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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý pětaosmdesátý kontakt 

úterý, 16. listopadu 2021, 23.04 hod. 

 

Billy   Ahoj, Bermunda. Je pěkné, že ses tu zase jednou objevila. Vítám tě a zdravím. 

Bermunda   Buď také pozdraven, já jsem (...) (...) (...) Bylo to nevyhnutelné, skutečně jsem nebyla 
k dispozici. Musela jsem se totiž jako odbornice zevrubně věnovat výzkumům přesných účinků 
neprověřených a nebezpečných, ba částečně dokonce životu nebezpečných očkovacích látek proti 
koronaviru, jakož i výzkumům všelijakých okolností a událostí s těmito látkami spjatých; a výsledky, 
které toto bádání přineslo, jsou celkově skutečně neradostné. Celá tato problematika je velmi výrazně 
obsáhlejší než se všeobecně zdá, neboť fakticky zahrnuje mnohem více skutečností než právě jen tolik, 
kolik se jich nekompletně a lživě »vysvětluje« pozemskému lidstvu. 

Billy   S tím Ptaah už nechce mít nic společného. Je silně rozhněvaný, což je u něj neobvyklé. A jelikož 
nevím, zda i ty (...) (...) 

Bermunda   Nikoliv, zabývám se tím i nadále. Je mi známo, že o těchto věcech již nechce hovořit, jelikož 
nedokáže pochopit, že mezi pověřenými státními představiteli, kteří stojí v čele pozemských zemí, 
vládne takový nerozum a takové nepochopení, kvůli čemuž se mohou znovu vzmáhat a šířit infekce 
koronaviru. Ptaah je zajisté rozčilený, a navíc i zklamaný, neboť pověření státní činitelé na Zemi 
nerozeznávají faktickou pravdu celé věci, a tudíž ani nevyhlašují a nevydávají pro národy správná 
opatření, díky nimž by mohl být koronavirus skutečně omezen, ba do té míry utlumen, že by pozemské 
lidstvo již nemohl zatěžovat ve formě pandemie nebo epidemie. Tento virus již nepůjde vymýtit, a bude 
dále existovat po celá tisíciletí, avšak správné jednání by mohlo vést k tomu, že by ztratil svoji úděsnou 
nebezpečnost v podobě další pandemie nebo epidemie. 
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Skutečnost, že mohou opět růst případy infekcí, zaviňují státní představitelé každé země, kteří dovolují 
a připouštějí, že lidé zcela neopatrně nenosí ochranné respirační roušky a nedodržují odstupy 
od ostatních. Kromě toho také vymysleli – aniž by skutečně přemýšleli – hloupá pravidla 2G a 3G 
(očkovaný, uzdravený, testovaný; pozn. překl.), která jsou absurdní proto, že četné údajné vakcinace 
zcela postrádají smysl, jelikož mnohé z těchto údajných vakcín jsou uváděny k aplikaci pouze kvůli zisku, 
aniž by obsahovaly skutečné účinné látky proti viru, jelikož sestávají jen z destilované vody nebo 
z roztoků kuchyňské soli. Jiné vakcíny oproti tomu představují výrobky, které jsou nevyzrálé a které 
nebyly dostatečně otestovány, a tudíž jsou zdraví škodlivé, nebo mohou mít dokonce smrtelné 
následky. Mnozí lidé oočkovaní těmito látkami se mylně pokládají za imunní proti infekci koronavirem, 
což je však skutečně mylný předpoklad, neboť pomocí destilované vody, roztoků kuchyňské soli nebo 
jiných zdánlivých očkovacích látek nelze docílit žádné imunity, a proto četné osoby »oočkované« 
zdánlivými vakcínami trpí takzvanými »průlomovými infekcemi« a virem onemocní. Velmi četné 
»vakcíny« – jejichž počet dosahuje mnoha miliónů a které budí zdání, že bylo tolik a tolik osob fakticky 
oočkováno – jsou naprosto bezcenné a vzbuzují dokonce i ve státních předsedech a pověřených 
epidemiolozích, virolozích a lékařích zdání o něčem, co ve skutečnosti neexistuje. Týmž kriminálním 
způsobem se jedná i ve věci očkovacích průkazů – takzvaných očkovacích pasů atd. –, neboť díky svým 
kontrolním možnostem jsme byli schopni zjistit, že tyto doklady jsou falšovány v počtech několika 
miliónů. Kolik takových padělků je v oběhu, to úřady nevědí, a proto z jejich strany oznamované 
informace v žádném ohledu neodpovídají skutečnosti a z ní plynoucí pravdě. Vskutku však existuje 
vícero miliónů těchto padělků, které jsou tak dokonalé (a také se i draze prodávají), že je odhaleno jen 
velmi málo z nich, pokud vůbec – zejména jsou odhalovány pouze břídilské padělky. 

Nové negativní vývoje spojené s koronavirem se na Zemi staly katastrofou, z které tyjí kriminální živly, 
což ovšem chvástaví státní předsedové nechtějí rozpoznat, a tudíž se nechávají oklamat, hrají 
zločinnosti do karet a nakonec budou národy terorizovat diktátorskými, donucovacími opatřeními, což 
nastane již brzy. Z neschopnosti autokratických státních předsedů vyplyne, že se budou bouřit a odbojně 
vzpouzet zástupy těch částí populace, které nebudou souhlasit – smím-li použít označení, která používáš 
ty – s chybnými nařízeními a vyhláškami »lidových vůdců«, kteří předsedají státu. Nařizují a provádějí 
se totiž chybná opatření namísto těch správných, jak uváděl Ptaah – což je mi známo, jelikož jsme měli 
možnost vyposlechnout tvůj rozhovor s ním z dnešního poledne –, neboť státní předsedové postrádají 
jasné myšlení, schopnost reálně se rozhodovat a činit správná nařízení, stejně jako ani nevydávají 
správné vyhlášky a neprojevují správné způsoby jednání, kvůli čemuž probíhají všechny věci v rozporu 
s jejich činností a mají nevýhodné účinky. To vede k tomu, že se Ptaah vyjadřuje hněvivě a že nechce 
k ničemu již nic povědět. Tomu lze zajisté porozumět, neboť mu leží na srdci blaho pozemského lidstva, 
jak bys řekl ty. 

Co se týče skutečně potřebného rozumu a zdravého úsudku, tak toho mají všichni pověření státní 
činitelé na Zemi velmi výrazně méně, než by bylo nutné, a tudíž tyto atributy zjevně postrádají, vinou 
čehož národy obelhávají a »vedou« chybně a falešně. Jejich řemeslem jsou mocenské choutky a sobecká 
samovládnost, z čehož bují nenávist proti nim v té části národů, která myslí a vidí věci v širších, 
prozíravějších souvislostech než samotní pověření státní činitelé a než ti, kteří jsou na této »vrchnosti« 
slepě závislí, a kteří jsou schopni logicky myslet právě tak málo jako sama tato »vrchnost«. 

Od rozumově, úsudkově a reálně myslící bytosti, zejména právě od člověka, by vlastně mohlo být 
očekáváno, že bude používat rozum a zdravý úsudek, což by bylo možno očekávat i od pozemšťanů, 
avšak skutečně jen hypoteticky, neboť v realitě tyto věci nelze očekávat od těch, kteří ještě nejsou 
schopni reálně, logicky myslet. A toho nejsou schopni všichni ti státní předsedové, a tedy 
»vrchnostenští« činitelé, kteří selhávají při situacích, jakou je již asi 2 roky současná koronavirová 
pandemie. Kdyby daní činitelé na samém počátku nákazy smýšleli a rozhodovali správně a kdyby 
podnítili a provedli správné kroky, tak by bylo možno během několika málo měsíců nákazu potřít 
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a ukončit, dříve než by se mohla zvrhnout v pandemii, neboť tehdy byly národy všech států ještě 
ochotny dodržovat nezbytná opatření, která byla vyhlašována a nařizována. V této situaci však státní 
představitelé selhali a vydávali zmatečná opatření, a sice svými nařízeními, která se příčila veškerému 
rozumu a veškeré soudnosti, a která všechny národy znejistěla a ochromila jejich zájem o potírání 
koronavirové nákazy. Tyto problémy dále prohlubovala nedostatečná účinností očkovacích látek, které 
byly náhle vrženy na trh a způsobovaly až životu nebezpečné následky, které četní lidé nepřežili, zatímco 
jiné látky byly zcela neprospěšné, jelikož sestávaly jen z destilované vody nebo z roztoků kuchyňské soli 
atd., a tudíž takto »ošetřené« osoby navzdory této »vakcinaci« onemocněly – anebo zemřely. 

Ve skutečnosti existují jen velmi nemnozí pozemšťané, kteří jsou schopni uplatňovat normální a zdravý 
rozum a logický úsudek k tomu, aby správně viděli, vyhodnotili a posoudili danou situaci, neboť většina 
pozemského lidstva je slepě závislá na své »vrchnosti« a na náboženstvích a nechá si vlivem lží a šaleb 
nakukat a klamavě vemluvit nereálné věci. Navíc jsou lidé vinou své slepé závislosti olupováni o veškerý 
jasný rozum a veškerý logický úsudek, a tudíž ztrácejí schopnost jasně myslet, jednat a činit jasná 
rozhodnutí, přičemž v tomto ohledu pozbývají veškeré vlastní iniciativy. Jejich slepé vazalství je svádí 
k tomu, aby jednoduše věřili všemu, co se jim předhazuje s cílem, aby tomu věřili. 

Billy   Takříkajíc se jim předhazuje »žrádlo«, které pak – jak by tomu mohlo být jinak – právě sežerou 
i s navijákem, resp. mu věří, aniž by uplatnili třeba jen náznak vlastní úvahy, resp. vlastního myšlení. 

Bermunda   To jsou tvá slova, avšak vyjadřují přesně to, co posiluje moji vlastní výpověď. Reálné, 
rozumné a soudné myšlení, rozhodování a konání lze očekávat jen od bytosti, u níž stojí tyto správné 
atributy vždy a v každém případě v popředí coby nejdůležitější, logické faktory. Tyto atributy však zjevně 
postrádají zvláště pozemští státní pověřenci, stejně jako většina pozemských národů, které volí 
do nejčelnějších úřadů neschopné státní činitele, kteří potupně selhávají, když se od nich vyžaduje 
správné a logické myšlení, rozhodování a jednání, jako právě v současnosti ohledně pandemie. Z tohoto 
důvodu také vládnou mezi pozemskými národy trvalé nepokoje a vše se zvrhává ve války a teror, 
přičemž ke všem těmto nepokojným poměrům přispívá i faktor náboženské víry. Celek těchto 
ustavičných nepokojů nevěstí pro nadcházející budoucnost pozemského lidstva nic dobrého, neboť tyto 
nepokoje žhnou ve skrytu a celá situace nejistě kolísá, jelikož stojí v těchto ohledech jakoby 
na skleněných nohou, které se mohou rychle podlomit, což může nejen eskalovat hrozbu národních 
povstání, ale i národních válek, které skutečně neustále číhají na horizontu budoucnosti. 

Billy   Nechť tvá slova dolehnou k uším vládních činitelů – avšak ti na ně kvůli svému idiotství nedají. 
Jsou to autokrati a autokraty i zůstanou (...) 

Bermunda   Tak tomu žel bude, a pro četné lidi to bude ještě znamenat, že ... 

Billy   ... se rozžehnají se životem. Však to jsi chtěla říci, že? 

Bermunda   Ano. – Tak toto téma nyní uzavřeme, neboť bych s tebou chtěla ještě něco prohovořit, co 
nemusíš bezpodmínečně sepisovat. Ono ... 

 

 
COPYRIGHT a AUTORSKÉ PRÁVO 2021 (německy), 2021 (česky) Eduard A. Meier, »Univerzální svobodné zájmové 
společenství«, Semjase Silver Star Center, 8495 Schmidrüti, Švýcarsko. Žádná část tohoto díla, žádné fotografie ani jiné 
obrazové podklady, žádné diapozitivy, filmy, videa ani jiné spisy nebo ostatní materiály atd. nesměji byt bez písemného 
svolení vlastníka copyrightu v žádné podobě (fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), ani za účelem utváření výuky atd., 
reprodukovány nebo zpracovávány, rozmnožovány či šířeny pomoci elektronických systémů.  
Originál vydán na www.FIGU.org prostřednictvím:   
»Univerzálního svobodného zájmového společenství«, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 
Schmidrüti, Švýcarsko. Překlad do češtiny FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

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

