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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý čtyřiaosmdesátý kontakt 

úterý, 16. listopadu 2021, 13.21 hod. 

 

Ptaah   Jsem opět zde, milý příteli, Eduarde. Dělá mi pokaždé radost, když tě vidím v dobrém zdraví. Buď 
pozdraven, můj příteli. 

Billy   I já tě zdravím, Ptaah, můj příteli. Také jsem rád, že tě můžu pozdravit, když se těšíš dobrému 
zdraví. Není to přece samozřejmé, neboť člověk skutečně nikdy neví ... 

Ptaah   To jsou pravá slova, a člověk by neměl nikdy zapomínat na to, že vždy existuje faktor nejistoty, 
i když je vše detailně plánováno. 

Billy   Tyto věci lidé každopádně nezahrnují do svého myšlení, pokud vůbec myslí a nedávají všemu 
jednoduše povrchní průběh, jak to mají vlastně ve zvyku takzvaní každodenní pozemšťané. To mě hned 
přivádí k tomu, co de facto hýbe světem, totiž ke koronavirové nákaze. Ty jsi patrně ve vašem kruhu 
hovořil o tom, co se bude odehrávat ohledně toho, co nyní Rakousko praktikuje vůči neočkovaným 
a že tito vládní činitelé nařídili svému lidu lockdown, což osobně považuji za nevídanou sprosťárnu. 

Ptaah   O tom se budou státní představitelé jiných států ještě »radit«, pokud člověk vůbec smí hovořit 
o radění. V zásadě se totiž o porady vlastně vůbec nejedná, neboť dotyční státní činitelé jednají – jak 
vždy říkáš, když něco probíráme soukromě – zcela bezhlavě, neboť činí bezmyšlenkovitá a neuvážená 
usnesení, a tudíž jednají se svými restrikcemi neoprávněně, a nařizují a vnucují svému národu něco, co 
přináší více škody nežli užitku, a co navíc štěpí společnost, jelikož se k neočkovaným tajně přistupuje 
jako ke škůdcům národa, což jsou způsoby, které byly zcela běžné v době nacismu. Kvůli tomu jsou 
oklešťovány svobody lidí, kteří jsou zákonitě doháněni k tomu, aby se bránili. Mimoto má takovéto 
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restriktivní nařizování a jednání státních činitelů za následek, že v populaci vzniká nevraživost, jelikož 
jedna její skupina se bouří proti té druhé a vyvíjí vůči ní nenávistnou, rozvratnou činnost. Celý tento 
přístup vzbuzuje tedy v lidech nepřátelská hnutí, jež mohou v populaci nakonec vést k povstáním, 
ba dokonce k občanským válkám. Na tyto okolnosti státní činitelé nepomýšlejí, stejně jako ani na další 
důsledky, které vyplývají z jejich falešných vyhlášek, skutků a opatření. 

Státní představitelé – jakož ani jejich poradci – nejsou schopni nařizovat a vykonávat to, co je správné, 
byť by se vlastně muselo jednat o vůdčí činitele, kterým by lid musel projevovat důvěru a kteří by měli 
»vést« populaci svých států, což ovšem ve skutečnosti nečiní, jelikož tito takzvaní vůdčí činitelé nejsou 
schopni vykonávat svůj úkol. Státní představitelé tedy naprosto nejsou způsobilí k výkonu svého úřadu, 
a tudíž jsou schopni »vést« své úřady právě jen do té míry, že dokážou realizovat to, co jim svými 
»radami« vnukávají jejich poradci, kteří je ve skutečnosti řídí a vedou. 

Co se týče nutných kroků k tomu, aby se skutečně zastavila koronavirová nákaza, tak všechny tyto kroky 
státní činitelé zločinně a na úkor populací ignorují, přičemž přijímají, resp. vyhlašují a nařizují právě 
opačná opatření, než která by byla skutečně nutná a která by přinesla úspěch. Z toho důvodu jsou 
neočkovaní – kteří v Evropě představují asi 1/3 celkové populace – obviňováni z toho, že mohou za nyní 
se vzdouvající vlnu, resp. za opětovně se vzmáhající nové infekce koronaviru, ačkoliv to neodpovídá 
pravdě. Pravdou totiž je, že pověření státní činitelé vyřadili z platnosti bezpečnostní pravidla a nařídili, 
že nezbytné nošení ochranných respiračních roušek a dodržování rozestupů mezi jednotlivými 
pozemšťany již není nutné. To i přesto, že z výhledu do budoucnosti bylo možno rozeznat a konstatovat, 
že z neschopnosti státních činitelů vzejde a bude nutně vzcházet situace v tom smyslu, že vinou jejich 
chybných nařízení, vyhlášek a skutků se bude vše zvrhávat, a to tentokrát ještě hůře, než se vše zvrhávalo 
ke konci roku 2019, kdy byla koronavirová nákaza poprvé rozpoznána, načež se začala rozšiřovat. 
Již tehdy nařizovali a vyhlašovali státní představitelé po celém světě pro své národy chybná opatření, 
prováděli je laxně a projevovali liknavý přístup, kvůli čemuž se mohla nákaza v podobě pandemie 
rozmáhat po celé planetě a v pozemském lidstvu, které začalo být následně unavené z lockdownů. 

Billy   A nyní vládní představitelé kvůli své nekompetentnosti opět dělají chybné kroky, jelikož kvůli své 
hlouposti, resp. neschopnosti myslet nedokážou rozpoznat, co dělají chybně ve věci svých zmatených 
a nelogických nařízení, vyhlášek a pohledů na věci, které plynou z celé jejich slepoty. 

Ptaah   Nyní se začínají ospravedlňovat v tom smyslu, že své vlastní selhání svalují na všechny 
neočkované, které se snaží znemožnit tím, že je obviňují z nového vzplanutí četných infekcí a ze stále 
rostoucího počtu mrtvých, kteří zemřeli z důvodu koronavirové nákazy. 

Billy   Ano, budou ovlivňovat názory všech takzvaných uzdravených a oočkovaných – kteří se mohou 
ve skutečnosti stále znovu a znovu nakažovat a přenášet infekci na své spolubližní, jelikož očkovací látky 
zpravidla ještě mnoho nepřispívají k imunizaci – a budou je strhávat k tomu, aby se osopovali 
na neočkované. A to budou dělat právě tak dlouho, dokud se neočkovaní nenechají touto nevyzrálou 
látkou, která se neprávem nazývá vakcínou, »oočkovat«. V televizi se přece již říká, že mnozí neočkovaní 
se nyní přece jen nechali naočkovat. 

Ptaah   To jsme prověřovali již dnes a zjistili jsme, že část méně vytrvalých jedinců se kvůli chybným 
úředním nařízením již cítí donucena k tomu, aby se podrobila opatřením spojeným s vakcinací těmito 
pochybnými látkami, avšak je to mnohem méně lidí, než se tvrdí. Většina vakcinací se totiž netýká 
neočkovaných, neboť ve skutečnosti jsou spíše aplikovány opětovné nebo posilující dávky, jež následují 
po předchozím očkování, které již za krátkou dobu ztratilo svoji účinnost. 

Billy   Probíhá tedy prakticky jalový vývoj, neboť jednak jsou lidé na Zemi podváděni a – jak se říká – 
voděni za nos falešnou propagandou a jednak se lidé nepříliš srdnatí a vytrvalí nechávají očkovat 
nevyzrálými vakcínami, klamat a dovádět k víře, že se po vakcinaci s jistotou nemohou nakazit, ačkoliv 
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tomu tak není, jak dokazuje praxe. Je jim zamlčován fakt, že mohou být i navzdory vakcinaci postiženi 
koronavirem, že jím mohou onemocnět a že mohou nákazu infekčně přenášet na další lidi. Vládní činitelé 
a s nimi působící lháři, které lze nalézt mezi mnoha epidemiology, virology, lékaři a jinými zastánci 
očkování, se snaží pomocí svých vědomých nepravd a chybných informací ošálit oklamané pozemšťany 
a vystrašit je, aby se nechali oočkovat vakcínou, která je dosud v mnoha ohledech nedostatečná, a která 
pro ně navíc může být i životu nebezpečná nebo zdraví škodlivá. 

Ptaah   Jak vždy říkáš, když jde o to něčeho dosáhnout: O to tady jde. V tomto případě jde tedy o to, aby 
byli neočkovaní jedinci vystrašeni falešnými hlášeními, lžemi a nepravdami, začali z toho důvodu 
pochybovat a byli zdržováni od faktické pravdy, a tedy i od reality celé věci, a to se děje tím způsobem, 
že se právě na neočkované svaluje veškerá vina a uvádí se do popředí. 

Billy   To vše ale lidi znejišťuje do té míry, že nevědí, co je správné a co špatné, nebo že mají v tomto 
ohledu pochybnosti. Jasným a zřetelným důsledkem této situace pak je, že mnozí pozemšťané nevědí, 
co mají dělat – tedy zda se mají, nebo nemají nechat naočkovat. V tomto směru jim žel nemohou ani 
nesmějí být udíleny rady, neboť každý člověk musí nechat působit svůj pravlastní rozum a svůj vlastní 
zdravý úsudek a zcela samostatně se rozhodnout, co učiní, nebo neučiní, co si může po stránce svého 
zdraví dovolit a obhájit a co nikoliv. 

Ptaah   To souhlasí, neboť nikdo nemá právo – a to se vztahuje i na státní činitele a jejich pokyny 
a vyhlášky – zneuznávat osobní vůli a rozhodnutí žádného pozemšťana a ignorovat tím jeho vlastní 
úmysly. Výjimky smějí představovat pouze osoby, které nevládnou svým vědomím, a které tedy nejsou 
schopny se samostatně rozhodovat, resp. nejsou způsobilé k tomu, aby pomocí svého rozumu 
a zdravého úsudku rozhodovali o zdaru či nezdaru své vlastní osoby či pozemšťanů, s nimiž spolužijí 
ve společnosti. 

Jediné, co by bylo ze strany státních činitelů oprávněné, by bylo vydání výnosu, resp. rozumného pokynu, 
resp. všeobecně platné vyhlášky, která by určovala, jak mohou pozemšťané nejlépe chránit sebe samé 
i ostatní, s nimiž spolužijí na Zemi. V případě epidemie nebo pandemie, která v současnosti na Zemi zuří, 
by toto právo vypadalo tak, že každý jednotlivec v populaci musí sám rozpoznat svoji povinnost chránit 
sebe samého i své spolubližní na Zemi, přičemž by také musel na základě státního pokynu, resp. státní 
vyhlášky povinně dbát na to, aby při stycích s jinými osobami nosil vhodnou a kvalitní respirační roušku 
– která musí pro pozemšťany podle jejich standardů odpovídat třídě FFP2 – a aby zachovával náležité 
a bezpodmínečně nutné odstupy od ostatních osob, s nimiž na Zemi spolužije. Pokud by státní činitelé 
vydali pro obyvatelstvo výnos obsahující takovéto pokyny, resp. nařízení, pak by to bylo naprosto 
přípustné a oprávněné, a navíc i svobodné, sociální a demokratické, na což pozemšťané kladou 
obzvláštní důraz. 

Když člověk správně zauvažuje a správně se zamyslí – což státní činitelé na Zemi žel nečiní, jak opakovaně 
zjišťujeme –, tak musí dospět k poznání, že vyhlašování a nařizování lockdownu pro neočkované je 
nepřípustné, a navíc je tím na občany vyvíjen nátlak, jsou olupováni o své svobody a diskriminováni, 
přičemž je jim také upírána možnost činit vlastní svobodná rozhodnutí. Totéž tedy platí i ve vztahu 
k souvisejícímu očkování, které se vyžaduje a které občany opravňuje k tomu dělat to či ono, zatímco 
lidem, kteří se očkování nepodrobili, a kteří jsou tedy neočkovaní, nejsou tyto aktivity povolovány. To 
ovšem již představuje bezmezný donucovací a nátlakový prostředek, upírání svobody, diskriminaci 
a diktaturu nejhoršího druhu, která v demokratickém státě nikdy nesmí být zaváděna ani 
uskutečňována. 

Billy   I přesto se ovšem od dneška bude neodpovědně praktikovat v Rakousku a brzy ji jistě budou 
napodobovat i vládní činitelé v Německu atd., jelikož ti rovněž nevědí, co je nutno skutečně činit, a že je 
tedy nutno nařídit všeobecné nošení ochranných respiračních roušek a dodržování rozestupů mezi 
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jednotlivými lidmi. I tady ve Švýcarsku máme žel neschopné vládní činitele, kteří již koketují s rakouským 
diktátorským systémem pro neočkované, místo aby používali rozum a zdravý úsudek. 

Ptaah   Pokud však člověku tyto atributy scházejí, jako scházejí státním představitelům, tedy ve věci 
vedení obyvatelstva, tak ... 

Billy   ... je situace zcela beznadějná. 

Ptaah   To jsem říci nechtěl, ale to, že pak se žel nedá nic správně zregulovat a že lid musí trpět diktaturou. 

Billy   Přirozeně, to jsi řekl správně. 

Ptaah   Ano, musí být ale řečeno, že se nemohu solidarizovat s tím, co se přinejmenším v Rakousku 
podniká proti neočkovaným. To vše se příčí veškerému právu pozemšťanů na osobní rozhodnutí. Ze své 
strany takovéto manýry odmítám, neboť se protiví svobodnému a osobnímu rozhodování a mínění 
každého jednotlivce, jeho právům, jakož i veškerému demokratickému pořádku a svobodě. Jedná se 
o pustý nátlak na vakcinaci, neboť jen po jejím absolvování mohou občané požívat jistých svobod. 
Každému pozemšťanovi musí být ve vztahu k jeho osobnosti za všech okolností ponecháno na vlastní 
vůli a na vlastním rozhodnutí, zda se chce nechat oočkovat, nebo nikoliv. 

Jediné správné rozhodnutí by spočívalo v tom, že by státní představitelé nařídili a vyhlásili, resp. 
takříkajíc předepsali, aby pozemšťané povinně nosili ochrannou respirační roušku třídy FFP2 a dodržovali 
náležité vzájemné rozestupy, aby tak chránili své vlastní zdraví i zdraví svých bližních. Prosadit tuto věc 
by mělo být s použitím trochy rozumu a zdravého úsudku možné, přičemž skutečně neschopní státní 
činitelé na Zemi by měli těmito atributy vládnout alespoň do té míry, aby pochopili, že je jim dávána 
dobrá rada, podle níž by měli správně jednat. V tomto ohledu musím udělit následující rady: 

1.  Všichni pozemšťané – ať očkování, uzdravení nebo neočkovaní – musejí nosit obecně a jednotně 
ochranné respirační roušky třídy FFP2 při stycích s ostatními, kteří nepatří do vlastní, přímé a zdravé 
životní sféry a o nichž není známo, zda byli nebo nebyli infikováni koronavirem. 

2.  Pozemšťané musejí dodržovat nezbytný odstup od ostatních, i když nosí ochrannou respirační roušku 
třídy FFP2, přičemž tento odstup musí případ od případu, zpravidla činit 150 až 200 cm. Pokud 
existuje určitá jistota, že jedna osoba nebo několik osob, s nimiž je člověk ve styku, není infikováno, 
pak může/smí být bezpečnostní odstup kratší. 

3.  Při přímém nebo blízkém styku se spolubližními, kteří nenáležejí k vlastní, přímé životní sféře člověka 
a k jeho bezpečnému okruhu, v němž je zaručována bezinfekčnost, by měl člověk nosit a používat 
výhradně ochranné respirátory třídy FFP2. 

4.  Člověk musí dodržovat a zachovávat pravidlo, že se má vyvarovat přímých tělesných dotyků, tedy 
podávání a potřásání rukou, polibků a objetí atd. 

5.  Člověk musí dodržovat nezbytná hygienická opatření – jako dezinfekci rukou – a řídit se i všemi 
ostatními nutnými hygienickými opatřeními. 

6.  Musí být zapovězena veškerá letecká, automobilová, autobusová, železniční a lodní atd. doprava 
za dovolenou, stejně jako dovolené na cizích místech a v cizích, resp. ostatních státech atd. 

7.  Veřejné dopravní prostředky a soukromé prostředky na přepravu lidí smí vícero osob současně 
používat jen tehdy, když nosí nezbytnou respirační roušku FFP2 a zachovává pořádné bezpečnostní 
rozestupy dle toho kterého vozidla, resp. transportního prostředku. 

8.  Pouhé ochranné respirátory třídy FFP1 chrání před infekcemi nedostatečně, a lidé by je měli nosit jen 
na ulicích a cestách, kde mohou při chůzi zachovávat dostatečné odstupy od ostatních; tyto 
respirátory by se nikdy neměly používat v oblasti přímých styků s bližními. 
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9.  Nošení medicinálních roušek by mělo být vyhrazeno osobám, které provádějí patřičné činnosti atd. 

Nátlak, jejž nyní státní činitelé vyvíjejí na neočkované, představuje již sám o sobě neodpovědný, zločinný 
způsob nařizování, který dotyční nerozvážně uvádějí do života. Tyto způsoby svědčí o jejich neschopnosti 
vést stát a o jejich vině vůči pozemskému lidstvu, která je stále nezměrnější, následkem čehož se může 
nákaza bez zábran dále infekčně šířit, jelikož dotyční nepodnikají správné kroky. Kvůli celému chybnému 
chování pověřených, resp. státních představitelů, popř. kvůli jejich provinilým rozhodnutím a vyhláškám, 
se mohla navíc koronavirová nákaza rozšířit do všech států Země a mezi pozemšťany. Ve všech státech 
se totiž rozmohlo totéž chybné počínání. K tomu přistupuje i fakt, že se pověření státní činitelé 
nekontrolovaně spoléhají za výrobce očkovacích látek, kteří své vakcíny vrhají na trh, aniž by byly co 
nejdůkladněji otestovány, čímž neoprávněně »vydělávají« miliardy – a navíc tím i ničí životy pozemšťanů. 

1.  Všechny vakcíny proti koronaviru, které dosud různé firmy a koncerny vyvinuly a uvolnily k aplikaci, 
jsou ve vztahu k různým nárokům rozdílných tělesných vlastností lidí zatím nedostatečně 
otestovány a prověřeny, a tudíž jsou pro jisté procento pozemšťanů skutečně životu nebezpečné 
a mají právě opačný účinek, než jaký by mít měly, ba co více: Někdy vskutku mají vedlejší účinky 
a způsobují lidem útrapy, nebo je i zabíjejí. 

2.  Vakcíny jsou tedy částečně životu nebezpečné pro pozemšťany, jejichž chemické látky nevyhovují 
těm, z nichž jsou vakcíny vyrobeny, takže očkovací látky nejsou kompatibilní s nezbytnými 
a potřebnými tělesnými předpoklady. Tento fakt ovšem odpůrci očkování obojího pohlaví vědí, 
předpokládají jej nebo se o něm dozvídají ze všelijakých zdrojů, a proto nyní propuká státní, hrubě 
zavádějící kampaň státních činitelů proti neočkovaným. 

To je vlastně vše, co o tom chci povědět, a mimoto je neplodné hovořit dále o těchto faktorech, 
o hlouposti pozemských rádoby vůdců států a jejich falešném konání a působení, neboť ti se neřídí 
žádnou radou a nejednají tak, jak by jednat museli. Z toho důvodu nechci být již do budoucna s těmito 
věcmi konfrontován, ledaže by se objevily nové poznatky, jež by vskutku musely být prodiskutovány. 
Nepřišel jsem sem tedy z tohoto důvodu, ale proto, že s tebou musím prohovořit různé věci, které však 
mají zůstat jen mezi námi. 

Billy   To není žádný problém, a tak svůj rozhovor o koronavirové nákaze atd. jednoduše uzavřeme 
a můžeme se věnovat tvé záležitosti. Nuže ... 
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