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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Menara z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý třiaosmdesátý kontakt 

neděle, 7. listopadu 2021, 0.49 hod. 

 

Billy   To je ale překvapení, buď vítána a pozdravena, Menara. Je to už dlouho, co jsi tady byla naposledy. 
Srdečně tě vítám. 

Menara   I já mám velkou radost, že tě vidím, pojď sem. – Ano, už dlouho jsem tu nebyla, ale teď, pojď 
sem ... Mám tak velkou radost ... 

Billy   ... I já jsem šťastný jako blecha. Je tak povznášející, že jsi sem opět zašla a že jsme se mohli 
obejmout. Uplynulo už asi 5 let od doby, kdy jsme se na planetě Erra při příležitosti mých oficiálních 80. 
narozenin ... 

Menara   Ano, už je to zase 5 let a ty jsi stále ještě (...), ano, nezměnil ses. To je skutečně podivuhodné. 
Jen své vlasy si stříháš více na krátko, jak vidím. 

Billy   Člověk se o to právě musí starat a dělá, co může a umí. To přece platí i pro tebe. A fakt, že si stříhám 
vlasy více na krátko – což je ostatně dílem Karin Wallénové –, vyplývá z toho, že jsem v současnosti 
s Bermunda, Florena a Enjana častěji na další dobu nepřítomen, načež mi vlasy trochu dorůstají a jsou 
pak poněkud delší, než kdybych setrvával v normálním čase. Proto musím tuto věc brát v potaz. 

Menara   Rozumím, taková vzniká situace, a proto proti tomu můžeš něco učinit jen tím, že si vlasy 
ostřiháš více na krátko. A mám-li něco odpovědět na tvoji poznámku, pak řeknu, že my se dožíváme 
vyššího věku než pozemšťané, a tudíž se během stárnutí neměníme tak rychle. 

Billy   To je mi jasné, ale je mi čím dál tím nápadnější, že se pozemšťané velmi rychle, jen za krátkou 
dobu, mění po stránce své fyziognomie, a částečně i po stránce tělesné. Ale žijeme právě tady na Zemi 
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a na té machinace spjaté s přelidněním negativně ovlivňují atmosféru, a navíc také vyvolaly klimatickou 
změnu. 

Menara   Z toho důvodu jsem také zde a mám úkol analyzovat průběh klimatických jednání a usnesení 
vzniklá na této konferenci. Na této světové klimatické konferenci to ale vypadá tak, že celá věc nepřinese 
žádný užitek, neboť její účastníci se zaměřují jen na to, aby se sami prezentovali a činili důležitými, avšak 
nikoli na to, aby nalezli řešení celé věci a přijali správná usnesení. 

Billy   Aha, pak tedy celá věc vyzní naprázdno. 

Menara   Pokud tím chceš říci, že z této konference nevzejde nic cenného a prospěšného, tak máš 
pravdu, neboť to vypadá tak, že jsou na těchto zdánlivých vyjednáváních tematizovány pouze vzniklé 
předměty jednání, přičemž však zjišťuji, že jednotliví účastníci neprojevují při všech těch hovorech 
poctivost ani upřímnost. Vše se orientuje pouze na šalbu a klam, neboť jde – jak jsem již vysvětlila – 
pouze o to dělat velké pózy a strhávat na sebe pozornost, jako to dělají demonstranti, kteří jeví 
ve skutečnosti jen malý zájem o to, aby z konference fakticky vyplynulo něco konkrétního, co by bylo 
vskutku účinné ve věci ochrany klimatu. Tak je tomu proto, že dotyční věc vnímají na základě zcela 
chybných a jednostranných předpokladů a vůbec při tom nemyslí. Vidění a myšlení představují právě 
dva rozdílné faktory, a demonstranti, stejně jako státní činitelé, přikládají váhu pouze vidění, zatímco 
faktického myšlení se jim zdaleka nedostává a nemá pro ně význam. Pro ty všechny je podstatné pouze 
to, aby se o nich mluvilo a aby všichni lidé skloňovali jejich jméno, a proto nehledají a nečiní správným 
tématem diskuze faktický původ celé mizérie a fakt odpovědný za znečišťování životního prostředí. 
Z toho důvodu padají s platností do nějaké doby různá usnesení, která nemohou být dodržena, a která 
tudíž zůstávají toliko prázdná, neboť v průběhu času lidé znovu masivně plodí a přivádějí na svět nové 
potomstvo, kvůli čemuž přijatá usnesení zcela ztrácejí význam. To proto, že nekontrolovaný nárůst 
lidstva všechno maří. Z usnesení, která jsou přijata, aniž by si lidé uvědomili tento jasný fakt, tedy plynou 
důsledky, které zákonitě zatěžují veškeré systémy, třebaže by tato usnesení vlastně měla podporovat 
blaho lidstva. Skutečnost, že je tomu právě naopak, dokazuje už jen neschopnost dotyčných účastníků 
všech zapojených států, kteří coby zástupci vedou na světové klimatické konferenci své nedostatečné 
řeči a následně tvrdí, že ostatní nesou vinu na tom, že vše dospělo k neuspokojivému konci, jelikož oni 
sami prý udělali to nejlepší, čeho byli schopni. 

Inu, žádní účastníci této konference nepomýšlejí na to, že příčinu problémů lze velmi jednoznačně nalézt 
v prudkém nárůstu přelidněnosti, kvůli němuž jsou ruinovány, ničeny a pustošeny veškeré ekosystémy, 
a tedy i příroda, její zvířectvo a rostlinstvo, a také samotná Země a její atmosféra a klima – kromě toho 
jsou také vyhubovány četné živočišné a rostlinné druhy. Nad tím se ovšem nezamýšlí žádný účastník 
konference, který tedy tato fakta ani nechce uvést do debaty. Ani demonstranti z populace, kteří 
přicházejí z celého světa a při příležitosti této konference o životním prostředí se sdružují na ulicích 
a nesmyslně vykřikují, se vůbec nezamýšlejí nad tím, jaký je skutečný původ znečišťování životního 
prostředí. Ani jeden z těchto dosti hloupých zdánlivých ochránců životního prostředí nevěnuje ani 
sebemenší myšlenku tomu, že veškeré zlořády a bídy jednoznačně a nepochybně vyplývají z rostoucího 
pozemského lidstva, resp. z přelidněnosti. Ze vzmáhajícího se přelidnění, jakož i ze všech dopadů z něj 
plynoucích, vznikají nevýhody pro veškerý život na Zemi, které mohou být na trvalo vyřešeny pouze 
tehdy, když bude provedeno skutečně kontrolované zastavení porodnosti a následná kontrola 
porodnosti, která by pozemské lidstvo ušetřila toho, aby znovu začalo podléhal přelidněnosti. Nesmí se 
... 

Billy   Promiň, prosím. – Celá věc skutečně vychází z těchto příčin, a já o tom také hovořím a píšu, avšak 
pouze nemnozí chtějí slyšet, co je nutno konstatovat a podotýkat o zástupech lidstva, které vše pustoší 
tím, že se stále znovu a znovu »omlazují« a přivádějí na svět obrovská množství potomků. Tito potomci 
pak podmiňují stále více machinací, jež jsou páchány kvůli uspokojení jejich životně důležitých potřeb, 
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jako jsou potrava, oděvy a jiné věci atd., avšak přistupují k tomu také různá nepodstatná přání, tužby 
po luxusu, létání a ježdění na dovolenou a vše ostatní v těchto ohledech. Všechny tyto machinace, které 
lidstvo podněcuje, páchají nesčetné firmy, koncerny a soukromé podniky, které v touze po zisku dělají 
vše, aby uspokojovaly tyto machinační požadavky pozemšťanů, a to za každou cenu a na úkor všeho, co 
může Země ještě poskytnout, dříve než definitivně vypustí »duši« a zemře. Také ta velkohubá Greta 
Thunbergová, která se vypíná jako mladistvá a nevědoucí aktivistka ve věci ochrany životního prostředí, 
nemá o tom všem ani tušení a postrádá znalosti o tom, že na celém tom pomalém ničení a pustošení 
Země nesou vinu masy lidstva, a tedy přelidnění a s ním spjaté intriky. Tato Greta Thunbergová – možná 
že jméno této mladé dívčiny znáš – podněcuje k aktivitě nejen fanatické ochránce životního prostředí, 
ale i hlupáky v národu, kteří se pak zapojují do hry jako souběžci a vyjí s ní ve sboru. Většinou se jedná 
o mladé lidi, kteří ve skutečnosti nemají o věcech ani potuchy, stejně jako ani o tom, že právě oni sami 
budou v budoucnu zhoršovat veškeré zlořády, jelikož budou později přivádět na svět potomky a další 
potomky, čímž ještě vystupňují veškerou bídu. 

A vládní činitelé, kteří na světové klimatické konferenci budí teror, ačkoliv nemají ani tušení o tom, jaký 
je vlastně původ všech problémů – a že tímto původem jsou šíleně přelidněné masy lidstva, jež  
podmiňují různé machinace –, se podílejí na celkovém ohlupování lidu, které podnítila tato Greta 
Thunbergová svojí iniciativou »Fridays for Future«, přičemž tento název pro své účely okopírovala ze 
stejnojmenného sloganu ze 40. let, který byl tehdy používán při šíření lži, že »rakovina vůbec neexistuje«. 

Přelidnění Země je pravým velkým zlořádem, neboť čím více se rodí lidí, resp. potomků, tím většími 
a mocnějšími se stávají přelidněné zástupy lidstva. A čím více lidí obývá Zemi, tím četnější, větší 
a neřešitelnější jsou z toho plynoucí problémy, jakož i spotřeby zboží, požadavky ohledně potravin, věcí 
nutných k životu a léků, a dále i přání a tužby po luxusním zboží atd., které musejí vyrábět, produkovat 
nebo jinak vytvářet firmy, koncerny a soukromé podniky. Spotřeba surovin se však – jak by tomu mohlo 
být jinak – pokrývá drancováním všech zemských zdrojů, které jsou bez zábran, bez skrupulí a pouze 
kvůli mrzkému zisku rabovány z planety, ať už se jedná o rudy, zlato, minerály všeho druhu nebo vzácné 
zeminy atd. 

Čím obsáhlejší je lidstvo, tím více se podněcují a rozšiřují průmyslové aktivity, což tedy znamená, 
že průmysl roste přímo úměrně k růstu nově narozených potomků lidstva, neboť čím více lidí na Zemi 
žije, tím více věcí musí produkovat průmysl, aby uspokojoval machinační požadavky, žádostivosti, přání 
a tužby po luxusu vzmáhajícího se pozemského lidstva. Právě průmysl všeho druhu produkuje – vedle 
samotného přelidnění – největší kvanta špíny, jež znečišťují životní prostředí, avšak nad touto věci se 
nezamýšlí ani nikdo z vlády, ani nikdo ze všech těch ukřičených rádoby ochránců životního prostředí, 
kteří při svých demonstracích páchají na ulici násilnosti a teror. Činí tak již notnou dobu ve jménu této 
nevědoucí a hloupé Grety Thunbergové, která nemá o věcech ani sebemenší potuchy a je tak neznalá 
jako jedovatý komár, který neví, co svým bodnutím natropí. Jako když lidé, kteří jsou bodnuti jedovatým 
hmyzem, nevědí, že toto bodnutí může být smrtelné, jako například píchnutí samičky komára (moskyta) 
rodu Anofeles, které může mj. způsobit životu nebezpečnou chorobu Malaria tropica. 

Menara   To, co uvádíš, je skutečně tak, neboť čím více lidí obývá Zemi, tím více roste průmysl, který je 
– vedle přímého znečišťování životního prostředí činností samotného lidstva – největším 
znečišťovatelem, ničitelem a hubitelem životního prostředí a vykořenitelem všeobecného světa živých 
organizmů. 

Billy   Na tom se ovšem zvláště podílejí různá odvětví agronomie a zahradnické provozy, neboť ty obecně 
poškozují život zvířectva a rostlinstva tím, že používají jedovaté produkty jako pesticidy, jež vyrábějí 
chemické firmy a koncerny a jež jsou vypouštěny do polí, zahrad, parků, lesů, slaných i sladkých vod. 
Zejména se jedná o tyto látky, pokud si jejich názvy ještě správně vybavuji: 

Akaricidy proti roztočům a pavoukům 
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Avicidy proti ptákům 
Baktericidy (též bakteriocidy) proti bakteriím 
Fungicidy proti houbám 
Herbicidy proti rostlinám 
Algicidy proti řasám 
Insekticidy proti hmyzu 
Molluskicidy proti hlemýžďům a měkkýšům 
Nematocidy proti nematodám, resp. hlísticím 
 

A o to, že jsou těmito látkami dokonce vyhlazovány včely a jiní opylovači, kteří se starají o opylování, 
a tedy také o oplozování vhodných rostlin, se zajímají právě jen ochránci přírody. Nestarají se však o to 
žádní agronomové, zahradníci ani soukromí podnikatelé, kteří používají tyto smrtelné chemické 
přípravky, jež jsou škodlivé i pro člověka, který kvůli těmto jedům trpí otravami, ba dokonce onemocňuje 
životu nebezpečnými druhy rakoviny, na něž umírá. Ale lidský život nemá na Zemi již od nepaměti vůbec 
žádnou hodnotu, neboť výkon soudní pravomoci ve věci trestu smrti, jakož i války – které lidé vedou 
kvůli rozepřím, zášti, hádkám či jiným věcem, nebo kvůli obraně země, odplatě a pomstě, kvůli skládání 
účtů, územnímu vlastnictví, bohatství, moci, náboženství či náboženské víře, anebo z jakýchkoliv jiných 
důvodů – nepředstavují nic jiného než nesmyslné a zvrácené vraždění a všemožné masakrování lidských 
životů. Tak tomu ovšem tady na Zemi je již od nepaměti. 

Menara   To víš právě tak dobře jako já, avšak ty jsi, na rozdíl ode mě, v tomto ohledu nasbíral zlé 
zkušenosti přímo na místech událostí, kde jsi mohl pozorovat události, jimž jsem naštěstí po dobu celého 
svého života nikdy nemusela přihlížet. Nicméně dokážu zpola pochopit, co jsi ... 

Billy   Promiň, Menara, ale odchyluješ se od tématu, o němž jsme vlastně hovořili. Vlastně jsme mluvili 
o znečišťování životního prostředí, kvůli němuž se koná klimatická konference, pokud vím, tak v Glasgow, 
přičemž jsi pověřena pozorováním a vyhodnocením této události. 

Menara   Ano, tak tomu je, a jak celou věc hodnotím, tak z ní nevyplyne nic, co by bylo cenné, prospěšné 
a perspektivní. Vedou se pouze sobecké a hloupé řeči bez smyslu a účelu, aniž by za tím byl vážný hlubší 
motiv, neboť nikdo ze všech zúčastněných nemá skutečný zájem o to, aby se dosáhlo něčeho, co by bylo 
užitečné a mělo pozitivní účinky do budoucnosti. Vše tedy spočívá pouze na prázdných slibech a slovech, 
která ... 

Billy   ... jsou jen prázdným dýmem, smím-li ti vpadnout do řeči, kterou jsi ... 

Menara   ... která jsou jen hloupým žvaněním a která kvůli nedostatku vážného zájmu ani nejsou správná 
a představují, jak říkáš, pouze prázdný dým. Toto tvé vyjádření věci se mi líbí a vypovídá přesně o tom, 
jak bude vypadat konečný výsledek klimatické debaty. 

Billy   To jsem si myslel, neboť celá věc se zakládá pouze na tom, že vládní činitelé – jako obvykle – 
nediskutují na konferenci o životním prostředí z vlastního zájmu, ale jen proto, že jim lid po celém světě 
zatopil pod zadkem. A to se děje také jen proto, že ta malá zelená Greta Thunbergová ze svého nerozumu 
vyzývala k demonstracím, aniž by však ve skutečnosti věděla, jaká je vlastní příčina všech problémů, 
kterou by bylo nutno vskutku potírat a která se nazývá přelidnění. Jen tehdy, když se bude přelidnění 
fakticky rychle redukovat – což je možné prosadit jen pomocí obecného, globálně platného, víceletého, 
a navíc i přísně úředně kontrolovaného zastavení porodnosti, po němž by musela následovat kontrola 
porodnosti –, může být pomalu zastavováno i veškeré znečišťování životního prostředí, a také ničení 
planety Země, jejíž sténání slyším stále hlasitěji, stejně jako její pulzování, které mě již bolí v uších a které 
pozemská věda mylně připisuje průmyslové činnosti. Lidé neznalí – i když se nazývají učenci a vědci – se 
svojí velkohubou výřečností a »vševědoucností« vědí právě pokaždé vše lépe než ti, kteří to vědí 
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skutečně, a navíc na základě vlastní zkušenosti. Proti přemoudřelosti žel na Zemi není žádný lék, a navíc 
mají beztak vždy pravdu ti, kteří jsou oficiálně »studovaní« a vše vědí »lépe« než právě lidé 
»nestudovaní«, kteří právě nejsou učenci. To je mi známo již od chlapeckého věku, a ještě dobře vím, 
jak mi tuto věc vysvětlovali farář Zimmermann, učitelé Graf a Lehmann a profesor Jung, když jsme spolu 
seděli v pěti a diskutovali o namyšlenosti vědců a jiných učenců. Všichni čtyři při tom říkali, že se tím 
nemám nechat rušit, ale že to mám jednoduše všechno akceptovat, neboť nadutci po celém světě chtějí 
právě všechno vědět nejlépe a nikdy se neodvracejí od názorů, k nimž se jednou uchýlili, jelikož se je 
právě takto naučili. Říkali mi, že jsou tyto názory zastávány tak sveřepě jako náboženská víra, neboť když 
lidé víře propadnou, tak se od ní už jen obtížně dokážou odpoutat, neboť víra, která se v člověku jednou 
usadila, může znovu propuknout dokonce i po mnoha desetiletích. A vskutku jsem tuto věc zažil v Tibetu 
v jednom klášteře, když jeden dlouholetý věřící buddhista – dříve to byl Němec a vzývač Krista – začal 
na smrtelném loži modlitebně odříkávat »otčenáš«, což jsem pak vyprávěl v ášramu Ašóka na ulici 
Gurgoanroad v Mehrauli svámímu, který také dobře znal Asket. Ten velmi litoval toho, že tento muž 
po tak dlouhé době buddhistické praxe stále ještě lpěl na křesťanství. 

Menara   O tom mi vyprávěla Asket. Ptaah mi povídal, že ty steny Země skutečně slyšíš a že se nejedná 
ani o klam, ani o šelesty na mozku. To byl schopen jednoznačně analyzovat. 

Billy   Toho byl schopen i Sfath, který tehdy také slyšel, že Země začínala sténat a rovněž i hlasitěji tepat, 
od doby, kdy začaly být stále více drancovány zemské zdroje. Tehdy to ovšem nebylo tak zlé jako dnes. 
Jelikož toto pulzování zjevně slyší již i jiní pozemšťané, jak mi bylo řečeno, tak tuto záležitost již 
nekonstatuji jen já sám, jenže já tyto pulzy, které jsou stále silnější, slyším již od svého mládí, stejně jako 
i ty steny. Sfath tehdy povídal, že je to znamením toho, že se Země cítí utiskovaná, takže je její »tep« 
vyšší a začíná být slyšitelný, jako je tomu v případě každého živého tvora, když se musí namáhat, načež 
je jeho pulz měřitelnější, citelnější, a eventuálně dokonce i slyšitelný. 

Menara   To ti dělá jistě starosti, což dokážu pochopit. Co se však týče přelidnění, tak kvůli němu roste 
i znečišťování životního prostředí, neboť to je tím větší, čím početnější je lidstvo, takže potom roste 
i průmysl a těžba zemských zdrojů, stejně jako se zvyšuje i chemická produkce za účelem agrárního 
a zahradního hospodářství a za účelem soukromé spotřeby při všelijakých činnostech. S každým nově 
narozeným člověkem tedy procentuálně roste i spotřeba všech nezbytných věcí, zboží a artiklů atd., čímž 
roste i počet spotřebovaných produktů, k nimiž patří například takzvané pleny, přípravky na čištění 
pokožky a na péči o ni, oděvy pro novorozence, a dále i boty atd., a nakonec i všechny spotřební artikly, 
potraviny a později i dopravní prostředky, pracovní náčiní, léky, eventuálně i lékařské pomůcky, hrobové 
výbavy a pomůcky hrobařské péče atd. 

Billy   Ty myslíš skutečně až na ty poslední věci, které musejí být ještě vykonány. Ale je tomu fakticky tak, 
a musí se pohlížet na vše, neboť v lidském životě se objevuje nekonečně mnoho nezbytností, které 
člověk potřebuje. Z toho tedy vyplývají četné machinace, které celé ty přelidněné zástupy musejí páchat 
a které potřebují, aby přežily, a těchto machinačních potřeb je stále více a více, než kolik jich postupem 
času dokážou uspokojit firmy, koncerny a soukromé podniky, kterým se pak již nebude dostávat 
veškerých surovin, resp. zemských zdrojů, jelikož tyto byly do poslední mrtě vyplundrovány a planeta 
bude mrtvá. A drancovat zdroje na jiných planetách, měsících a na asteroidech není tak snadné, jak si to 
představují ti, kteří se těmito věcmi zatím zabývají ještě na teoretické úrovni. 

Menara   Na ty, kteří zaníceně sní o tom, že se pozemské populaci ve správné budoucí době podaří 
vycestovat do dálav Vesmíru a do sluneční soustavy, nebo dokonce dospět přes faktický Vesmír k cizím 
sluncím mimo hvězdu SOL, budou ještě čekat různá překvapení. 

Billy   Zajímavé, to jsem posledně říkal také. Avšak mezi sněním a drsnou realitou je právě daleká cesta, 
která často nemůže být překročena, nebo jen velmi obtížně – anebo to právě není možné. Ale pověz mi, 
co si myslíš o celé té situaci, která vyplývá z koronavirové nákazy? 
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Menara   K tomu ti nemohu říci o mnoho více než to, co nám vysvětlil Ptaah, neboť já sama nemám 
po stránce koronavirové infekce, která je v současnosti na Zemi rozšířena v podobě pandemické nákazy, 
žádné zkušenosti ani znalosti. Jeho řeč, kterou pro nás pronesl, se týkala pouze toho, že nás vysvětlivě 
informoval o tom, co se na Zemi a ve vztahu k pozemské populaci odehrává. To vše nám vysvětloval 
následujícím způsobem: 

Vysvětlení od Ptaah, opakováno ústy Menara: Kvůli státním činitelům, epidemiologům, virologům, 
zdravotním pověřencům, lékařům, členům WHO (Světové zdravotnické organizace) a očkovaným 
jedincům nastala nyní po celém světě situace, v níž vzniká dvoutřídní společnost – a sice vinou 
ustrašených, farmaceutickými koncerny řízených a ziskuchtivých ustanovení samotných zmíněných 
činitelů. Tak je tomu kvůli nepoddajnosti neočkovaných, kteří se i nadále zdráhají nechat se oočkovat 
stále ještě nedostatečně prověřenými a částečně životu nebezpečnými vakcínami. Část méně vytrvalých 
jedinců se nechá k očkování donutit agitačním umem, který se jednoduše nazývá přesvědčováním, avšak 
ve skutečnosti se jedná o přemlouvání formou ovlivňování, takže se dotyční nechají právě přemluvit. 
Ptaah to shrnul následujícím způsobem; pokusím se to vyjádřit slovy, které odpovídají jeho vývodům. 
Při tom se budu snažit vyslovit jeho dotyčné výpovědi v jednotlivých bodech, které vyjádřím čísly. 

 

1.  Vůdčí státní činitelé budou ze svých vlastních chybných rozhodnutí a svého falešného konání vůči 
populacím obviňovat ty pozemšťany, kteří se vytrvale brání tomu, aby se nechali oočkovat 
polokvalitními a nedostatečně prověřenými, resp. otestovanými očkovacími látkami. 

2.  Státní představitelé budou pro lidi, kteří se zdráhají nechat na sobě zkoumat/testovat dosud 
nedostatečně prověřené a eventuálně životu nebezpečné vakcíny nebo se jimi vůbec nechat 
oočkovat, vydávat přísné restrikce, resp. různá omezení, ohraničení, všemožné limity jednání, 
a budou jim také krátit a podmiňovat práva a kompetence atd. 

3.  Chybná rozhodnutí, která přijali a předložili populacím sami státní činitelé, a sice vesměs všichni, 
a která obyvatelům umožňují, aby nenosili naléhavě nutné respirační roušky a nedodržovali 
pořádné, 2metrové bezpečnostní odstupy od ostatních, které zásadně slouží zdraví lidí, jsou 
v každém ohledu neodpovědná, a je tedy nutno je ignorovat. 

4.  Málo vytrvalí lidé se budou podrobovat agitačnímu umu jedinců svolných k očkování, ustrašenců, 
profitérů a přemlouvačnému umu těch, kteří se ve slepé víře řídí propagandou, kteří podléhají 
přemlouvavým dovednostem výrobců vakcín, jakož i jejich zástupců a stoupenců, a kteří nejsou 
schopni vyvinout žádnou iniciativu po stránce svého rozumu a zdravého úsudku. 

5.  Nyní bude upínána pozornost na neočkované a bude se jim připisovat vina, kterou je však nutno 
v zásadě připsat státním činitelům, kteří kvůli svému nepochopení daných okolností a koronavirové 
situace nenařídili pro populaci správná opatření, nýbrž ta špatná, kvůli čemuž se bude vzdouvat 
další vlna koronavirových infekcí, jichž bude velmi mnoho a jež si budou celkově opět žádat tisíce 
mrtvých. 

6.  Neočkovaní lidé budou v následující době ze strany státních představitelů chybně obviňováni z toho, 
že mohou za další a opět další výskyt velmi vysokých, do tisíců jdoucích počtů infekcí, jakož 
i za výskyt stovek a tisíců mrtvých, přičemž státní činitelé budou na neočkované také uvalovat 
sankce, jelikož na ně budou protiprávně svalovat vinu za svá vlastní chybná rozhodnutí, vyhlášky 
a výnosy atd., byť tuto vinu nesou výhradně a v plném rozsahu právě sami státní činitelé. To se bude 
dít v tom smyslu, že neočkovaní budou ztrácet svá práva svobodných občanů a budou takříkajíc 
z moci úřední a na základě restrikcí pozbývat své svobody a stávat se otroky své vlastní vlády a těch, 
kteří s ní budou souhlasit. 
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Toto jsou celkově výklady, které nám poskytl Ptaah a jež by se měly v nejbližší době na Zemi 
uskutečňovat, přinejmenším v zemích, v nichž jsou občané a občanky kvůli chybnému rozhodování 
a konání státních činitelů znejišťováni ve věci koronavirové nákazy a polokvalitních očkovacích látek. 

Billy   To, co jsme v tomto ohledu probrali, vlastně stačí. Máš ještě něco důležitého, co bys možná v tomto 
ohledu chtěla říct? 

Menara   Ne, to nemám, neboť jsem ani nepřišla, abych s tebou probírala tyto věci, jelikož jsem zde čistě 
soukromě, jak bys to nazval. 

Billy   O. k., tak se můžeme teď bavit soukromě. 
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