupovaných oblastí, v nichž se budou rozmáhat kriminálníci a zločinci, 
přičemž budou zavlékáni i z Austrálie, kde se budou USA v době korunové nákazy obzvláště snažit 
zákeřně roztahovat, aby jednoho dne tuto velkou ostrovní zemi mohly asimilovat. To vše, co bude 
propukat, bude ale ještě neškodné, neboť od poloviny 70. let se začne odvíjet situace, kterou způsobí 
ze své bezbřehé nenávisti jeden Američan, jenž se názorově spřízní s čínským vůdcem. Stane se totiž, 
že budou na Zemi umírat milióny lidí, až se začne v novém tisíciletí, resp. na konci 2. dekády 3. tisíciletí, 
oficiálně a otevřeně objevovat korunová nákaza a až se bude v rozporu s pravdou tvrdit, že původně 
pochází z netopýrů. Z těch ovšem ve skutečnosti nikterak pocházet nebude, neboť tato nákaza bude již 
v polovině 70. let vytvořena v laboratořích na nenávistný popud jednoho muže z Ameriky a diktátora 
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čínské země, přičemž se bude přenášet do daleké doby 3. tisíciletí, a šířit tak na světě mnoho smrtelných 
útrap. I stane se, že budou této nákaze smrtelně podléhat nejprve staří a starší lidé a teprve poté jí 
budou trpět lidé mladší a ještě mladší, totiž děti, jež budou postihováni novou mutací korunové nákazy, 
která se bude projevovat dušností. Nejprve však virologové nebudou rozeznávat, že se v těchto 
případech bude jednat o další mutaci nákazy, jejímuž účinku by se dalo předejít, kdyby i děti nosily 
ochranné respirační roušky. Ty ovšem nosit nebudou, neboť se bude v rozporu s pravdou tvrdit, že děti 
jsou před korunovou nákazou a jejími účinky v zásadní míře přirozeně chráněny. To bude ovšem lež 
plynoucí z nepochopení a chybného posouzení věci, neboť tato zákeřná nákaza bude nevypočitatelná 
a bude se bagatelizovat její nebezpečnost. To se však bude prokazovat až v dlouhodobém horizontu, 
až budou vládní činitelé kvůli své zmatenosti jednat chybně (čelit nákaze bude totiž nad jejich síly, takže 
nebudou vědět, co je skutečně nutno učinit, a proto budou přijímat diktátorská opatření a vodit populaci 
za ručičku), což nakonec po celém světě povede k demonstracím a zraněním. Nákaza se však bude 
nejprve během asi 25 let vyvíjet a prodělá 5000 mutací, načež se na přelomu nového tisíciletí poprvé 
objeví tak, že ji lidé budou moci rozpoznat, a tedy konstatovat. Ale teprve přibližně ve 2. dekádě 
3. tisíciletí začne tato člověkem vytvořená korunová nákaza nebezpečně ovlivňovat svět a během 2 let 
se jí nakazí na 300 miliónů lidí, přičemž v téže době na její následky zemře až 6 miliónů lidí. A to pak 
budou pouze oficiální čísla, neboť se započtením statisticky nezjištěných případů budou počty 
nakažených a mrtvých ještě vyšší. 

Například ve Švýcarsku padne do konce roku 2021 této nákaze za oběť až 12 000 lidí, v USA, stejně jako 
v Brazílii zhruba 800 000 lidí a v Německu pak přes 100 000 lidí, což budou ale pouze oficiální čísla. 
Vysoké počty mrtvých budou však hlásit i jiné země, kupříkladu různé země v Jižní Americe, v Indii a Asii. 
Velkou pozornost budou však v době oné nákazy budit zvláště Austrálie, Nový Zéland a Izrael, jakož 
i Afrika a Arábie, avšak tyto země nebudou navenek hlásit mnoho údajů a takzvaný civilizovaný svět se 
o ně nebude příliš zajímat. 

Nejprve bude nákaza postihovat starší a následně i mladší lidi, přičemž do konce roku 2021 zemře na její 
následky po celém světě až 6 miliónů lidí – následně budou vládní činitelé kvůli svému nerozumu 
drasticky ztrácet soudnost a budou požadovat a nařizovat očkovací pasy, následkem čehož budou mít 
lidé očkovaní a neočkovaní rozdílná práva. V národech se bude kvůli nerozumu, neschopnosti a vině 
vládních představitelů vraždit, zabíjet, páchat násilí a rebelovat, jelikož lidé nebudou jednat správně, a to 
ani vládnoucí, ani sami občané populací. Na straně jedné budou stát vládní činitelé, kteří budou pro 
národy vydávat zmatená diktátorská ustanovení, jež však lidé nebudou dodržovat, neboť všechna tato 
ustanovení budou nesmyslná a povedou k násilnostem a vzpourám. A na straně druhé budou stát lidé, 
o nichž nezpůsobilí vládní činitelé nebudou ani náznakem vědět, že patří k různým uskupením, a že je 
tedy nutno je oslovit jiným, soudným způsobem na základě jejich rozumu. V nadcházející době, až bude 
na Zemi ve 20. letech 3. tisíciletí zuřit korunová nákaza, budou tedy existovat 3 skupiny, které budou 
odmítat očkování proti této nákaze. Neschopní a v každém ohledu chybná ustanovení přijímající 
vládnoucí – kteří budou psychologicky a po stránce znalosti lidí zcela nevzdělaní, a tedy nevědoucí, což 
by mělo být v jejich případě s naléhavou nutností právě naopak –, však tyto skupiny nebudou rozeznávat, 
a tudíž budou nelogicky a diktátorsky vydávat nařízení ve smyslu očkovacího nátlaku, která povedou 
ke vzpourám, která však budou nemyslící, s politiky sympatizující občané populací rovněž nerozvážně 
schvalovat. 

Se Sfath jsem se v tehdejší době v budoucnosti 21. století dozvěděl, že ty 3 skupiny, o jejichž budoucí 
existenci jsem se zmiňoval, budou označovány jako vzpurníci a popírači nákazy, zatímco třetí skupina 
nebude vůbec zmiňována a nebude se o ní hovořit. Obě ty skupiny, o nichž se bude mluvit, však nebudou 
rozumně a soudně vzdělány, a navíc budou konfrontovány s nelogickými ustanoveními neschopných 
vládnoucích, která zákonitě povedou k odboji a násilí. To bude mít za následek, že vzpurní občané 
a popírači nákazy budou pořádat demonstrace proti ztřeštěným absurditám vládních činitelů, což 
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povede k rozbrojům, vraždám a případům zabití, a to nejen ze strany hlasitých křiklounů, vzpurných 
myslitelů a popíračů nákazy, kteří budou chtít sami převzít pořádkovou správu, ale i ze strany násilných 
jednotlivců z bezpečnostních složek. Toto se bude dít v různých takzvaných civilizovaných zemích, a sice 
někdy i s krvavými následky, ba dokonce s případy úmrtí. 

Chci-li ještě něco zmínit o osobách z té třetí skupiny, tak musím ještě uvést, že se budou chovat pasivně 
a klidně a nebudou se účastnit výtržností ani demonstračních výstupů, takže si jich vládní činitelé 
nebudou všímat a nebudou je ani vnímat, neboť o nich navíc nebudou mít ani tušení a budou se 
zaměřovat pouze na vzpurníky a popírače nákazy. Tito »tiší« lidé, kteří budou nakloněni rozumu 
a zdravému úsudku a budou odmítat očkování, budou tedy zachovávat klid. Budou se z rozumových 
a soudných důvodu držet od celého dění zpátky, budou mlčet, a ani se nenechají očkovat, jelikož budou 
vědět, že očkovací látky nebudou vyzrálé, že budou tedy nedostatečně vyzkoušené, a že mohou dokonce 
eventuálně, v současném i budoucím horizontu, způsobovat závažné zdravotní škody, nebo dokonce vést 
ke smrti. V souvislosti s korunovou nákazou se budou všude a ve velké míře objevovat také vakcinační 
podvody, a to v tom smyslu, že se bude provádět údajné očkování, jež bude pouze zdánlivé, jelikož 
očkovací látka bude obsahovat pouze destilovanou vodu, nebo se očkování neprovede vůbec, 
následkem čehož bude růst počet údajně »oočkovaných« – a to pak bude na denním pořádku. Postupem 
času poroste také počet oočkovaných lidí, kteří se přesto nakazí, zvláště od poloviny roku 2021, přičemž 
se bude jednat o průlomové infekce, které budou muset být ošetřovány na nemocničních jednotkách 
intenzivní péče, což bude často žel marné, neboť tito pacienti nově nakažení korunovou nákazou budou 
umírat. To bude fakt, který budou pověření činitelé – k nimž budou patřit i vládní představitelé – tak 
dlouho zásadně zatajovat, až budou nakonec donuceni čelit pravdě. To je však nebude odrazovat 
od toho, aby i přesto absurdně zaváděli očkovací povinnost pro »odpovědné osoby« nebo pro ty, kteří 
se v dobré víře podvolí žádostem a panikářství vládních činitelů a kteří budou navíc osočovat lidi, již se 
z rozumových důvodů nenechají očkovat, jako neodpovědné a nesolidární. 

(Pozn. z roku 2021: Jako průlomová infekce – anglicky Vaccine breaktrough infection – se označuje 
symptomatická infekce, která se objevuje u oočkovaných lidí a která je diagnostikována pomocí testu RT-
PCR nebo pomocí izolace původce. Průlomové infekce mají různé příčiny, mezi něž patří např. mutace 
patogenu, proti němuž se člověk nechal očkovat; v tom případě imunitní systém již nerozpozná původce, 
což je podle Ptaah důsledkem nevyzrálých očkovacích látek proti korunové nákaze, takže předešlá 
vakcinace či přečkaná infekce postrádá svůj účinek a celá infekce vede k novému onemocnění, jež může 
eventuálně skončit smrtí.) 

Nerozumní vládnoucí – kteří nebudou schopni psychologicky posoudit lidi, nezbytným způsobem s nimi 
zacházet a přijímat správná opatření – budou tedy vytvářet, resp. diktátorsky vynucovat, přísnou 
dvoutřídní společnost. To se jim však podaří pouze částečně, neboť se jim budou stavět na odpor celé 
zástupy neočkovaných vzpurníků a popíračů nákazy (a ti všichni budou žel postrádat osvětu po stránce 
rozumu a zdravého úsudku), což nepovede jen k bouřím a demonstracím, ale dokonce i k vraždám, 
případům zabití, rozepřím, manifestacím a útokům. Neschopní vládní činitelé ve všech zemích budou 
podléhat klamné víře, že podnikají správné kroky k zajištění bezpečnosti a zdraví národů, avšak 
ve skutečnosti budou jejich kroky naopak chybné a dotyční se budou uchylovat k diktatuře, aby 
nátlakově a diktátorsky vydírali občany a nutili k vakcinaci ty, kteří se nebudou chtít nechat oočkovat. 
Spolu se Sfath jsem viděl a dozvěděl se v budoucnosti, že neschopní vládní činitelé budou jednat tímto 
způsobem a že tito nekompetentní »vůdci lidu« budou kvůli svému nerozumu vodit neočkované občany 
z pilně pracující vrstvy za ručičku a budou jim umožňovat pracovat pouze s očkovacím certifikátem, nebo 
jim bude při nějakých pracovních výpadcích upíráno vyplácení mzdy, na kterou budou mít oprávněný 
nárok. Zároveň budou očkovaní lidé s těmito diktátorskými usneseními neschopných vládnoucích 
zajedno, neboť je budou ze strachu, zbabělosti, separatizujícího nebo nespravedlivého smýšlení 
schvalovat. Tito lidé budou, stejně jako vládní činitelé, popírat platnost osobní svobody a osobní povahy 
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rozhodování, neboť budou rovněž diktátorsky připraveni znevažovat nebo osočovat atd. své spolubližní, 
kteří budou z nějakých rozumných a soudných důvodů odmítat se nechat oočkovat. Tak tomu bezpečně 
bude, neboť jsem to sám zažil v budoucí době, v níž se to dělo. 

V budoucnosti to bude tak, že se mnozí lidé nechají oočkovat pouze z nutnosti a proti své vlastní, osobní 
vůli. To proto, že se nechají naočkovat ze zbabělého strachu, na základě agitačního umu zastánců 
očkování, pod zlým tlakem diktátorských, nerozumných a nutivých vládních nařízení a tak dále, anebo 
na základě požadavků svých zaměstnavatelů či z nějakých jiných, nepochopitelných důvodů. 

Kvůli nekompetentnosti četných neschopných vládnoucích se budou všude, v různých zemích a na celém 
světě, konat demonstrace obyvatelstva, které budou v některých případech brutálně, násilně a krvavě 
potlačeny vládními bezpečnostními složkami. Při tom budou lidé zraňováni, nebo budou dokonce 
i umírat, avšak o tom se bude mlčet. Přesto však budou části populace trvat na tom, že se smějí volně 
pohybovat, což povede k tomu, že se vládní činitelé podvolí a budou neodpovědně povolovat život bez 
bezpečnostních opatření. Bude tedy dovoleno, že budou moci lidé obecně cestovat za dovolenou 
a chodit na zábavní akce, aniž by museli dodržovat bezpečnostní rozestupy od ostatních osob a aniž by 
museli nosit ochranné respirační roušky, jež brání šíření dechu, slin a vykašlávaných hlenů. Tímto 
způsobem budou národy naivně s radostí jednat, což si vyžádá další milióny mrtvých, zemřelých 
z důvodu nákazy. 

Korunová nákaza vzejde v čínské zemi, avšak vládní činitelé i odborníci této země budou před světem 
tajit a zamlčovat pravdu, třebaže ji budou znát – avšak skutečný původ nákazy a její pravé souvislosti jim 
známy nebudou. Ačkoliv bude čínská vláda a věda vědět o existenci této nákazy, tak nebude navenek, 
vůči veřejnosti, poskytovat žádné informace, jež by varovaly lidstvo, a proto se tato nákaza za krátkou 
dobu rozšíří v globální pandemii a bude si žádat milióny obětí. Celá tato pravda o korunové nákaze bude 
zpočátku zapírána – dokonce i z čínské strany –, přičemž tato nákaza bude »vynalezena« v čínských 
laboratořích kvůli zášti jednoho muže z Ameriky a za přispění čínského diktátora. V čínské zemi bude 
tedy tato nákaza asi za 25 let nepozorovaně pěstována odborníky v laboratořích a bude vlivem svých 
mutací, jež budou probíhat až do přibližné doby nového, třetího tisíciletí, překonávat všechny překážky. 
Poté se tímto nově vyvinutým virem nakazí kvůli své nepozornosti jeden z laborantů a bude infikovat 
ostatní lidi, kteří budou virus dále přenášet a zapříčiní epidemii, jež se bude brzy celosvětově šířit a změní 
se v pandemii; ta bude následně také ovlivňovat vznikající chřipkové viry, avšak tento fakt nebudou moci 
virologové ani lékaři doložit, jelikož výzkum této cizí mutace bude dalece přesahovat jejich znalosti 
a schopnosti. Poté se budou různé formy viru proměňovat v nové druhy, jež se budou rychle šířit a jež 
budou po svém rozeznání a uvedení ve známost podléhat dalším mutacím, které se budou trvale měnit 
a přeměňovat v jiné choroboplodné faktory. 

V 19. roce nového tisíciletí, resp. v jeho pozdějším průběhu, bude pak smrtící korunová nákaza 
rozpoznána v Číně, avšak nebude ještě uváděna ve známost, jelikož nejprve se bude vše zatajovat – 
později se bude prakticky ve všech zemích světa stávat, že nedostatečné a zmateně jednající vlády budou 
požadovat a protiprávně nařizovat »doporučeníhodnou vakcinaci« pochybnými a neprověřenými 
očkovacími látkami, přičemž tato vakcinace má být spojena se závazným očkovacím průkazem. Jakého 
typu a počtu budou rizika spojená s důsledky očkování, o tom budou pak mlčet jak vládní činitelé, tak 
i výrobci očkovacích látek, kteří budou »vydělávat« miliardy. Z toho všeho vyplyne společnost dvou tříd: 
Jednu z nich budou tvořit očkovaní a druhou neočkovaní, což povede mezi různými uskupeními 
ke třenicím, které budou mít politické dopady v tom smyslu, že budou vládní úřady vydávat určitá 
opatření. 

Účinky korunové nákazy se budou šířit po celém světě, přičemž nositeli viru budou někdy i savci, kteří 
kvůli němu onemocní. Mnozí vládnoucí, kteří budou kvůli své vládní nekompetentnosti ztrácet hlavu, 
resp. nedostatečně a chybně čelit nákaze, budou žít v klamné víře, že jednají správně, avšak 
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ve skutečnosti budou podnikat chybné kroky, které budou jedné části národů přinášet škody a vzbuzovat 
v ní nevoli, takže bude projevovat svoji silnou rozmrzelost, a následně se bouřit. Vládní činitelé budou 
tedy ztrácet svoji popularitu a budou lid diktátorsky štěpit na občany věrné a nevěrné vládě, z nichž ti 
věrní budou vládním představitelům pochlebovat a věřit, jelikož budou sami oklamaně důvěřovat 
lékařským vědcům, kteří budou chtít vědět všechno lépe, než to budou vědět ve skutečnosti a pravdě. 
V druhém táboře občanů budou pak ti, kteří nebudou ani za mák akceptovat to, co si budou vládní 
činitelé přát a nařizovat. Ale jasně a zřetelně se stane, že vládní představitelé budou pak v dané době – 
která nastane zhruba kolem poloviny 21. roku 3. tisíciletí – uplatňovat své skutečné mocichtivé smýšlení, 
neboť budou chtít jako poroučiví vládnoucí diktátorsky ovládat a řídit vůli lidu, a budou diktátorsky 
jednat a používat násilí. 

Mimo jiné události se bude kupříkladu dít to, že virologové a početná většina vládnoucích a jejich 
pobočníků budou korunovou nákazu chybně hodnotit, takže budou jednat konfuzně, nekoordinovaně, 
neuváženě, pomateně a zmatečně tak, že budou lidu nařizovat hned jednu, hned druhou absurditu, což 
bude dokazovat jejich neschopnost ve věci vedení lidu. Stane se tedy, že kvůli svému nerozumu nebudou 
chápat, že v lidu nechávají nuceně a diktátorsky provádět vakcinaci s pochybnými očkovacími přípravky, 
že lidem, kteří se nechtějí nechat oočkovat, upírají jejich vůli, že jim odnímají možnost svobodně se 
rozhodovat, a že je navíc i diktátorsky vodí za ručičku a zotročují. 

Očkovací látky, které jsou nedostatečně otestované, zpola užitečné, někdy jen podmíněně nápomocné, 
nebo dokonce i smrtelné, anebo takové budou či mohou být, nesmějí být bezskrupulně aplikovány 
ze strachu, nerozumu, touhy po moci a diktátorské vládě, ani kvůli chybnému pochopení vládních 
činitelů a ziskuchtivosti atd. Očkovací látky, které jsou nedostatečně prověřeny, které se ukvapeně 
povolují k aplikaci pouze kvůli mrzkému zisku, strachu nebo diktátorskému smýšlení a které uvádějí 
v sázku život mnohých lidí, musejí být zakázány, a to i v budoucnu ve 3. tisíciletí, kdy bude hrozit ještě 
i několik dalších nákaz, jež budou zčásti vyvolány kvůli přílišnému počtu lidí a jež budou zhoubně zuřit 
po celém světě. Tyto skutečnosti o očkovacích látkách by měly být vládnoucím činitelům jasné, a dotyční 
by tedy měli jednat vůči lidu na základě spravedlivého smýšlení. Ve skutečnosti však budou činit pravý 
opak, nebudou vydávat nic jiného než diktátorská usnesení a budou projevovat diktátorské způsoby 
jednání, jež nebudou představovat nic jiného než vládní frašku. Vakcíny, jež budou používány ve 
3. dekádě 3. tisíciletí, budou moci z trvalého hlediska, přinejmenším zpočátku, způsobovat někdy více 
škody nežli skutečného užitku, a tak tomu v nadcházející době fakticky bude, jelikož tyto vakcíny by 
musely být před svojí aplikací ještě více probádány. Na to se však kvůli zisku nebude brát žádný ohled, 
což bude stát mnohé lidi zdraví, jiné však i život. Co však v průběhu času vyplyne z podrobných a účelných 
testů očkovacích látek, to budiž ponecháno bez vyjádření, neboť v tomto ohledu se nemá budoucím 
událostem předbíhat, jelikož jejich znalost by napáchala více škody než užitku. 

Ke všemu, co se bude v oné době prokazatelně odehrávat a co se bude současně oficiálně zamlčovat, 
bude přistupovat fakt, že bude »vypátrán« falešný původ zmíněné nákazy, kvůli němuž má upadnout 
v zapomnění skutečná pravda o tom, že vznik nákazy vyplynul z pomstychtivého činu nenávistného 
Američana. Jedná se o muže, který se v 70. letech tajně spolčí se stejně smýšlejícím čínským diktátorem 
a který bude moci ze své pomstylačnosti zapříčinit laboratorní práce, z nichž v novém tisíciletí vzejde 
korunová nákaza. Z toho důvodu se nepochybně stane, že bude tato nákaza »vyrobena« a že nakonec 
spustí své smrtící, pomstychtivé dílo, které se nebude šířit jen v Americe, jak bylo plánováno, ale 
i po celém světě. Trpět bude však v každém případě hlavně americký lid, který sám o sobě nenávist 
onoho muže nikterak nezavinil, neboť za celou tuto věc byli odpovědní pouze jistí nemnozí Američané. 
Důsledky této věci budou však nehorázné, budou mít dlouhé trvání a vyžádají si od USA přes jeden 
milión smrtelných obětí. Také v Americe, stejně jako všude na světě, bude korunová nákaza velmi tvrdá, 
a vládní činitelé ze svého strachu a falešné propagandy vydají údajné důležité »bezpečnostní« opatření, 
podle nějž budou moci do veřejných podniků a budov smět vstupovat a využívat jejich služeb už jen 
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osoby, které budou schopny doložit, že jsou očkované proti korunové nákaze, a které budou moci 
předložit patřičný průkaz, jak tomu bude z nerozumných důvodů v Evropě. Tak tomu bude proto, 
že budou vyvíjeny absurdní, na nátlaku, agitačním umu či odměnách založené snahy o to, aby se lidé 
nechali naočkovat, třebaže budou očkovací látky ještě příliš neprověřené, ba dokonce životu 
nebezpečné, a třebaže tedy budou moci člověka stát eventuálně život. Tyto látky budou u jistých lidí 
skutečně někdy zcela neúčinné, u jiných budou ale částečně nebo dobře účinné, což bude lidi mást, 
a nebude jim to tedy zaručovat nezbytnou jistotu, kterou by u dobrých a vyzkoušených vakcín směli 
očekávat. Mimoto bude o vakcínách kolovat mnoho lží, jelikož budou nedostatečně prověřeny a budou 
fakticky plošně účinné pouze naoko, a zejména budou v oběhu také ty, jež budou podvodně sestávat jen 
z destilované vody a jejichž počet bude činit 1,43 miliónu, jak byl schopen analyzovat Sfath 
v budoucnosti na počátku roku 2021. Tato okolnost bude více než jen povážlivá, neboť se bude jednat 
pouze o ziskuchtivou praktiku, kvůli níž budou příjemci těchto »vakcín« záludně podváděni. 

Na jednu stranu budou výrobci vakcín oslavováni a mnoho miliónů očkovaných lidí je bude velebit, ale 
na stranu druhou je budou jiní lidé proklínat a ti budou onemocňovat neduhy, s nimiž se budou za jistých 
okolností trápit po celý svůj život, anebo na ně budou umírat. Na to však ustrašení, neschopní, nelogicky 
myslící a chybně jednající vládní činitelé nebudou brát ohled, a budou nařizovat prakticky pochybná 
a nátlaková opatření, čímž budou národy štěpit na dva tábory. Kvůli své neodpovědnosti budou působit 
proti zdraví národů, neboť je budou »vodit za ručičku«, místo aby jednali správně. Během prvních 
nejdůležitějších měsíců boje s nákazou nebudou zákonem zakazovat ani dovolenkovou, ani obchodní 
dopravu, což by dovoloval zákon, bezpečnost státu i zdravotní vůle populace a což by lid v prvých 
měsících akceptoval. Nebude ani nouzově regulována pracovní doprava, a nebude ani do odvolání přísně 
nařízeno, aby lidé mezi sebou udržovali patřičné rozestupy a aby povinně nosili ochranné roušky chránící 
před prouděním dechu, hleny a chrchly. Vládnoucí budou tyto věci nařizovat naopak zcela nedostatečně 
a jen na velmi krátkou dobu, aniž by navíc toto naléhavě nutné nařízení co nejbedlivěji a přísně 
kontrolovali pomocí bezpečnostních složek a aby skutečně zaručili jeho dodržování, neboť tyto vyhlášky 
budou ledabyle opět ukončovat a odvolávat, a to právě příliš brzy, takže nebudou vůbec účinné. 

I stane se, že neschopníci sedící ve vládách budou lživě přísahat, že neotestované očkovací látky jsou 
účinné, čímž budou v lidech vzbuzovat pocit falešné bezpečnosti a víru, že každá vakcína je fakticky 
účinná. A nezpůsobilí vládnoucí budou obyvatelstvo obelhávat tvrzením, že proti korunové nákaze 
podnikají vše správné a že každému občanovi ponechávají na svobodné a osobní vůli, zda se nechá nebo 
nenechá oočkovat. To bude lež, neboť všechna tvrzení politiků budou vzápětí ztrácet svoji platnost 
a nebudou dodržována, neboť občané budou naopak trestáni zákonem a budou jim náhle uzmuta 
a prohlášena za nicotná osobní práva, načež budou nuceni jednat proti svému svobodnému smýšlení 
a budou se muset i přes svůj odpor nechat nuceně oočkovat, aby dostali odpovídající průkaz – navzdory 
veřejným slibům, že by se něco takového nikdy nemohlo stát. V dané době bude pak část nečestných 
a prolhaných virologů a penězochtivých výrobců vakcín, jakož i neschopní vládní činitelé otáčející svoji 
korouhvičku po větru tvrdit, že očkování do budoucna vylučuje možnost infekce, neboť dotyční se budou 
chtít veřejně zveličovat a profilovat pomocí lživých informací – a tyto věci budou žel patřit na denní 
pořádek. A fakt, že budou očkovací průkazy hromadně falšovány, čímž bude počet oočkovaných v řádu 
miliónů mnohem vyšší, než jak bude odpovídat pravdě, bude pak zcela vědomě zatajován. 

Ještě dříve, než se začne uzavírat doba 2. tisíciletí, nadejde čas, kdy se bude drasticky negativně měnit 
smýšlení pozemských lidí, kteří se již nebudou odvažovat toho, aby si vzájemně pomáhali dobrými 
radami. Mnozí budou selhávat a budou si ztěžovat svůj vlastní život, aby se nakonec sami usmrtili. 
Za normálních okolností má člověk svůj život a svoji existenci zvládat, avšak lidé se budou tomuto 
přístupu v příštích dekádách odnaučovat, stejně jako budou ztrácet svoji osobní odpovědnost za své 
vlastní blaho a svůj charakter. Budou o sobě nechat rozhodovat nějaké své spolubližní, náboženství 
a sekty, které jim budou pomocí věrských lží přesvědčivě namlouvat moc a sílu Boží a budou jim moci 
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»objasnit« všechny životní záležitosti. Anebo propadnou nějaké sektě, která z nich samých učiní bohy 
(pozn. z roku 2021: Viz např. scientologie hovořící o »operujícím thetanu« /Operating Thetan, OT/, 
»duchovní bytosti«, která má být v zásadě jako taková povahou, resp. bytostí, jež je údajně schopna 
zacházet se všemi věcmi, aniž by musela využívat těla nebo fyzických prostředků), a která je navíc pomocí 
i jiných věrských lží natolik uvede v omyl, že začnou věřit, že jsou velcí a silní a že stojí nad všemi 
ostatními. (Pozn. z roku 2021: Fakt, že ten či onen člen scientologické sekty – jako zpravidla právě 
»operující thetan« – »zemře«, aniž by jeho smrt mohla být objasněna, je u této sekty patrně »normální«.) 
Lidé budou také obecně zanedbávat péči o blaho svého bližního a svých spolubližních, a to ještě 
mnohem větší měrou, než jak ji zanedbávali od pravěkých dob, takže budou dokonce své bližní 
a spolubližní bezcitně a bez hnutí brvy nechávat umírat nebo je budou zabíjet. Lidé budou stále 
lhostejnější ke svému vlastnímu lidskému rodu, avšak budoucnost se bude v tomto ohledu vyvíjet ještě 
horším způsobem, jak jsem viděl – situace bude připomínat to, co jsem pozoroval po svém pobytu se 
Sfath v americkém Údolí smrti, kde vítr hnal několik centů vážící kamenné bloky přes mrtvé a tvrdé 
roviny. 

Pozemšťané budou kvůli svému extrémnímu přelidnění a s ním spjatým intrikám zcela a naprosto 
pustnout ve svých vztazích se sobě blízkými osobami nebo se spolubližními vůbec, jakož i ve vztazích 
k přírodě, zvířectvu a rostlinstvu, planetě a všem ekosystémům vůbec. Proto budou pozemšťané vůči 
všemu naprosto lhostejní a budou vyhazovat všechnu svoji špínu rozličného druhu do volné přírody, 
do vodních toků, jezer, řek, potoků a moří, načež budou tyto vody zcela zaplaveny odpadem a natolik 
zatíženy smetím, že ochoří – až po definitivní kolaps, kdy začnou být vody poloslané a budou zapáchat 
a zahnívat. Vlivem veškerého odpadu, který lidé vyhazují nebo vypouštějí do vody, močálů, bažin 
či na zem atd. budou rody a druhy živočichů žijících na zemi, v zemi nebo ve vzduchu ochořovat, 
pozbývat schopnosti života a budou churavět a mučivě zmírat, pokud je lidé kvůli své obživě, z loveckých 
důvodů nebo ze soucitu atd. neodchytí nebo neusmrtí. 

Jiný druh odpadu budou generovat jaderné elektrárny, jež budou stavěny a využívány do daleké doby 
3. tisíciletí kvůli výrobě energie. Jaderné odpadní látky budou pak zahrabávány hluboko pod zem 
v takzvaných konečných úložištích nebo budou potápěny do moří, což bude nebezpečně zatěžovat 
budoucnost Země a pozdější lidské potomstvo, stejně jako přírodu, zvířectvo, rostlinstvo, atmosféru 
a klima. Tak tomu bude proto, že tato konečná úložiště s jadernými odpady budou dříve či později 
uvolňovat do okolí své záření, až bude půda, resp. země nad těmito úložišti erodovat a až se budou 
rozpadat dotyčné kontejnery ve vodách, čímž se tedy z těchto konečných úložišť bude uvolňovat záření. 
Zemina a půda nad těmito konečnými úložišti – ať už budou zastavěna jakkoli »bombovzdorně« – bude 
erodovat, a navíc bude vymílána, odplavována pryč, odnášena větrem, nebo bude mizet a odhalovat se 
změnami země, čímž bude dán záření volný průchod. Tyto procesy budou připomínat událost, která 
nastala na samém konci 30. let v Americe, kdy vítr odnesl z vyčerpaných planin zemní povrch, čímž se 
vytvořil obrovský oblak prachu, který se v podobě prašné bouře hnal všude po zemi v okruhu několika 
set kilometrů. Stalo se tak poté, co lidé po 14 let využívali a orali úrodnou zemi, dokud ji zcela nevyčerpali 
a dokud ji nevysušila a nezneúrodněla sluneční výheň, načež se utvořila obludná písečná bouře a hnala 
se v obrovském okruhu všude po zemi. A totéž hrozí ve vzdálené budoucnosti evropským lokalitám 
a konečným úložištím, která budou v budoucnu budována pro jaderné odpady, jež budou ovšem 
v daleké budoucnosti zamořovat rozsáhlé oblasti, až nadejde doba, kdy budou tato úložiště roztrhána 
přírodními zemětřeseními a kdy se bude záření uvolňovat do okolí. Stane se tak dlouho poté, co budou 
hladiny moří narůstat táním ledovců a ledů severního a jižního pólu, co budou zaplavovány přímořské 
roviny, a co se budou dokonce v záplavách dravých vod potápět celé vesnice a města, avšak stane se to 
nevyhnutelně. 

Zcela neodpovědně zbudovaná konečná úložiště jaderného odpadu – která budou nakonec jednoduše 
zasypána a která budou ve vzdálené budoucnosti představovat riziko ozáření pro všechny životní formy 
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všech druhů a rodů vůbec – se stanou smrtelnými močály. V budoucnu budou také na dlouhou dobu 
zamořovat sladká vodstva i slaná moře, stejně jako tak budou činit i zbraně, bomby a munice (včetně 
ztracených jaderných pum), které budou přestárlé, neužitečné a armády je již nebudou potřebovat atd., 
načež je jednoduše »zlikvidují« potopením do jezer a moří. Jednoho dne se však pro lidi a celou 
živočišnou říši stanou tyto věci smrtelným dědictvím, jež dříve vyprodukovalo přelidněné lidstvo jako 
své »moderní« výdobytky. To proto, že oxidací těchto věcí budou vznikat jedovaté plyny, jež budou 
proudit do výše a unikat do atmosféry, kde je pak budou vdechovat životní formy, které kvůli tomu budou 
ochořovat nebo zmírat. 

Konečná jaderná úložiště budou tedy v daleké budoucnosti způsobovat pozemské planetě četné 
pohromy, avšak mimoto se bude již brzy odehrávat řada neštěstí v těch technologických novinkách 
na získávání energie, jež se budou nazývat jadernými, resp. atomovými elektrárnami. Různé z nich 
budou kvůli vnitřním závadám, resp. výbuchům zničeny a stanou se prakticky po všechnu dobu 
nepoužitelnými, jaderně zářícími obludami. Podle výpovědi mého přítele, Sfath, bude atomové záření, 
resp. radioaktivita těchto zničených zařízení po 200 letech asi tak silná, jako je radioaktivita přírodního 
uranu. Potravinové plodiny, jež budou v těchto stále ještě jaderně zamořených oblastech, okolnostem 
navzdory, růst, však lidé nebudou smět pojídat, každopádně nikoli ve větších množstvích, jelikož budou 
smrtící; a riziko bude platit i pro dýchací cesty, které budou i po tak dlouhé době stále ohroženy. Zářením 
způsobená jedovatost, resp. takzvaná radiotoxicita bude za asi 30 000 let přibližně taková, jakou 
vykazuje normální žula. Oproti tomu budou slabé nebo středně silné jaderné odpady potřebovat jen asi 
500 let k tomu, aby nezářily silněji než zemědělské hnojivo fosfor, zatímco vysoce radioaktivní odpady 
budou potřebovat asi 1000 let k tomu, aby zářily už jen 5–6krát silněji než uranová ruda, jež se získává 
z přírodního uranu. 

Vnější pláště zbraní – jež obklopují trhavinu a jež jsou zpravidla vždy vyrobeny z látek, které oxidují – se 
budou postupem času rozkládat. Tím se tedy vnější materiál, resp. vnější plášť zbraní oxidací redukuje, 
následkem čehož vznikají jedovaté plyny, avšak zároveň se také rozkládá dotyčná trhavina a proniká 
do vody, což spouští chemický proces, při němž se uvolňují látky nebezpečné a zdraví škodlivé pro 
všechny živé organizmy. 

Pozemští lidé nebudou v nadcházející době schopni myslet a jednat pro blaho Země, ve prospěch 
přírody, zvířectva, rostlinstva, atmosféry, klimatu, a tedy ani ve prospěch veškerých ekosystémů. Z toho 
důvodu nebudou jen nerozvážně narušovat běh přírodního života, ale budou jej fakticky ničit, čímž si 
budou kopat svůj vlastní hrob. Jejich sebeodpovědné myšlení bude v budoucí době hluboce upadat, 
neboť začnou podléhat své velmi zlé sobeckosti a s přelidněním související, neodpovědné lhostejnosti 
vůči tělu, životu a blahu svých bližních a blahu celého světa. I stane se, že budou tak silně podlamovat 
celou svoji osobnost, odpovědnost a své osobní zájmy, že již nebudou vůbec pomýšlet na to, aby učinili 
byť jen nepatrným způsobem něco pro to, aby chránili život svých spolubližních, vyšších i nižších zvířat, 
jiných živočichů či rostlin nebo aby jim pomáhali žít. Budou projevovat sveřepý nezájem, lhostejnost 
a naprostou netečnost, pokud půjde o blaho a zdar jakéhokoliv života libovolného rodu či druhu. 
Na jejich vlastním životě, blahu, přáních, zábavách a osobních věcech všeho druhu jim však bude celkově 
záležet a budou je s masivním strachem obhajovat a prosazovat, aniž by brali jakékoliv ohledy na své 
bližní, spolubližní a obecně cokoliv jiného. Z toho důvodu začnou být lidé ještě lhostejnější 
a nevšímavější a ve svých celých přelidněných zástupech nebudou vnímat, co se bude měnit ve volné 
přírodě a v celé fauně. Nebudou tedy rozeznávat, že pozdější klimatická změna již začala ve své rané fázi 
a že půjde brzy rozpoznat změny ve zvířecí říši. 

V nadcházející budoucnosti budou existovat četní lidé, kteří nebudou snášet svůj život, ať mladí či staří, 
a kteří si jej jednoduše zahubí a ukončí, jelikož budou svoji existenci vnímat jako neúnosné břímě 
a budou se sami usmrcovat, načež křivka tohoto typu úmrtí vystoupá nad křivku veškerých úmrtí 
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z důvodu nemoci. Tak tomu bude i ve 3. tisíciletí, až bude na světě zuřit pandemie korunové nákazy a až 
mnozí lidé ze strachu nebo z organických a neutišitelných bolestí již nebudou snášet své bědy a budou 
vyhledávat východisko v tom, že utečou ze života sebevraždou. 

Nesčetní lidé budou umírat kvůli terorizmu, jako v New Yorku, kde přijde po teroristickém leteckém 
útoku o život více než 3000 lidí, přičemž o 20 let později bude americké populaci po 4 roky teroristicky 
vládnout jeden arogantní autokrat. To se stane poté, co Amerika se svými světovládnými intrikami utrpí 
porážku ve Vietnamu i v ostatních, blízkovýchodních zemích, a bude se muset s nepořízenou vojensky 
stáhnout, načež v jednom cizím státě vypukne vinou islámské vlády vražedný a zabijácký chaos a budou 
v něm pomocí hrozeb a zabíjení omezována práva žen. 

Ve 3. tisíciletí se bude snažit nápadně mnoho neschopných žen a mužů ve vládních patrech kvůli své 
touze po věhlasu zveličovat svoji osobu a zvyšovat její význam a vliv tím, že budou osočovat jiné ženy, 
muže a politické strany a pokoušet se je lhaním znemožnit, aby sami sebe a svoji stranu stavěli do lepšího 
světla, než jak by odpovídalo skutečnosti. Toho se budou účastnit i ženy, které nebudou lepší než ti muži 
ve vládních pozicích, kteří budou neschopní a nehodní svého úřadu. Ty špatné mezi ženami budou tedy 
myslet, konat a jednat stejně jako ti špatní mezi muži, kteří budou nehodní svých vládních postů 
a nebudou schopni je vykonávat. 

V budoucí době budou jedinci usilující o moc házet pomocí lží, útočností a nečistého osočování 
politickou špínu, a to na osobní úrovni, na konkurenční politické strany a jejich členy, a to v míře, jaká 
nebude mít v historii obdobu a jaká bude v politické budoucnosti patřit na denní pořádek. Všechny ty 
četné a od základu špatně, ba falešně a pro populace škodlivě vládnoucí partaje začnou být působením 
cizích vlivů mezi sebou nesvorné jako nikdy předtím, následkem čehož se vystupňuje jejich rivalita 
a falešné podezírání do té míry, že bude nutné využívat policejních a bezpečnostních opatření; to 
v neposlední řadě proto, že jedny partaje se budou považovat ze lepší, než jsou ty druhé, třebaže vlastně 
budou táhnout za jeden provaz, a sice za provaz moci, která bude mít různé podoby, avšak různé 
politické strany nebudou nikdy schopny docílit v mocenských otázkách shody. 

V Persii uprchne jeden císař a chopí se tam moci jeden náboženský režim, jenž bude lidu přinášet smrt 
a zkázu, zvláště ženám, jako se tak stane v Afghánistánu, až okupace Američanů dychtících po světovládě 
po 2. dekádě v novém, 3. tisíciletí selže a až se jejich armáda stáhne, jako se musela vícekrát stáhnout 
již i z Dálného východu. Ani do budoucna nebude mít Amerika žádnou velkou šanci dobýt pro sebe svět 
a uvést jej pod svoji vládu, neboť osud pro tento stát určil něco jiného. Zvláště od roku 1989 budou 
u vládního kormidla v Americe prezidenti, kteří budou světu způsobovat více pohrom než dobrých věcí. 

Budou se také množit politické extremistické útoky, jež budou charakterizovat budoucnost až do daleké 
doby nového, třetího tisíciletí; četné lidské životy si však budou žádat i soukromé útoky, jejichž pachatelé 
budou nábožensky, ale i politicky oklamaní, stejně jako již nebudou schopni jasně myslet a používat 
rozum a zdravý úsudek, budou ztrácet nervy a páchat vraždy, jakož i nenadálé hromadné vraždy a lidské 
masakry, přičemž budou udeřovat po celém světě. 

Vyvstávající vůle ke svobodě bude národy podněcovat k činům odporu, které však všichni vládní 
mocipáni budou tvrdě potlačovat, jako tomu bude v Arábii, až se bude hovořit o »arabském jaru«, jež si 
vyžádá mnoho mrtvých, neboť všichni k moci se deroucí jaloví žvanilové se budou pomocí zhoubného 
násilí chápat kormidla moci a následně vadně spravovat stát. 

Lidé budou stále více choulostivět, a ve vzdálenější budoucnosti budou geneticky manipulováni 
a proměňováni v tom smyslu, že budou opatřováni zvláštními dědičnými vlastnostmi. Tímto způsobem 
budou fakticky »šlechtěni« nadlidé schopní pracovat v tom či onom profesním odvětví, načež budou 
ve vztahu ke své profesní oblasti tvořit elitu a budou se ve svém speciálním oboru stále více a rychleji 
dopracovávat výsledků, čímž budou formovat, ale i deformovat budoucnost, což nakonec povede 
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k zániku lidstva nebo jeho svobody. Kvůli stále choulostivějšímu nedostatku místa si budou lidé šlapat 
na nohy a budou proti sobě páchat násilnosti. Ochránci přírody obojího pohlaví budou ve všech částech 
světa vražděni, až se budou věnovat své práci a pokoušet se zachránit to, co ještě zachránit půjde. To se 
bude dít zejména v takzvaných rozvojových zemích, jež budou v budoucí době drancovat a pálit své 
deštné lesy, což bude probíhat hlavně v Jižní Americe a Asii, kde bude rabování dřeva či získávání půdy 
patřit na denní pořádek. 

Každý člověk bude bránit svůj životní prostor a starat se o to, aby za něj bojoval i umíral, ale to mnohým 
lidem nepřinese žádný užitek, až se za 3 měsíce stanou z Německa dvě země: Jednou z nich bude 
Američany okupovaný stát spolkové republiky Západní Německo a tou druhou Sovětským svazem 
poražená část východního Německa, jež se bude nazývat »Německá demokratická republika« (NDR). 
A jako byla již v dřívějších dobách vystavěna za ochrannými účely Velká čínská zeď, bude na začátku 
podzimu roku 1961, na základě usnesení politického vedení Sovětského svazu, nařízeno, aby se 
v obsazené oblasti východního Německa vybudovala zeď. Tato zeď bude plánována mezi zeměmi NDR 
a Západním Německem, přičemž tato hranice nebude jen oddělovat oba státy, ale i bránit útěku obyvatel 
z NDR. To povede k tomu, že populace NDR bude takříkajíc zajata ve své vlastní zemi, a navíc bude prchat 
v ohrožení života do Západního Německa, což nevyhnutelně povede k mrtvým, neboť policie – která se 
bude nazývat lidovou – bude sestávat z jedinců, kteří pak budou bezskrupulózně střílet do lidí. Jen velmi, 
velmi málo z nich se tímto rozkazem nebude řídit, přičemž i sami při vhodné příležitosti uprchnou, aby 
unikli diktatuře; ta bude v zemi fakticky existovat, a dokonce i děti a mladiství budou pomocí hrozeb 
státem nabádáni a nuceni k tomu, aby špehovali a zrazovali své vlastní rodiče, přičemž lidé budou také 
zrazováni, pronásledováni a vražděni jako nepřátelé státu. Soukromé byty budou kontrolovány pomocí 
tajných mikrofonů a sportovci ženského i mužského pohlaví budou na popud státu dopováni drogami 
atd., aby mohli vítězit při mezinárodních i národních soutěžích. Kdo se bude zdráhat, bude k tomu 
donucen nátlakem, nebo prostě zavražděn, což se bude prezentovat jako nehoda, stejně jako ty případy, 
při nichž se lidem podaří prchnout na západ, kde při »nehodě« přijdou o život. Avšak nejpřísnější dozor 
budou zřízenci státních bezpečnostních služeb vykonávat i nad podezřele vypadajícími kněžími a kazateli 
atd., přičemž také kostely a jiné veřejné prostory budou monitorovány tajnými mikrofony a budou se 
pořizovat tajné filmové záznamy špehovaných osob, aby byly později k dispozici důkazy, až půjde o to 
dotyčné osoby zažalovat a odsoudit jako nepřátele státu. 

V této zemi NDR tomu bude tak, že během její existence budou ve skrytých sklepeních tajně popravováni 
lidé, již budou považováni za nebezpečné »nepřátele státu«, nebo za vrahy, jiné těžké zločince nebo 
údajné špióny. A to vše se bude dít bez vědomí veřejnosti. Lidé odsouzení k smrti budou stříleni nebo 
bičováni v tajných sklepeních, zatímco jiní budou popravováni gilotinou. Bude tomu tak, jak 
předpovídám, a stane se také to, že se v Moskvě dostane do vládní funkce jeden muž, jenž bude nosit 
na hlavě viditelnou pigmentovou skvrnu a jenž následně všem těm člověka nedůstojným událostem 
v NDR učiní přítrž a dá svobodu lidu, který následně strhne dotyčnou zeď. 

To, co se bude dít v zemi NDR, která vystavěla zeď, se bude v pozdější době napodobovat po celém světě, 
ovšem většinou v pozměněné podobě: Kolem hranic zemí se budou stavět vysoké, a dokonce elektricky 
nabité ploty, které budou mít za úkol odradit utečence od toho, aby pronikali do země. Utečenecké 
proudy z jižních a asijských chudých zemí budou nakonec dosahovat počtu 250 až 350 miliónů lidí, 
přičemž globální vlnu běženců vyvolá »vítací kultura« a migrační výzvy německé spolkové vůdkyně. 

Tak tomu bude, a v budoucnu budou budit po celém světě – až po Ameriku, Jižní Ameriku, Austrálii, 
Blízký východ, Afriku, Arábii a Dálný východ – pozornost četná kriminální a zločinná hnutí vedle mafie 
a jiných starotradičních zločineckých organizací a mnohých o peníze a bohatství usilujících soukromých 
osob. Početní zločinci budou nemilosrdně a bez trestního stíhání páchat mnohé vraždy a jiné zločiny, 
za což nebudou vůbec nikdy voláni k odpovědnosti, a pokud ano, tak budou dostávat jen směšné tresty 
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a budou jim ukládány směšné povinnosti. Taktéž se bude přistupovat i k různým organizovaným 
a politickým zločineckým hnutím, která budou rozvíjet své aktivity jako státní moc a budou uplatňovat 
drastické metody, jako jsou tresty smrti, mučení a znásilňování atd., proti čemuž veřejná uskupení 
a bratrstva nebudou nic podnikat, jelikož budou přijímat masivní úplatky, sama budou patřit 
ke zločincům nebo před nimi budou mít strach. Velmi mnoho kriminálníků, zločinců, mučitelů, 
znásilňovatelů, vrahů a atentátníků bude hovořit o své nábožné víře, o Bohu a jeho spravedlnosti, právu 
a pořádku, lásce a humanitě, avšak sami budou pošlapávat veškerý řád, veškeré právo, lásku a lidskost, 
a budou vraždit, znásilňovat a plundrovat. Při tom budou uvádět do popředí svoji víru v nějakého Boha 
a podobně, jako tak budou činit i vládní představitelé, jimž ve skutečnosti nikdy nepůjde o blaho národa, 
nýbrž vždy jen o vlastní moc, kterou budou moci vykonávat nad lidem, za což budou nehorázně placeni 
nebo si svoji »odměnu« budou sami brát. 

Za zhruba 40 nebo 45 let bude povstávat jedna zločinná organizace, která bude terorizovat svět a která 
bude ztělesňovat arabskou afghánskou zločineckou síť jménem »al-Káida«; tato organizace bude 
po celém světě páchat mnoho útoků a teroristických hromadných vražd civilistů, bude se rozšiřovat 
až hluboko do Afriky a bude přetrvávat po dlouhou dobu. Dokonce i po smrti svého zakladatele, jejž 
zavraždí Američané, bude tato vražedná organizace existovat ještě dlouho ve 3. tisíciletí. Bude existovat 
i poté, co bude za krátká léta po zavraždění jejího zakladatele budit pozornost náboženská teroristická 
organizace jménem »Islámský stát«, což bude nová a krajně vražedná a bezskrupulní zločinecká 
organizace, jež vzejde v Sýrii a Iráku a bude aktivní po celém světě, tedy i v Evropě. Tato organizace bude 
zastávat podivné názory v otázkách náboženského islámu a bude se profilovat jako zhoubná sekta 
a vražedná organizace, jež bude přitahovat četné stejně smýšlející osoby, ženy i muže, z celého světa, 
kteří pak budou vykonávat své krvavé řemeslo, tedy vraždit a masakrovat. Mnozí pomatenci z Evropy 
dychtící po vraždění se budou stávat členy této teroristické organizace, jež se bude krátce nazývat »IS«, 
a budou beztrestně vraždit. To budou činit také muži a ženy z celého světa, zvláště pak ze Švýcarska, 
Rakouska, Francie, Španělska a Německa atd., přičemž tyto osoby po svém návratu do vlasti vyváznou 
většinou bez trestu (pokud přežijí), jelikož bude potupně selhávat justice. Provinilci budou budit 
pozornost jen krátkou dobu a to bude vše a věc bude pro ně vyřízena, takže za své vraždění, znásilňování, 
masakrování a mučení atd. nebudou voláni k odpovědnosti – tyto činy jim totiž nebude možné dokázat, 
anebo si to jejich stihatelé a soudy nebudou přát. 

»Islámský stát« bude své vražedné ničemnosti páchat až do daleké doby 3. tisíciletí, a členové IS budou 
ze zločinných a náboženských motivů páchat četné pohrdlivé, smrtící útoky na lidské životy – tedy 
hluboko do doby 3. tisíciletí. »Islámský stát« bude tudíž existovat dlouhou dobu, a bude pronikat 
dokonce až na jih Afriky a do Jižní Ameriky, a žádat si své oběti a bořit. Tam budou provozovat nekalou 
činnost i domácí kriminálníci a zločinecké bandy, stejně jako v Evropě, USA, Japonsku a všech zemích 
vůbec. Stejně tomu bude i v novém Rusku, poté co se rozpadne SSSR, neboť kriminalita a zločinci se 
nebudou zastavovat před žádný státem, podobně jako se budou v každé zemi šířit epidemie a po celém 
světě pandemie. Lidé na Zemi znají od nepaměti pouze vraždění a zabíjení, krveprolévání, pomstu 
a odplatu, a tak tomu bude zůstávat dokonce i ve 3. tisíciletí, a to i poté, co budou pozemšťané čelit 
velkému nebezpečí z Kosmu. 

Stejně jako bude NDR stavět zdi kolem svých státních hranic, aby znemožňovala svým občanům útěk – 
budiž to znovu řečeno –, budou totéž činit USA i jiné státy, aby bránily průniku vetřelců i útěku svých 
krajanů, přičemž i ostatní státy budou ve 3. tisíciletí budovat na svých hranicích zdi a ploty, aby 
zastavovaly běžence, již budou en gros přicházet z cizích zemí a zaplavovat evropské i americké státy – 
proto budou tyto státy jediné řešení spatřovat ve stavbě zdí a plotů, aby situaci s utečeneckými proudy 
dokázaly ještě zvládnout. 
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Masivně přelidnění lidstvo bude také kráčet vstříc četným přírodním katastrofám, jež se budou 
stupňovat kvůli klimatické změně, která vzejde z intrik spojených s přelidněním a kterou již nepůjde 
zastavit, jelikož firmy, koncerny a soukromé podniky atd. budou páchat a realizovat machinace, jež si 
bude žádat přelidnění. Lidstvo také nebude schopno nic učinit proti množícím se bouřím, přírodním 
katastrofám ani proti stále četnějším lesním požárům, vulkanickým erupcím a tání ledovců, severního 
a jižního pólu, následkem čehož porostou hladiny moří a budou pohlcovat osídlené pobřežní krajiny 
a přímořské pevniny. Tání severního a jižního pólu a ledovců bude znamenat katastrofu, neboť všechny 
tyto procesy budou mít obrovský špatný vliv na tvorbu počasí, a sice v tom smyslu, že Země bude stále 
slaběji a slaběji odrážet sluneční svit, což bude mít za následek, že v jistých oblastech bude narušováno 
formování mraků, zatímco v jiných lokalitách bude slunce vysušovat zemi a činit ji neúrodnou. 

Problémy, které budou vznikat vlivem přírody, budou pro veškeré přelidněné zástupy pozemšťanů 
nevyhnutelné a začnou být neřešitelné, přičemž budou ještě gradovat, neboť lidé budou páchat 
ztřeštěné intriky, aby uspokojili své potřeby, žádosti, přání a tužby po luxusu. Firmy, koncerny i soukromé 
podniky budou na základě svých schopností a výkonnosti naplňovat všechny dotyčné potřeby tím, 
že budou drancovat a pustošit přírodu, zvířecí a rostlinnou říši a planetu, že budou vyhlazovat živočichy 
všech rodů a druhů, zatěžovat atmosféru jedy a plyny a způsobovat změnu klimatu, avšak nebudou 
schopny nic učinit pro to, aby se vše zničené a zpustošené zregenerovalo a aby byly znovu oživeny 
vyhubené organizmy. 

Země na pěstování přirozených potravin se bude stále zmenšovat, neboť kvůli nerozumnému, stále 
rostoucímu přelidnění se bude úrodná půda zabetonovávat a zastavovat domy, věžáky, továrnami, 
silnicemi, sportovišti a jinými stavbami, takže nebude k dispozici již žádná půda na pěstování nezbytných 
potravin. Lidstvo se bude nakonec přít o každý centimetr půdy, aby mohlo ještě zasazovat nějaké rostliny, 
neboť půda – která bude úrodná asi do 30centimetrové hloubky a kterou budou lidé získávat 
neodpovědným a atmosféru znečišťujícím pálením a kácením lesů – bude rychle ztrácet svoji úrodnost. 

Země bude až po poslední využitelnou prsť ve svém nitru i na povrchu drancována, avšak ušetřena 
nezůstanou ani horstva, a nakonec ani moře. Ta budou trpět nadměrným rybolovem, ale budou v nich 
také hubeny všechny životní formy – i ty dosud neobjevené –, které žijí po tisících v mořských hlubinách 
až po samé dno a které lidstvo dnes ještě nezná, stejně jako nezná a neobjevilo ani ty formy, jež přežily 
od pravěku, jež naštěstí budou přežívat i dále a jež skutečně ještě existují. Vlivem přelidnění a s ním 
spjatých machinací, které páchají firmy, koncerny a soukromé podniky, aby uspokojily lidské požadavky, 
přání a tužby po luxusu, budou moře až do poslední mrtě vydrancována, zničena a zpustošena, stejně 
jako zemský povrch, nitro Země a horstva. Přírodní nedostatkové zdroje a dosud ještě existující rudy 
všeho druhu, z nichž lidé získávají např. železo a měď, budou bezskrupulně drancovány – stejně jako 
budou plundrovány i vzácné zeminy, ropa a mnoho jiných věcí, včetně bylin a jiných rostlin, a budou 
hubena vyšší i nižší zvířata a ostatní životní formy, a sice až po jejich vymření a vyhlazení. Poslední 
možností lidstva bude tedy vydrancovat poslední zdroje v mořích – stejně jako předtím vydrancovalo 
zemský povrch, ropu, plyn, vzácné zeminy a všechny rudy –, tedy vyplundrovat mořskou živočišnou říši, 
mořské minerály a chemické prvky, jež jsou po celé milióny let přítomny na dně moří, kde plní své 
důležité funkce. V budoucí době budou hamižné firmy, koncerny a soukromé podniky vše drancovat, 
a sice svými machinacemi spojenými s masivním přelidněním, jehož počet bude stále vzrůstat a v roce 
2030 dosáhne asi 10 miliard; s tímto přelidněním budou spjaty intriky, které budou páchat různé 
podniky, aby uspokojily žádosti, přání a dychtění po luxusu lidí a aby si tak nahrabaly obrovské peníze, 
avšak to bude Zemi dohánět ke kolapsu. A až tento kolaps nastane a až budou všechny zemské zdroje 
vyčerpány, tak budou lidé pokračovat ve svém drancování na Měsíci, o kterém budou za tímto účelem 
již brzy uvažovat. To proto, že již za několik málo dekád začnou zemské zdroje mizet do té míry, 
že poněkud prozíravější lidé začnou přemýšlet o novém typu drancování, což začnou vážně činit již 
za pouhé dvě dekády. Toto se stane, až se bude koncem listopadu roku 1969 konat skutečně první 
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přistání na Měsíci (to úplně první bude fingované, jak bylo zmiňováno již dříve), které fakticky zapříčiní 
fixní ideu, že bude možné těžit na Měsíci chemické prvky, alespoň na jeho odvrácené straně. To bude 
ovšem pouze začátek, neboť takové ideje budou dále rozvíjeny a budou se týkat dokonce i možností 
drancovat asteroidy, jiné měsíce a jiné planety. 

To, co bude lidstvo – jehož přelidnění bude nezadržitelně vzrůstat – schopno ještě učinit pro to, aby 
postupem času znemožnilo veškerý život, se bude ukazovat tím, že bude svými činy dovršovat zkázu 
Země: Bude vyhlazovat pomalu, ale jistě život v divočině, a tedy vyšší i nižší zvířata a ostatní živé 
organizmy, jež budou prakticky vymírat. Již brzy budou totiž lovci, pytláci a soukromé osoby střílet 
či vyhánět životní formy, jako budou např. rysi, vlci, medvědi, srny, jeleni atd., jakož i ostatní vyšší i nižší 
zvířata a životní formy, jež se budou chtít navrátit do svých starých, původních teritorií. Hlavně chovatelé 
zvířat a jiní pěstitelé živočichů, tedy právě lidé, kteří budou chovat krávy, ovce, drůbež, nízkou zvěř, ryby 
a jiné živočichy, budou nadávat a proklínat divoké živočichy, kteří se budou odvažovat navracet se 
do svých starých lokalit. Všichni živočichové ve volné přírodě budou vyhlazováni či vypuzováni a cizí 
nebudou tolerováni, jako tomu bude i v případě rostlin, neboť různí potřeštěnci budou žít v bludné víře, 
že cizí rostliny nemají právo růst a prospívat na svých nepůvodních stanovištích, kde se dokázaly, 
navzdory novým klimatickým podmínkám, aklimatizovat. To jsou procesy, které jsou přirozené 
a určované přírodou, a člověk by se do nich neměl vměšovat, ale měl by nechat pracovat přírodu, neboť 
pouze ta dělá všechno správně, zatímco lidé jí všechno kazí tím, že jí fušují do řemesla. Tímto způsobem 
lidé narušují veškerý běh přírodních věcí – ať už ve vztahu k jakékoliv říši živočichů, k jakýmkoliv 
rostlinám, vyšším a nižším zvířatům nebo jiným živočichům – a mění jej podle své vlastní, nelogické mysli 
tak, že dané prostředí přestává být životaschopné a pomalu, ale jistě se z něj vytrácí veškerý život. 
Dotyční zanícenci, kteří se budou vypínat jako strážci domácích druhů vyšších i nižších zvířat, jiných 
živočichů a rostlin všech rodů a druhů, jež si budou přát zachovat v jejich domovských teritoriích, 
nebudou tedy v budoucnu pro přírodu činit nic dobrého, ale budou ji svými idiotskými nápady a způsoby 
jednání atd. poškozovat. Toto se stane, stejně jako vše ostatní, co předpovídám, a tak se postupem času 
vlivem přelidnění a s ním spjatých intrik stane i to, že bude nevyhnutelná klimatická změna, která již 
v dnešní době započíná a která bude v budoucnu způsobovat zkázu četných lidských výdobytků. 

Dříve než však skutečně nastane smrt planety, bude planetární příroda svými nestvůrnými katastrofami 
způsobenými změnou klimatu ukazovat, že je trápena, a že se bude z toho důvodu bránit a takříkajíc 
vzpírat. Na stranu druhou se bude dít také to, co budou geologové v každém ohledu popírat, jelikož 
budou chtít, jako obvykle, všechno vědět lépe, jak vysvětluje Sfath: Země již nebude schopna snášet tlak 
za svoji kůru, který budou vyvíjet lidskými intrikami vzniklé stavby, silnice a všechny ostatní stavební 
nehoráznosti, a nebude moci unést ani další činy, jež ji budou ničit a jež budou lidé páchat v budoucnu 
až do daleké doby 3. tisíciletí. Z toho důvodu nebude Země z dlouhodobé perspektivy již odolávat všemu 
tak, jak by měla. Tak tomu bude i proto, že nitro země bude vychýleno z rovnováhy, jelikož lidé budou 
vyprazdňovat planetu a budou těžit i na jejím vnějším povrchu všechny její minerály, které ji po celé 
miliardy let udržovaly v rovnováze a měly by ji v ní udržovat i nadále. 

Plundrování minerálů všeho druhu bude tedy jedním z důvodů, proč se bude vše vymykat kontrole, 
neboť lidstvo bude projevovat stále více a více požadavků a bude si žádat věci, které budou muset být 
vydrancovány z planety. V budoucnu si bude tedy stále extrémněji rostoucí přelidnění žádat, aby firmy, 
koncerny a soukromé podniky páchaly machinace, jimiž budou ustavičně drancovat a ničit Zemi 
a rozkolísávat její přirozenou rovnováhu, která se již nikdy nebude moci znovu nastolit. Z toho důvodu 
se bude planeta stále více a více vychylovat z rovnoměrné rotace, a navíc se bude pomalu zužovat její 
oběžná dráha kolem centrální hvězdy, Slunce, které ji rozloží, spálí a pohltí mnohem dříve, než jak budou 
v budoucnu uvádět vědecké propočty a data. 
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Dnes ještě šíleně znějící idea, že by pozemské lidstvo mohlo se svým stále rostoucím přelidněním 
vycestovat a usídlit se na jiných planetách soustavy SOL nebo na pozemském Měsíci, bude spojena 
s mnohem většími problémy, než si »kosmičtí badatelé« budou moci ve své fantazii představit. Skutečný 
Vesmír, vesmírný prostor, jenž může vést k jiným světům než právě jen k planetám SOL, začíná daleko 
za oblastí SOL, totiž tam, kde definitivně končí přitažlivost Slunce. Tam tedy začíná skutečný Vesmír, jenž 
se nedá srovnávat s prostorem planet, jenž se nazývá prostorem světů. Vesmírný prostor musí být 
nejprve dále překonáván, aby lidé mohli dospět k jiným slunečním soustavám v galaxii »Mléčná dráha«. 
Ve věci vycestování pozemského lidstva nebude postačovat jednoduše jen dospět k jiným planetám 
soustavy SOL, k Měsíci, Marsu a měsícům jiných planet a eventuálně je osídlit, což ještě velmi dlouho 
zůstane zbožným přáním pozemšťanů, neboť vesmírné cesty budou spojeny s většími problémy, než jaké 
si pověření kosmičtí badatelé budou umět představit. K tomu všemu bude také hrozit Rudý meteor 
a velké nebezpečí z Kosmu, jemuž pozemské lidstvo bude muset čelit a k jehož překonání nebude 
potřebovat jen pokročilou technologii, ale také hodně a ještě více rozumu a zdravého úsudku. 

Mimoto budou v budoucnosti – jak bylo již vysvětleno – probíhat v podzemí neobvyklé pohyby a posuvy, 
jež budou vznikat kvůli obrovskému množství staveb, měst, vesnic, betonových a asfaltových silnic atd., 
které budou na zemské nitro vyvíjet nesmírný tlak, jejž vnější ani vnitřní vrstvy Země již nebudou 
schopny unést. Tak tomu bude navzdory všem obecně chlácholivým opačným výpočtům a tvrzením 
pověřených vědců, geologů, kteří budou chtít všechno vědět nejlépe, jelikož to budou »učenci«, a kteří 
všechny tyto okolnosti nebudou schopni doložit svými primitivními aparaturami, přístroji ani 
domněnkami. Ve skutečnosti budou však uvnitř planety probíhat posuvy, jež budou častěji vést 
k pevninským i podmořským zemětřesením, a také k sopečným erupcím, které budou v průběhu času 
stále horší a silnější a které budou i samy vyvolávat pevninská, horská a podmořská zemětřesení; dotyčné 
sopky již po mnoho let, ba po celá staletí, tisíciletí a statisíciletí nebudily pozornost, »mlčely« či byly 
»klidné«, avšak v budoucnu budou, stejně jako zemětřesení, vyvíjet silnější aktivitu než dříve. Lidé se 
však budou nechat svádět k tomu – a v budoucnu stále častěji, jelikož se budou »topit« ve svých penězích 
a nebudou vědět, kde a jak je musí, mají nebo chtějí upotřebit –, aby si kupovali nebo dávali vystavět 
domy v lokalitách, jež budou ohroženy přírodními živly. Lidé budou tedy zhusta stavět své domy, továrny, 
sportoviště, lanové dráhy na přepravu osob a všemožné další věci atd. na nebezpečných horských 
a sopečných svazích nebo v oblastech ohrožených vodou, jako jsou např. mořské pláže a přímořské 
roviny, načež budou tyto jejich stavby nevyhnutelně ničeny při horských sesuvech, při zvyšování mořské 
hladiny nebo při sopečných výbuších proudící lávou. Mnozí lidé, kteří utrpí hmotné škody budou tedy 
»lomit rukama« a budou se ve své potřeštěné a zmatečné víře s pláčem tázat svého neexistujícího Boha: 
»Proč se to jen stalo?« Budou se ptát svého imaginárního Boha, proč se zrovna jim muselo stát něco 
takového, a proto se nebudou tázat sebe samých, proč sami nemysleli na to, že takové neštěstí bylo 
nevyhnutelné, a nebudou si tedy uvědomovat, že na vzniklé ztrátě nesou vinu pouze oni samotní, jelikož 
se v rizikových zónách nemá stavět. Takovéto události jsou naprosto předvídatelné, a tudíž musejí lidé 
ve všech směrech preventivně jednat správně a nemají svojí nečinností vyzývat rizikové živly. 

Dále budiž opětovně řečeno následující, a to nelze opakovat dostatečně často: Kvůli machinacím, veskrze 
spjatým s přelidněním, bude usmrcována, ničena a často i vyhlazována přírodní, zvířecí a rostlinná říše, 
přičemž tyto machinace budou páchat firmy, koncerny a soukromé podniky, jež budou tímto způsobem 
vydělávat miliardy. Atmosféra bude skutečně poškozována a klima do té míry měněno, že budou 
pronikavě, až po sám základ, narušovány veškeré ekosystémy, jež se postupem času a klimatické změny 
již nebudou schopny regenerovat. Nakonec tomu bude tak, že vlivem intrik spojených se stále gradujícím 
přelidněním budou mimo jiné moře a vodstva trpět nadměrným rybolovem, všechny ostatní vodní 
organizmy budou vyrabovány, aby lidem sloužily jako potrava, a kvůli tání věčného ledu ztratí četné 
životní formy své životní prostory a budou vymírat. A stejně to bude vypadat na zemi, která bude 
zastavována, avšak budou se také pálit a mýtit lesy, aby přelidněné lidstvo získalo nový životní prostor 
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pro sebe a své rostliny, resp. pro své intriky a potřeby, přičemž půda spálených lesů bude např. již za dva 
nebo tři roky zcela vyčerpaná a neúrodná, jelikož vrstva humusu bude jen velmi tenká a jelikož někdejší 
lesní půda bude kvůli osevním postupům rychle vyluhovaná. 

Ničení přírody a hubení zvířecího i rostlinného života bude pokračovat, jelikož přelidněné zástupy budou 
v budoucnu svůj každodenní odpad všeho druhu jednoduše odhazovat do volné přírody, vodních toků 
a moří, a zavaleny odpadem a otráveny budou také louky, nivy, luhy, močály, lesy, bažiny a hory. 
Živočichové všech rodů a druhů budou pak toto smetí polykat a následně kvůli tomu ochořovat 
a žalostně zmírat. Leč to nebude vše, neboť některé odpady – zejména umělé hmoty – budou přetrvávat 
v přírodě po mnoho let, než se rozloží a než přestanou škodit, avšak do té doby budou způsobovat smrtící 
škody. 

Faktem bude, že kvůli machinacím spojeným s přelidněním se bude měnit tlak na zemskou kůru 
a zemské nitro, a to do té míry, že z toho nevyhnutelně poplynou přírodní katastrofy, jako budou 
například častější zemětřesení a vulkanické erupce – tento fakt budou ovšem geologové až do daleké 
doby 3. tisíciletí popírat, a to tak dlouho, dokud nebudou schopni to vše doložit pomocí nejnovějších, 
vhodných přístrojů a aparatur, což na sebe ovšem nechá ještě velmi dlouho čekat. Do té doby budou 
ovšem častěji vznikat a žádat si četné lidské životy jiné přírodní katastrofy. Mořské ostrovy budou vlivem 
sopečných výbuchů získávat novou zemi, to jest budou se vlivem magmatických proudů rozšiřovat, 
až budou sopky chrlit lávu do moře a uvolňovat tak mnoho jedovatých plynů, které budou proudit 
do vzduchu a budou početným životním formám působit závažné problémy s dýcháním, nebo je 
eventuálně usmrtí. Bude tomu však také tak a stane se skutečností – k níž bude přispívat mořský příliv 
a odliv a přirozené pohyby Země –, že se bude planeta Země na své eliptické dráze stále více přibližovat 
Slunci (byť jen málo a v řádu centimetrů ročně), a mimoto bude sílit (pro člověka prakticky neznatelně) 
i kolébavý pohyb Země a její nerovnoměrná rotace. Jednoho dne tedy Slunce spálí Zemi jako svoji 
oběžnici, rozloží ji a »vdechne« ji v podobě částic či prachu atd. To vše je samozřejmě za normálních 
okolností přirozený proces, který se v dálavách všech 7 pásů Vesmíru často děje každým dnem, avšak 
v případě Země probíhá celý tento proces navíc i předčasně a nekontrolovatelně, a sice vlivem machinací 
spjatých s přelidněním, které kvůli zisku bezohledně páchají firmy, koncerny i soukromé podniky. Země 
je kvůli tomu po stránce své rotace stále rozkolísanější, a mocné přílivy a odlivy, jež stále sílí kvůli tání 
pólů a ledovců, usměrňují Zemi vinou lidstva stále blíže ke Slunci. Země, která je Sluncem beztak pomalu, 
ale jistě přirozeně přitahována, začne být v průběhu času z nepřirozených příčin stále nestabilnější, kvůli 
čemuž nastane její hrozící konec neodvratně dříve, než by nastal za přirozeného běhu okolností. To je 
fakt, který budou ovšem pověření vědci popírat, jelikož budou chtít všechno vědět lépe než sama 
příroda, a jelikož budou až ve vzdálené budoucnosti disponovat přístroji, jimiž tyto skutečnosti budou 
fakticky schopni konstatovat a rozeznat. 

Ve 3. tisíciletí se stane, že se bude světový pořádek hroutit jako domeček z karet a že bude vzcházet 
chaos, a sice kvůli přelidnění a s ním spjatým machinacím, které budou lidé páchat, aby uspokojili své 
potřeby, přání a tužby po luxusu atd. Kvůli nim se budou na planetě plundrovat a drancovat suroviny 
atd., a to do té míry, že bude příroda, zvířecí a rostlinná říše vyhlazována, ničena a hubena, totiž právě 
činností firem, koncernů a soukromých podniků, které budou vydělávat obrovské, zcela nehorázné 
finanční sumy. Právě ony budou fakticky, přímo ničit planetu a likvidovat a vyhlazovat rostliny 
a živočišnou říši, neboť budou machinačně splňovat žádosti přelidněného lidstva. Přelidněné zástupy 
budou v budoucnu stále nekontrolovaně narůstat a budou přivádět na svět další potomky, kteří budou 
opět vymýšlet nové machinace a budou mít nová přání a požadovat nové vynálezy, pokročilé 
technologie, ale i jiné nové výdobytky a nový, futuristický luxus atd. A také tito potomci budou – sotva 
začnou být schopni plození – opět přivádět na svět nové potomky, a vše začne znovu od začátku a bude 
to mít ještě horší dopady, neboť vývoj nebude stát, a nesčetné lidské potřeby, přání, tužby po luxusu 
a s nimi spjaté intriky se budou stupňovat. Zákonitě budou vstupovat do hry starousedlé, ale i nové, 
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po penězích a bohatství bažící firmy, koncerny a soukromé podniky, jež budou páchat všechny 
machinace, požadované přelidněným lidstvem. A v tomto rámci budou věci pokračovat tak dlouho, 
dokud nenastane velký kolaps a dokud se vše nezvrhne do té míry, že pozemské lidstvo a jeho stále mocí 
posedlejší vládnoucí obojího pohlaví již nebudou vědět, co mají ještě dělat pro to, aby dokázali 
s beznadějně přebujelými, resp. přelidněnými lidskými zástupy přežít. Do té doby bude totiž iluzorní, 
aby se lidstvo mohlo rozšířit na jiné světy a prchnout ze Země, a tudíž nebude v dohledné době možné, 
aby se uskutečnily fantazie vesmírných fantastů, kteří propagují myšlenku »vycestování« lidí ze Země 
na jiné planety nebo měsíce cizích světů. Dokud bude ještě existovat finanční systém a dokud nebude 
dostatečně vybroušená nezbytná technologie k překonávání kosmického prostoru od Země k jiným 
planetám soustavy SOL a jejich měsícům (které mohou být skutečně zčásti osídleny lidmi, navzdory 
domněnkám úzkoprsých vědců, kteří chtějí všechno vědět lépe), tak bude taková myšlenka nemožná. 
Největší překážku v celé věci představují už jen nezbytné peníze, neboť bez nich je jakýkoliv vývoj 
technického, ale i jakéhokoliv jiného druhu nemožný. Peníze vládnou světem, a s penězi špinavě 
»obchodují« finanční instituce po celém světě a také je »přesouvají« a všemi myslitelnými 
i nemyslitelnými způsoby zneužívají, na což se takzvaný normální člověk ani ve snu neodvažuje pomyslet. 
Každý vývoj všeho druhu vyžaduje financování, a financování znamená od nepaměti i dnes a bude 
znamenat i v budoucnosti peníze, peníze a zase peníze, a vskutku nic jiného než peníze. A peníze fakticky 
vládnou světu, a tak tomu bude a zůstane tak dlouho, dokud právě ještě budou existovat a dokud budou 
zavdávat příčinu ke kriminalitě, podloudnému a vražednému dědění a zločinnému vraždění a zabíjení. 

Šílená vynalézavost lidí již nebude znát mezí, zejména pokud půjde o futuristické výrobky a věci, které 
budou přinášet mnoho užitku, avšak zároveň se bude vynalézat i mnoho zbytečných a idiotských věcí, 
jako např. sluneční brýle, v nichž budou namontována nejmenší zařízení, jež budou moci zaznamenávat 
to, na co se bude člověk dívat. Zvláště však budou moci být vynalézány a financovány stále nové a další 
zbraně, válečné stroje a válečné letouny, přičemž všechny tyto prostředky budou sloužit vraždění, 
zabíjení a hlavně i válečným účelům a popravám – na tyto účely bude prakticky každým rokem možné 
vynakládat četné miliardy, avšak nikoli na to, aby se vyřešila v širokém okruhu přítomná tíseň těch, kteří 
budou třít bídu s nouzí a hladovět nebo kteří budou kvůli nějaké tísni muset bídně zmírat, neboť všude 
možně budou tisíce lidí, kteří budou marně čekat na pomoc a na lidskost. 

A to nehovořím o vraždách, jež budou zločinecké, resp. vražedné bandy, teroristé a soukromé osoby 
páchat po celém světě pomocí zbraní a prostředků, které si budou moci hravě opatřit na černém trhu, 
a které tedy padnou do krvavých rukou těchto zvrácenců. Pro tyto věci a krvavé činy těchto lidí nebude 
nikdy existovat žádná omluva, ať už bude jejich bludná náboženská víra jakkoliv hluboká, ať už prožili své 
dětství v jakkoliv sociálně zpustlých původních podmínkách, ať už budou trpět jakýmkoliv »bolem 
z lásky« nebo žárlivostí atd. a ať už budou jejich vyšinuté činy způsobeny jakýmikoliv jinými důvody, které 
budou »změkčilci« a jiní »chápavci« považovat na omluvitelné. 

Přelidnění, které bude na Zemi zuřit, s sebou přinese intriky, v jejichž rámci se bude na světě šířit mnoho 
nenávisti a bídy, a sice tím, že budou armády a zločinecké bandy – které jsou úhrnem od nepaměti 
nemilosrdně vražedné a budou takovými i po celou budoucnost, třebaže armády »brání« dotyčnou zemi 
– vytvářet pouze smrt a bídu a budou vydávat peníze za zbytečné zbrojní arzenály. Na tyto účely je i bude 
stále dost peněz, ať už ve Švýcarsku, v celé Evropě, v Americe, nebo v asijských či jihoamerických zemích, 
kde jsou lidé očividně den co den trápeni a vražděni. 

Na Zemi máme nespočetné neschopné státní mocipány, kteří licoměrně »navštěvují« kostely, aby se tím 
zveličovali jako chytří a kompetentní ve věci »vládnutí« státu, v jehož čele stojí, avšak současně i sužují 
ostatní, pokud nejsou téhož smýšlení jako oni sami. Tito mocipánové, resp. vládní činitelé budou 
obelháváni odborníky, načež budou neodpovědně jednat podle jejich rad a vytvářet falešné 
předpoklady, přičemž budou národy klamat svým strachováním a nutit je, aby dělaly to, co jim budou 
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nařizovat – v rozporu s veškerým rozumem a zdravým úsudkem. To se bude prokazovat, až bude 
v nadcházející době po celém světě zuřit korunová nákaza a až budou lidé navzdory svému očkování 
touto nákazou onemocňovat a eventuálně na ni též umírat. Lidé bludně věřící v Boha a ve své vládní 
činitele budou – na rozdíl od osob samostatně myslících – zůstávat vládnoucím slepě oddaní a budou 
s nimi pak společně obviňovat své neočkované spolubližní z toho, že představují zlo a že zaviňují další 
existenci korunové nákazy. 

Pravdou bude, že virus korunové nákazy nepůjde již nikdy vymýtit, jelikož bude přetrvávat po všechny 
budoucí časy, a to i tehdy, když jej bude možné pomocí budoucích prostředků do značné míry omezit 
a když na přechodnou dobu vymizí. V prvotní době se to však nestane, neboť očkovací látky budou 
zpočátku ještě nevhodné, ačkoli se budou lidé na Zemi a část neschopných vládnoucích ukolébávat 
ve falešný a vylhaný pocit bezpečí. To proto, že se budou protilátky proti nákaze po určité době stále 
vytrácet, takže bude nákaza moci nově postihnout i očkované, kteří se budou mylně považovat 
za uzdravené, imunní, a tedy za korunovou nákazou nenapadnutelné, avšak tyto skutečnosti se budou 
veřejnosti zamlčovat. Dokonce i mocensky arogantní, neschopní vládní činitelé budou věřit lhářům, kteří 
budou rozšiřovat opak pravdy a vydělávat tím peníze. To s sebou bude zákonitě přinášet, že budou lidé 
muset podstupovat další a opět další očkování pochybnými vakcínami, jež u mnohých nebudou 
účinkovat a jež budou mnohým způsobovat nemoci, dlouhodobé zdravotní škody, nebo dokonce i smrt. 
Vakcinace se tedy bude v jistých časových intervalech opakovat, což ovšem očkovaným nebude 
zaručovat, že zůstanou korunové nákazy po celou budoucnost ušetřeni. Štěstí budou mít ty osoby, které 
budou očkovány »pravou« a účinnou vakcínou, která bude obsahovat dobré sérum, na něž budou dobře 
reagovat, neboť tyto osoby budou moci mít na jistou dobu poloviční jistotu, že zůstanou nákazy 
ušetřeny. Nákaza však bude mít tu vlastnost, že se bude proměňovat a generovat své nové formy. A proti 
těmto novým druhům se používané očkovací látky prokážou být jen zpola užitečnými, nebo dokonce 
zcela a naprosto neúčinnými. 

Ve skutečnosti je zapotřebí velmi dlouhá, ba víceletá doba na to, aby se proti nějaké nákaze nebo 
chorobě vyvinuly skutečně preventivní a bezpečné očkovací látky, které by pak po vakcinaci propůjčovaly 
člověku nejlepší možnou ochranu – nebo i vyšším i nižším zvířatům atd. To, co však budou v době zuřící 
nákazy nabízet v různých zemích působící koncernoví výrobci, to budou »rychlokvašky«, a tedy nikoli 
nepředstižné prostředky proti korunové nákaze, jež by lidé mohli očekávat. 

Snahy, jež budou v oné době – v níž bude kvůli zášti jednoho člověka zuřit z laboratoře pocházející 
pandemie a žádat si své oběti – vyvíjeny ve věci vakcinace proti zvláště zákeřné korunové nákaze, budou 
zaměřeny jen a pouze na zisk, a budou je vynakládat firmy a koncerny, které budou moci své pochybné 
a neprověřené vakcíny zdarma testovat a zkoušet na celém pozemském lidstvu, jelikož lidé je budou 
ze strachu požadovat, což bude následně hojně využíváno a schvalováno nezpůsobilými vládnoucími. 
Tyto věci se budou odehrávat s přispěním a podporou neschopných vládnoucích, virologů a obecně 
pověřených lékařských činitelů, kteří se budou nazývat »vědci«, třebaže nebudou vědět, co bude 
správně nutno učinit, a že bude tedy v prvé řadě nutné nařídit přísný zákaz cestování do celého světa, 
dodržování patřičných rozestupů mezi jednotlivými lidmi a nevyhnutelné nošení ochranných roušek 
zakrývajících ústa a nos. Tento krok, jejž by bylo nutno dodržovat tak dlouho, dokud by korunová nákaza 
bezpečně nevymizela, však nebude realizován. A to nehovořím o tom, že tato nákaza bude záludně 
»pracovat« tak, že bude plodit stále nové mutace, které z dlouhodobého hlediska již nebude možné 
řádně potírat pomocí jediné očkovací látky téhož druhu. Postupem času se bude situace vyvíjet tak, 
že samotná nákaza bude, dle své mutace, vyžadovat různé a separátní léčebné prostředky, stejně jako 
různé z ní plynoucí neduhy, nemoci a choroby, aby je ještě bylo možné utlumit, zmírnit nebo vyléčit. 
Tyto věci se budou s jistotou odehrávat tak, jak je předpovídám, neboť jsem je viděl a zažil v budoucnosti. 
Tyto události se budou – stejně jako všechny mé předpovědi, jež se nezakládají na vizích budoucnosti, 
nýbrž na různém a reálném nazírání budoucnosti v té podobě, v jaké se stala – přiházet s absolutní 
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jistotou, stejně jako četná další dění, jež ale v této věci nejsem oprávněn otevřeně uvádět, abych zabránil 
strachu i zlým reakcím lidí. 

Nadcházející, budoucí události budou měnit svět, atmosféru, klima, všechny ekosystémy, přírodu, vyšší 
i nižší zvířata, všechny životní formy, jež se budou plazit po zemi, lézt, běhat či létat v povětří, celou 
rostlinnou říši i samu planetu Zemi, přičemž budou vymírat tisíce rodů a druhů vyšších i nižších zvířat 
a jiných životních forem, takže jejich celkový počet natolik poklesne, že bude redukován veškerý život, 
jejž bude možné vnímat už jen na ojedinělých místech ve volné přírodě, která bude ještě ve skrovné 
míře existovat. Pozemšťané budou v budoucnu zcela ignorovat veškerý život volné přírody, a sice veškerý 
okruh živočichů všech rodů a druhů, a tudíž budou tyto živočichy patřičně respektovat už jen velmi 
ojedinělí lidé chránící přírodu a její zvířectvo a rostlinstvo. 

Moderní trendy budoucích dob budou redukovat životní princip lidí, a vše bude podléhat falešnému 
názoru, že údajně vysoce vyspělá lidská inteligence tvoří předpoklad pro slabou empatičnost a malou 
ohleduplnost, kterou lidé projevují vůči všemu živému a přírodnímu. Teprve v raných letech a dekádách 
nového, třetího tisíciletí dospěje přírodní věda, vzniklá z moderních vývojů, k poznání, že všichni možní 
živočichové nepatřící k lidskému rodu, tedy savci, veškerá nižší zvířena a všechny životní formy a rostliny 
všech rodů a druhů jsou inteligentní tvorové schopní cítění, kteří všichni dokazují, že mají komplexní 
vnitřní život. To bude sice představovat pokrok modernistické doby, avšak vrstvy prostého, resp. vědecky 
nevzdělaného lidu budou toto poznání ještě ve velké míře postrádat, neboť se s těmito hlubokými fakty 
nebudou vypořádávat. Bude tomu však přesto tak, že se bude uzavírat kruh animizmu, a sice v tom 
smyslu, že pravda a povaha vnitřního vnuknutí a vnitřní výpovědi představují skutečnost a potvrzují fakt, 
že beze zbytku všechny samostatně se rozhodující životní formy mají vnitřní život v té podobě, že jsou 
vybaveny »myslí« (»gemüt«) a citovým životem dle svého vlastního, speciálního druhu. V tomto smyslu 
bude tedy rozpoznáno, že všem bytostem s vnitřním životem – kterým disponují různé vyšší savčí formy 
života, přinejmenším ve formě částečného vědomí – je částečně vlastní uvědomění, a tedy také pocitový 
život a »mysl« (»gemüt«). Jaké důsledky z tohoto poznání ve skutečnosti vyplynou pro chování lidí 
a jejich myšlení ve vztahu ke všem životním formám, jež nebudou patřit k lidskému rodu, to nebudou 
přírodovědci přesto ještě dlouho chápat, a chápat to začnou až v daleké době 3. tisíciletí. 

Prudký růst pozemského lidstva, resp. zuřícího přelidnění bude zákonitě provázen vývoji všeho druhu, 
až po vysoce vyspělé futuristické technologie a takzvanou kosmickou techniku, která bude 
pozemšťanům nejprve v jednotlivých případech umožňovat dosáhnout zemské orbity, Měsíce a rudé 
planety, tedy Marsu, avšak dále je nepustí, pokud odhlédnu od sond, které budou křižovat soustavou 
SOL – tyto sondy nebudou zrovna svědčit o velké inteligenci těch, kteří budou v budoucnu spouštět tyto 
akce, neboť tím budou prozrazovat pozici Země cizím bytostem, jež nebudou s lidstvem bezpodmínečně 
smýšlet přátelsky. Tyto vývoje všeho druhu – které nastanou příliš rychle, takže s nimi pozemské lidstvo, 
zejména z důvodu svého obrovského přelidnění, ještě nebude schopno správně a normálně zacházet – 
budou přinášet velké problémy, jež budou v lidstvu mimo jiné způsobovat různé závislosti a mánie. 
V budoucnost bude také vládnout netušené kurevnictví a organizované sexuální zneužívání dětí – jež 
bude praktikováno až po vysoké církevní úřady a jiné sektářské, ba vládní kruhy –, o čemž se však bude 
často mlčet, zatímco se budou lidé z důvodu nenávisti a peněz vzájemně pomlouvat. 

V budoucnu bude vládnout všelijaká nová kriminalita, v níž se bude pokračovat pácháním závažných 
zločinů, vražd, pronášením válečných hrozeb, zotročováním a zahajováním válek. Reklamy se budou 
sdělovat pomocí propagandy v nejnovějších technických televizních zařízeních a obchody a prodeje se 
budou provádět pomocí dálkového nákupu a dálkových plateb (pozn. z roku 2021: Elektronicky; přes 
obrazovku; kreditní kartou atd., atp.). 

Všechny nové vynálezy, které budou kvůli růstu lidstva, resp. přelidnění, zákonitě a neodpovědně 
podněcovány, však lidé ve svém každodenním životě nebudou ovládat, jelikož bude vše vyvinuto příliš 
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rychle a lidé tyto novinky nebudou ovládat. Z toho důvodu budou lidé, resp. velká část přelidněných 
zástupů, propadat zcela novým technickým závislostem, které je budou natolik ovládat, že jim přizpůsobí 
svůj život, svoji práci a své chování, přičemž budou nechávat tuto nejnovější techniku dokonce spravovat 
i své nejcennější jmění, tedy své peníze, anebo si je tímto způsobem budou nechávat krást. 

Víra v křesťanského spasitele a neexistujícího Boha, hlásaná všemi náboženstvími Země, se bude opět 
silně šířit a znovu zachvátí velkou část přelidněného lidstva. Do budoucna budou veškerou víru všeho 
druhu – zastávanou různými a četnými náboženstvími a jinými sektami nábožensky věřících v Boha 
Stvořitele atd. – po celé Zemi rozšiřovat fanatičtí věřící a rovněž i studovaní »duchovní«, a sice pomocí 
rádia a později i pomocí vznikající televize. Tyto předpovídané nové vývoje, technické vynálezy a vysílání 
náboženských lží a jiných nehodnot souvisejících s vírou v Boha Stvořitele budou lidi silně poutat, zcela 
je zbavovat svobody a vzbuzovat v nich závislost jako v dřívějších dobách. A toto se bude odehrávat 
po celé zeměkouli, takže počestní a schopní vládnoucí budou muset ustupovat vládnoucím 
nepočestným, neschopným, nezpůsobilým a bohověrným, kteří budou dělat to, co jim budou »radit« 
a vštěpovat do hlavy jejich »poradci«, již budou na zakázku a za drahý honorář »radit« neschopným 
vládním činitelům – většinou z pověření na temném pozadí číhajících person ze světové stínové vlády. 
Tímto způsobem budou navíc národy ovládány věřícími jako cepovaná zvířata či podzvířata atd. a budou 
věřit lžím, což bude znamenat, že budou následovat a činit přesně to, co po nich vrchní vládní činitelé 
budou chtít a požadovat. To ovšem neznačí, že bude možné všechny vládnoucí házet do jednoho pytle 
jako neschopné, neboť ve vládách budou zajisté i osoby, které svůj úřad budou vykonávat, a to 
i do budoucna, poctivě a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Na ty všechny se každopádně 
nebude vztahovat fakt, že bude nutné neschopné živly vyloučit z vládních funkcí. 

Velmi četní pozemšťané budou zcela propadat drogovým závislostem, přičemž omamné jedy budou 
ve velkém množství vyráběny zejména v Jižní Americe a Přední Asii, odkud je budou pašovat kriminálníci 
a zločinecké bandy, takže budou zaplavovat svět a malí drogoví prodejci je budou prodávat závislým 
osobám. Chemické jedy všeho druhu, tedy drogy, budou v blízké budoucnosti budit silný rozruch, 
a vzbuzovat závislosti budou také budoucí futuristické technologie. Lidé budou používat hlavně 
komunikační technologie v podobě příručních a bezdrátových telefonů, jež budou opatřeny výkonnými 
bateriemi, takže je lidé budou moci volně a bez problémů nosit s sebou, přičemž bez nich již vůbec 
nebudou vycházet z domu, neboť tyto přístroje na dálkovou komunikaci se pro ně stanou nutností, takže 
na nich lidé budou závislí – zejména mladí lidé, ale i pracovníci všelijakých profesí a všichni možní další 
lidé. 

Mnozí lidé začnou v rámci zuřícího přelidnění trpět osamělostí nebo budou svými spolubližními do té 
míry sužováni a trápeni, že upadnou do psychické tísně – dokonce i děti –, načež budou v sebevraždě 
spatřovat svoji poslední šanci, jak by mohli uniknout z celé své osobní nouze. Mnozí však budou podléhat 
svým sklonům zanedbávat svůj život, stanou se kriminálníky, budou pustnout na ulici a budou propadat 
závislostem na omamných látkách, což jim zcela zruinuje život. Mnozí jiní změní celé své lidské chování 
a povedou svůj život škodlivě až k vražedným způsobům, takže budou zabíjet a vraždit, aniž by si ještě 
uvědomovali sebe samé. Tak tomu bude a tak se to bude dít zvláště v zemích, jako bude Amerika, hlavně 
však v Jižní Americe a Africe, tam, kde bude obzvláště silně bujet zločinnost a zuřit chudoba, jelikož tam 
budou míchány nové chemické i přírodní drogy, které budou také ředěny cukrem nebo jinými látkami, 
aby si výrobci vydělali více peněz. Tyto stále nekvalitnější a častěji užívané drogy budou stále více a více 
stupňovat závislost hlavně v případě labilních a špatnými psychickými stavy trpících lidí, kteří budou tedy 
těchto drog potřebovat stále více, na což jim budou scházet peníze. To povede k tomu, že si je budou 
opatřovat pomocí krádeží a přepadů, při nichž bude docházet i k případům zabití, a tedy k vraždám. 

V národech se bude odehrávat stále více a více nekontrolovaných, nečekaných a náhlých sebevražd 
i vražd, neboť lidé nebudou v přelidněných masách nalézat již žádnou oporu a budou ztrácet nervy. 
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Budou se objevovat klamné nauky, sektářské i politické bludy, jakož i zášť, žárlivost, sektářské zaslepení 
a lidé budou trpět pocity méněcennosti, chybným chápáním věcí a klamy atd., což také povede 
k vraždám a zabíjení – a to bude tedy stále více zatěžovat budoucnost přelidněného lidstva. 

Již v blízké budoucnosti se budou silně negativně a stále více proměňovat klimatické podmínky, na čemž 
ponese hlavní díl viny pozemské lidstvo, a to nejen proto, že bude nerozvážně, zločinně a chybně působit 
na přírodu, zvířectvo a rostlinstvo, ale i proto, že bude páchat nenávratné škody na samotné planetě. 
Velmi závažné škody, které budou lidé páchat na samotné Zemi svou drancovní činností – jelikož budou 
kvůli svému prudce a nekontrolovaně rostoucímu přelidnění uspokojovat své potřeby, žádostivosti, přání 
a tužby po luxusním zboží –, nebudou schopni ani při nejlepší vůli a ani s vynaložením velkých financí 
a všech možných prostředků již napravit. To, co vyhubí, bude na všechny časy ztraceno, a nebude to 
možné navrátit zpět, a to ani s pomocí kouzla. 

Kvapně rostoucí přelidnění s sebou ponese, že budou lidé dosud existující zemské zdroje stále rychleji, 
častěji a radikálněji drancovat a že budou čím dál tím více znečišťovat a ničit veškeré životní prostředí, 
takže jej žádné divoce žijící bytosti již nebudou schopny oživit. Odpady všeho druhu nebudou zaplaveny 
jen pole, role, louky a nivní oblasti, nýbrž i lesy, všechny oceány, důležitá vnitrozemská vodstva, hory 
i ledovce. Budoucnost s sebou bude v nadcházející době přinášet, že budou vše zamořovat rozličné 
druhy smetí, což bude ve všech vodstvech i na souši zatěžovat všechny divoce žijící živočichy, kteří budou 
ochořovat, zle a bídně hynout a fakticky pocházet, když se budou živit vyhozeným lidským odpadem, 
který svými trávicími orgány nebudou schopni zpracovat. Je dlužno podotknout, že veskrze nejhoršími 
a pro volnou živočišnou říši nejnebezpečnějšími a nejničivějšími materiály budou až do daleké doby 
nadcházejícího 21. století vesměs umělé hmoty, jež budou do budoucna poškozovat veškeré životní 
prostředí a budou pro přečetné živočichy znamenat smrt. Mimoto však budou negativně ovlivňovat 
klima ještě i různorodé chemické jedy – vedle samotných klimaticky ničivých plynů –, jež budou 
vypouštěny na pole, role a louky, jakož i do lužních oblastí, lesů, zahrad a do atmosféry. 

Lidé nebudou brát vůbec žádný ohled na to, že jedy způsobují, jak je velmi dobře známo, člověku zlé 
neduhy a choroby až po rakovinné vředy, a budou i přesto »chránit« své potravinové rostliny před škůdci 
pomocí chemických jedů, jež budou uplatňovat i na podporu rostlinného růstu. V rozporu se znalostí 
této škodlivosti budou úřady povolovat minimální množství jedovatin v potravinách, kvůli nimž budou 
lidé moci onemocňovat a umírat, zatímco nemocenské pojišťovny budou muset platit obrovské peníze 
na léčebné prostředky a nemocniční pobyty lidí, kteří budou právě kvůli těmto povoleným minimálním 
množstvím jedů ochořovat a budou muset s útrapami kráčet vstříc své smrti. Vše se bude odehrávat 
ve vznikajících zahradnických a zemědělských podnicích, které budou nesmírně velké, budou zaujímat 
stále větší rozlohu a budou provozovat extrémně intenzivní formu hospodářství – takto rozlehlé 
pozemky přitom budou moci být obdělávány již jen pomocí velkých strojů a s vypouštěním plynů 
škodlivých pro životní prostředí. Zvířata a drůbež budou lidé chovat v tak velkých počtech, že jim již 
nebude možné v patřičném rozsahu zajistit řádnou péči. To povede k tomu, že budou zvířata na mnoha 
místech týrána, což budou úřady mlčenlivě tolerovat nebo potírat příliš laxně. 

Zahradnické a zemědělské podniky budou provozovány s pomocí chemicky vyrobených umělých hnojiv 
a tohoto typu jedů, což povede k tomu, že četní živočichové, kteří dosud v zahradách, na polích, loukách, 
rolích, lesích a všude jinde požírali škůdce, budou těmito jedy zdecimováni a vyhlazeni. Zintenzivňování 
hospodářství v komerčních zahradnických a zemědělských provozech – při němž půjde o to podněcovat 
např. zahrady, pole, role a louky nově vyráběnými umělými hnojivy všeho druhu k vyšší produkci a kosit 
louky několikrát ročně – povede k tomu, že bude trpět ptačí říše, jež bude rapidně redukována, 
ba částečně dokonce vyhlazena, ať už půjde o zpěvné nebo dravé ptactvo. Budou však vyhlazovány také 
druhy vyšších i nižších zvířat, slepýši, ještěrky, brouci, motýli a všemožní další živočichové, jakož i životně 
důležitý hmyz a divoké včely, jež zahrnují z globálního pohledu asi 30 000 druhů a jež nemají nic 
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společného s takzvanými medonosnými včelami, jako jsou např. valchářka obecná, ruděnka malinká, 
stepnice dlouhorohá, pelonoska hluchavková, dřevobytka větší, hedvábnice řebříčková, zednice rohatá 
a zednice rezavá, které sídlí v Evropě a lze je všude potkávat a pozorovat, má-li člověk při procházkách 
krajinou otevřené oči a smysly. 

Tentýž osud potká v budoucnosti, v pozdějším 3. tisíciletí, i člověka, resp. většinu přelidněného lidstva, 
a sice v tom smyslu, že se budou olupovat o stále se zmenšující životní prostor, jelikož budou požadovat 
nezměrné množství spotřebního zboží a projevovat i jiná machinační přání a žádostivé tužby 
po luxusních artiklech, jež se budou nezadržitelně a velmi prudce stupňovat v poměru k rychlému růstu 
samotného přelidnění, a to do takové míry, že je firmy, koncerny ani soukromé podniky již nebudou 
schopny uspokojovat. 

Jelikož přelidněné zástupy pozemšťanů páchají machinace, aby uspokojily své potřeby, přání a tužby 
po luxusním zboží, tak ničí stále větší plochy úrodné, životně důležité a pro pěstování přirozených 
potravin naléhavě nutné kulturní zeminy, jelikož staví silnice, nesčetné nové obytné a pracovní budovy, 
sportovní zařízení, dráhy, továrny, cesty, koupaliště a železniční tratě atd., a proto se stále zmenšuje země 
na pěstování nutných potravinových plodin a životní prostor pro divoce žijící organizmy. 

Divoce žijící tvorové jsou vyhubováni a četní vodní živočichové olupováni o svůj životní prostor, přičemž 
hlavní příčina úbytku vodních živočichů bude spočívat v nadměrném rybolovu v mořích 
a vnitrozemských vodstvech, avšak to nebude znamenat konec, neboť pokud s tímto rybolovem lidé 
nepřestanou, tak i vodní živočichy brzy vyhubí. Vinu na tom ponesou velmi početné zástupy 
přelidněného lidstva se svými intrikami, neboť ty budou schopny svoji potravinovou spotřebu uspokojit 
už jen tím, že budou až po samé dno, se vším všudy a kompletně, plundrovat moře a vnitrozemská 
vodstva. Nové živé organizmy, jež badatelé objeví a naleznou na mořském dně, budou muset sloužit jako 
potrava pro přelidněné masy, dokud i ty nebudou definitivně vyplundrovány, spotřebovány, a tedy 
vyhlazeny. 

Vinou machinací přelidněného lidstva bude vymírat přemnohé ptactvo rozličných rodů a druhů, což se 
začne dít již za několik málo dekád, avšak nejprve budou ptáci vypuzováni ze svých tradičních teritorií. 
Jelikož budou zemědělci intenzivněji využívat louky, jejichž trávy budou koseny vícekrát do roka, 
pozbudou četné ptačí rody a druhy své tradiční lokality na snášení vejcí i svůj starotradiční životní 
prostor. Pozemšťané na to nebudou dbát, neboť jim bude zcela lhostejné, zda jejich činností trpí zpěvní, 
draví nebo noční ptáci anebo nějaké jiné ptačí druhy. A bude jim právě tak lhostejné, jaké vodní živočichy 
všech druhů, obojživelníky, hmyz, plazy, motýly, pavouky a všemožná vyšší i nižší zvířata budou 
vypuzovat z vodstev nebo po všechny časy vykořeňovat. 

Lidé budou neodpovědně zasahovat do veškeré přírody, jejího zvířectva, rostlinstva i samotného jejího 
běhu, který částečně ovlivňuje také atmosféru a klima, čímž budou přírodu čím dál tím více ničit, což 
budou činit od doby, kdy bude vzrůstat počet lidstva a kdy se bude rozmáhat přelidnění se svými 
nelogickými machinacemi. To ale ještě nebude vše, neboť lidstvo bude svými neodpovědnými a ničivými 
zásahy do přírody a samotné planety způsobovat i bouřlivý chaos a změny v klimatických 
a povětrnostních poměrech. To povede k nesmírným, obludným bouřím, obrovským dešťovým srážkám 
a záplavám, jakož ale i k velkým vlnám veder, jež si budou žádat mnoho lidských životů a způsobovat 
ohromnou destrukci. 

Budou se také odehrávat neodpovědné intriky spojené s četnými ztřeštěnými testy jaderných bomb, jež 
budou nařizovat mocichtiví státní vůdci, a tudíž se různé země po celém světě stanou jadernými 
mocnostmi a budou pak své vlastnění jaderných pum využívat jako hrozbu, aby se »chránily« před útoky 
jiných zemí a jejich válečnými ambicemi. A tímto způsobem budou věci pokračovat, neboť v nejbližší 
době se budou zkoumat, vyrábět a zkušebně odpalovat vodíkové bomby, které budou tisícinásobně 
překonávat všechno to, co se stalo roku 1945 v Hirošimě a Nagasaki vinou bezkrupulního, 
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neodpovědného a ničivého rozkazu Harryho Trumana, prezidenta USA, přičemž tento rozkaz bez 
námitek provedli rovněž bezskrupulní a neodpovědní vražední živlové, čímž svými bombami zahájili 
uranovou éru. 

Nyní je ještě nutno zmínit neodpovědnou těžbu zemských zdrojů, která bude narušovat celou tektoniku 
Země, což budou ovšem geologové popírat, stejně jako fakt, že četné městské výstavby, letiště a silnice 
atd., atp. způsobují závažnou tlakovou nerovnováhu v zemském nitru, která vyvíjí mírný vliv na široké 
okolí a která též ovlivňuje zemskou kůru svými tlakovými kmity, jež mohou účinkovat až do vzdálenosti 
několika tisíc kilometrů a nakonec mohou vyvolávat zemětřesení nebo sopečný výbuch. Můj zkušený 
přítel, Sfath, uvádí, že pozemšťané, již se budou mylně pokládat za »odborníky«, nebudou tento fakt 
samozřejmě v žádném ohledu přijímat a nebudou o něm ani přemýšlet, a to až do daleké doby 
3. tisíciletí. Již v únoru příštího roku budou tedy tyto lehké tlakové kmity – jež budou vycházet z velkých 
světových měst, která se během posledních 10 let částečně rozrostla až o 10 miliónů lidí – vyvíjet kvůli 
novým stavbám větší tlak na zemskou kůru a spodní zemské vrstvy, jak vysvětluje Sfath; to však budou 
pozemští geologové atd. popírat; a tak v Maroku vypukne zemětřesení, jež si vyžádá asi 13 000 lidských 
životů, avšak to bude pouze počátek mnohých dalších zemětřesení, která budou propukat v běhu let 
až po začátek 21. století. Bude tomu totiž tak, že ještě před koncem tohoto tisíciletí zahubí zemětřesení, 
ale i sopečné erupce mnoho lidských životů, neboť některé z nich si ještě budou žádat svou daň. 

Vulkanické erupce budou probíhat i v 21. století, a ani v příštích staletích Země nedojde ke klidu, takže 
lidé budou muset častěji počítat s tím, že budou svět postihovat a měnit četná zemětřesení a sopečné 
výbuchy, načež tvář Země bude ve 4. tisíciletí z orbitu vypadat jinak, než jak ještě vypadá nyní. Jak jsem 
již zmínil ve své předpovědi ze 7. července, vybuchne roku 1951 např. i vulkán Hibok-Hobok na ostrově 
Camiguin na Filipínách, avšak také vulkán Lamington na Papui Nové Guineji, jenž si vyžádá přes 6000 
lidských životů. Sopečné erupce se však budou v budoucí době silně množit, kvůli čemuž budou umírat 
četné desetitisíce lidí, přičemž se bude silně proměňovat země kolem vulkánů i v zemětřesných 
oblastech. Budou se však objevovat i podmořská zemětřesení, jež budou na souši působit četné 
pohromy; jedno takové zemětřesení se např. odehraje na raném počátku 3. tisíciletí v Indickém oceánu 
a vyvolá v měsíci prosinci roku 2004 tsunami, která bude v širokých okolních oblastech způsobovat děs 
a smrt a připravovat lidi o střechu nad hlavou, neboť mnohé chaty a domy budou zničeny. Už jen toto 
jediné podmořské zemětřesení bude stát celkem více než 240 000 lidských životů, přičemž mnoho lidí 
zemře ještě později na následky svých zranění. 

Veškerá příroda, fauna, flóra, klima a povětrnostní poměry se budou lidskou vinou extrémně měnit. 
A když budu opakovaně reprodukovat to, co jsem již podotýkal ve své předpovědi před jedním týdnem, 
tak zmíním, že se bude celá příroda a planeta postupně vzpouzet, takže se budou objevovat obrovské 
bouře všeho druhu, kvůli nimž budou vznikat nesmírné hmotné škody na krajinách, domech 
a všemožných jiných budovách, ale i na silnicích, cestách, horách, železničních tratích, divokých či lužních 
potocích, řekách, jezerech, ba dokonce na plážích všech oceánů. Kvůli přírodním živlům, klimatickým 
zvratům, bouřím, obrovským bahenním lavinám, záplavám, tsunami a horským sesuvům budou 
až do daleké doby 3. tisíciletí i později umírat statisíce lidí, budou ničeny a pustošeny lidské výdobytky, 
a vlivem válek a terorismu budou též přicházet o život milióny lidí. Vinou extrémního přelidnění 
a překotné změny klimatu způsobené lidmi se budou všechny poměry proměňovat do té míry, že je 
lidstvo již nebude schopno zvládat. Tento vývoj započne již v nejbližších dekádách, neboť prudké 
a stupňující se oteplování a měnění klimatu bude generovat obrovské sněhové i dešťové srážky, 
krupobití, orkány, tajfuny, tornáda, hurikány (jak se budou všechny tyto nečasy v různých zemích 
nazývat) i jiné bouře, jakož i sucha, výkyvy počasí a lesní požáry netušených rozměrů, přičemž budou 
propukat také podmořská zemětřesení a tsunami – a to vše se bude destruktivně rozmáhat po celém 
světě, a tedy i v Jižní a Severní Americe, v celé Evropě, Asii, Austrálii atd., přičemž mocné bouře budou 
zuřit dokonce i na severním a jižním pólu. 
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Až budou mohutné přílivové vlny moří atd. pronikat na pevninu, budou vznikat obrovské škody. 
Z divokých a lužních potoků se stanou dravé řeky a z řek běsnící proudy, přičemž divá vodstva budou 
vystupovat ze všech břehů a vyvolávat mohutné záplavy. Na všech světadílech budou hořet obrovské 
lesní plochy, celé krajiny budou pustošeny bouřemi, a budou ničeny četné lidské výdobytky a živobytí. 
Evropa bude čím dál tím více postihována hurikány a tornády a četná lidská díla budou bořena, jelikož 
je lidé budou stavět příliš blízko k pobřeží, na horských svazích, v blízkosti sopek atd., jakož i v lužních 
oblastech, v nichž by v zásadě nesměly stát žádné lidské obytné, tovární ani skladištní stavby a ani 
sportovní zařízení atd., neboť tyto oblasti by musely skýtat nezbytný prostor pro divokou, vysokou, celé 
okolí zaplavující vodu – na to ovšem přelidněné zástupy nebudou dbát, což jim bude způsobovat újmu. 

Jak jsem již vyložil, první závažné zemětřesení s mnoha mrtvými vypukne již příštího roku a v roce 
po něm následujícím nastanou první mocné vulkanické erupce, po nichž budou následovat také 
obrovská, extrémní pevninská a podmořská zemětřesení, která budou propukat až do daleké doby 
3. tisíciletí, budou stále ničivější a budou si poté žádat nesčíslné lidské životy. Počátek všech těchto 
vývojů, jež budou v budoucnu přinášet četné útrapy, bídy, nouze, destrukce a mrtvé, se bude zprvu ještě 
odehrávat v menší míře, avšak veškeré poměry se budou stále zhoršovat v souvislosti s tím, že ustavičně 
poroste přelidnění, které bude stále intenzivněji a násobně plošněji ničit přírodu, její faunu a flóru, 
atmosféru i klima, neboť přemnožené lidstvo bude páchat neodpovědné, šílené machinace, aby 
uspokojilo své potřeby a požadavky. Z toho důvodu se začne v průběhu příštích dekád odvíjet katastrofa, 
kterou pozemské lidstvo již nebude schopno zvládat, takže se kolem konce 20. století vše vystupňuje 
do té míry, že se bude celá situace zcela zvrhávat a že se bude v každém ohledu vymykat kontrole, 
přičemž tento trend bude pokračovat i do nového tisíciletí. To ovšem potom ještě nebude znamenat 
konec hrůz, neboť vzápětí po nástupu nového tisíciletí se bude příroda ještě více a mocněji vzpírat 
šílenému ničení životního prostředí, které bude machinačně páchat přelidněné lidstvo, přičemž tento 
odpor přírody dosáhne takové míry, jaká bude připomínat pravěké doby Země, a to i ohledně mocných 
bouří, jež budou stále mohutnější a jež budou stále častěji dosahovat zvrhlé rychlosti stovek kilometrů 
v hodině. Avšak budoucnost pozemského lidstva budou chaotizovat ještě i další zlořády, jež budou šířit 
velkou hrůzu, neboť metlami lidstva se stanou četné války, povstání a krvavý, dosud zcela nebývalý 
terorismus, avšak o tom ještě něco řeknu později. 

Pokud člověk pozoruje a analyzuje nadcházející blízkou a vzdálenější budoucnost – a sice až do prvních 
dekád 3. tisíciletí –, tak může dospět k jasnému a zřetelnému poznání, že na následujících pohromách, 
chaosu a všech katastrofách ponese vinu samo pozemské lidstvo, byť chorobně hloupí a neodpovědní 
přemoudřelci a vědci budou tvrdit opak. Faktorem všeho zla je v zásadě a bez stínu pochybnosti 
přelidnění, resp. všechny s ním spjaté potřeby a žádostivosti, které lidstvo uspokojuje nehoráznými, 
ničivými machinacemi v přírodě, zvířecí a rostlinné říši, čímž zákonitě ovlivňuje také atmosféru a klima, 
což způsobuje též oteplování, resp. změnu klimatu, a vede ke globálnímu ničení životního prostředí. 
Budou se také rozmáhat otevřená prostituce, kriminalita, problémy s azylanty a nový nacismus, což bude 
způsobovat velké problémy, přičemž tento nový nacismus se nebude rozšiřovat pouze v Americe, což 
budu ovšem znovu tematizovat později. Proti tomu a proti všem ostatním zlořádům musejí být již dnes 
přijata a prováděna velmi tvrdá, účinná a obsáhlá protiopatření, stejně jako proti světovládným intrikám 
USA, které za pomoci mocí posedlých a úslužných kreatur a manipulací svých tajných služeb podněcují 
po celém světě války, revoluce a politické převraty, přičemž i samy s vlastní armádou vpadávají do cizích 
zemí a vedou války. Tímto způsobem uvrhávají tyto země do chaosu a využívají mentalitu, náboženství 
a politiku jejich populací k tomu, aby zlomily odpor proti USA, přičemž vyhlazují všechny, kteří mají 
protiamerické sklony. 

Kvůli svému závratně rychle rostoucímu přelidnění je lidstvo nuceno stále častěji a pronikavěji drancovat 
Zemi a ničit životní prostředí, přírodu, zvířectvo a rostlinstvo, neboť nezadržitelně rostoucí světová 
populace – jejíž počet bude podle předpovědi již na přelomu tisíciletí činit asi 7 miliard lidí – chce 
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uspokojovat všechny své, stále se stupňující, potřeby a žádostivosti všeho druhu. Potřeby a žádostivosti 
lidstva rostou přímo úměrně k jeho rostoucímu přelidnění, přičemž lidstvo stále intenzivněji a velmi 
zhoubně narušuje a zcela plení jak planetu Zemi, tak i její přírodu, zvířectvo, rostlinstvo a veškeré životní 
prostředí, pokud jde o krajiny, lesy, pole, role, nivy, jezera, potoky, řeky, proudy, moře, atmosféru i klima. 

Samotná planeta je sužována, neboť jaderné i jiné exploze narušují strukturu Země a vyvolávají 
zemětřesení, jež budou v budoucnu častěji způsobovat velké katastrofy spojené s mnoha mrtvými. 
Vodstva, příroda, atmosféra a přízemní vesmír jsou a budou znečišťovány, pralesy budou ziskuchtivě 
ničeny a pustošeny a zemské zdroje neodpovědně drancovány. Příkazem doby a budoucnosti by muselo 
být to, aby se působilo proti celému šílenství pozemského lidstva, tedy stále a ustavičně rostoucímu 
přelidnění, a aby se učinila přítrž veškerým z něj plynoucím zločinným destrukcím, jež pramení, resp. 
budou pramenit z klimatické změny, která již započala a která již za několik málo dekád bude způsobovat 
katastrofické důsledky. Avšak předpovědi jasně vykládají, že všechny ty destrukce, devastace, chaos 
a katastrofy zastaveny nebudou. Veškerým zlým dopadům, objasňovaným v předpovědích, tedy nelze 
předejít, což mi nicméně nebrání v tom, abych i nadále volal do světa, že celé to šílenství přelidnění 
a s ním spjaté ničivé machinace musejí být zastaveny, a to velmi rychle a dříve, než již nebude možné nic 
zachránit. 

Až budou tedy v budoucnu takzvané organizace na ochranu životního prostředí a všechny ostatní 
organizace, jež budou růst jako houby po dešti, pronášet velké řeči, tak to nebude v žádném případě 
přinášet kýžený úspěch. Všichni ti, kteří se budou pak zabývat znečišťováním životního prostředí, 
nebudou tematizovat a pranýřovat pravou příčinu veškerého znečišťování přírody, ničení všech 
pozemských ekosystémů a klimatické změny – dokonce ani zanícenci, kteří budou při svých 
demonstracích s povykem pobíhat po ulicích měst a kteří budou budoucím politikům dodávat »střelný 
prach« a »munici« pro jejich volební kampaně. Ti všichni se budou upínat na vypouštění jedovatých 
skleníkových plynů, které budou způsobovat klimatickou změnu, avšak nikoli na pravdu, která bude 
spočívat ve všech těch potřeštěných a zmatených intrikách masivního přelidnění, jež budou 
s miliardovými výdělky uspokojovat firmy, koncerny a soukromé podniky. Lidé tedy nebudou pomýšlet 
na to a nerozkřikne se mezi nimi, že všechny ty katastrofy bude zaviňovat přelidnění, které tedy bude 
muset být zredukováno celosvětovým zastavením porodnosti s následným zavedením kontroly 
porodnosti. Tato kontrola by musela být zavedena proto, aby se znovu neobjevilo přelidnění, které by 
opět kvůli životně nezbytným potřebám lidí, ale i hlavně i kvůli jejich zbytečným přáním 
a nekontrolovaným tužbám po nepotřebném luxusu vedlo k machinacím, jež by opětovně zatěžovaly 
Zemi, její přírodu, zvířecí a rostlinnou říši, všechny ekosystémy a samu planetu. Lidstvo by podruhé 
skutečně už nedostalo šanci zachránit sebe samotné a svět. To ovšem nutně předpokládá, aby lidstvo 
zavedlo globální a kontrolované zastavení porodnosti a následně také účinnou kontrolu porodnosti, díky 
čemuž by se světová populace snížila a mohla být udržována na rozumné úrovni. Pouze tak mohou být 
rostoucí potřeby a žádosti pozemského lidstva utlumeny a všechny s nimi spjaté destrukce ukončeny 
a redukovány na rozumnou míru. 

Skutečně je již dnes, v roce 1947, učiněno velmi mnoho zlých nepravostí pro to, aby se předpovědi 
neúprosně vyplňovaly, a to i v tom ohledu, že se bude znečišťovat životní prostředí působením 
všemožných motorů na fosilní paliva a působením továrních komínů atd., což se již nyní stalo 
problémem. Vzduch se již nyní nedá dýchat tak, jak to bylo možné před 5 lety, jak pociťuji, neboť 
znečišťování vzduchu již nyní narušuje klima, krom toho, že se v přírodě objevují i nesčetné další změny, 
vodstva se podivně mění a znečištění životního prostředí je již nyní znatelné, což ovšem vědcům zjevně 
ještě není nápadné. A těmto »znaleckým kapacitám« není nápadné ani to, že se v roce 1947 stále 
extrémněji ničí kulturní zemina kvůli stálé výstavbě nových a dalších lidských staveb všeho druhu, jako 
jsou obytné domy, továrny, silnice, ulice a sportoviště atd., že postupně mizejí rostliny a různé rody 
a druhy živočichů, které jednoduše již nelze nikde nalézt. 
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Toto jsou části předpovědí, jež byly dosud učiněny a jež se mají nyní dostat do rukou veřejnosti, a sice 
spolu s následující básní, která ozřejmuje, co se bude před přelomem 3. tisíciletí na Zemi odehrávat3. 
Lidstvo musí dostat osvětu a tu mají povinnost poskytovat všechny veřejné orgány, jelikož jsou hlásnou 
troubou populace. Je tedy žádoucí, aby to vše bylo v plném rozsahu zveřejněno. 

Edi Meier 

*********************************** 

Dodatek 

Bylo samozřejmě zcela jasné, že na tuto předpověď – kterou v počtu 3000 kopií rozeslal farář E. 
Zimmermann všem státním vládám, velkým i malým novinám a rádiovým stanicím v Evropě i po celém 
světě, jakož i vládě USA a osobně i americkému prezidentovi, Harrymu S. Trumanovi – nenásledovala ani 
sebemenší reakce, a to ani veřejně, ani soukromě ve smyslu potvrzení, že dotyčná strana dopis obdržela, 
či jakéhokoliv jiného potvrzení. V této předpovědi bylo bývalo možné zmínit a vysvětlit ještě mnohem 
více věcí a událostí, jež sahají až do daleké budoucnosti, avšak to vše by překračovalo lidskou 
představivost, a tudíž o tom nemá být nic řečeno, a fakta uvedená v těchto předpovědích mají 
postačovat. 

»Billy« Eduard Albert Meier 
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3 V případě této básně se jedná o tutéž, která byla zveřejněna v první části otevřeného dopisu ze 7. července 1947; 
pozn. překl. 

http://cz.figu.org/
http://www.figu.org/
http://cz.figu.org/

