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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Quetzal z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý šestaosmdesátý kontakt 

úterý, 23. listopadu 2021, 7.23 hod. 

 

Quetzal   Ahoj, můj příteli, jsem tady již v této časné hodině. Minulou noc jsi mě volal prostřednictvím 
Florena, a jelikož jsem chtěl beztak přijít, tak jsem již zde. 

Billy   Máš štěstí, můj synu, neboť jsem tady chtěl být asi až za 30 minut. Ale vítej v mém domě – ahoj. 
Očekával jsem tě, ano, avšak až večer. 

Quetzal   Jsem tu právě dříve, neboť se zajímám o to vše, co se odehrává ohledně tvé ... Vše se přece 
odvinulo zdárně a uvedlo dobře do chodu, a já se domnívám, že nyní vše (...) 

Billy   Ano, ale Michael přišel s nápadem ... 

Quetzal   To nepovažuji za dobré, neboť tvůj ... je obsáhlým způsobem ..., a tudíž má větší smysl, když ... 
Obzvláště ta nová ..., z níž tedy plyne nové ..., neboť to, co ..., to vytváří ... 

Billy   To si uvědomuji, ale musí to být právě řečeno, neboť populace mají vědět, jaká jsou skutečná 
fakta – i když je berou na vědomí pouze kruhy, které se o ně právě zajímají 

Quetzal   Zájem by ale měl být obsáhlejší. Když se zamyslím nad všemi těmi machinačními, falešnými 
vyhláškami, které vydávají státní představitelé různých států, tak vidím, že jim schází rozum a zdravý 
úsudek. Jsou totiž neschopní koronavirovou situaci správně posoudit, a tudíž svému národu, jejž mají ze 
své pozice vést, nenařizují správná opatření. V tomto ohledu musím přiznat, že se to dalece vymyká 
mému chápání. 
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Billy   Ano, to dokážu pochopit. Ptaah o tom již nechtěl hovořit, nicméně Bermunda mi sdělila, že se 
k tomu ve vašem kruhu vyjadřoval a byl rozzloben z toho, že jsou vládní mocenští činitelé na Zemi tak 
hloupí a omezení, že nevidí a nechápou kroky, jež by musely být správně učiněny. Nicméně se tážu sám 
sebe, jak by měli tihle idioti tyto kroky učinit, když nečtou to, co Ptaah říká? 

Quetzal   Částečně jsou jim ale tyto informace donášeny, jak vím. 

Billy   Je to ovšem neplodné, což dokazují vládní mocenští činitelé v Rakousku, kteří chtějí přinejmenším 
od února 2022 donutit všechny obyvatele své země k tomu, aby se nechali naočkovat těmi nevhodnými 
očkovacími látkami. Zamýšlí tak učinit navzdory všem známým případům, resp. navzdory varováním, 
že budou lidé kvůli tomu umírat a trpět závažnými vedlejšími účinky, které budou mnohým lidem 
zatěžovat a poškozovat zdraví, někdy až po sám jejich skon. V tomto ohledu mi stále telefonují poškození 
lidé nebo mně různé osoby posílají e-maily, v nichž si stěžují, jak špatně se jim daří, poté co se nechali 
oočkovat. Oproti tomu lidé, kteří se nechali oočkovat a netrpěli žádnými vedlejšími účinky, měli zjevně 
pouhé štěstí. To ale není divu, když se zamyslím nad tím, co povídali Ptaah a Bermunda o tom, že někdy 
byla jako údajná »očkovací látka« aplikována právě jen destilovaná voda a roztok kuchyňské soli a že si 
tímto podvodem někteří »vydělali« velmi mnoho peněz. Z toho důvodu existuje závratný počet těch, 
kteří se pokládají za imunní proti nákaze koronaviru, aniž by však ve skutečnosti imunní byli, neboť jim 
byla právě vpíchnuta neužitečná destilovaná voda nebo právě roztok kuchyňské soli. Situaci nezlepšují 
ani falešné očkovací průkazy a milióny očkovacích pasů, které se hromadně prodávají a které jsou tak 
perfektně zfalšované, že je nelze odhalit, jak plyne z údajů Bermunda a Ptaah. 

Quetzal   Státní činitelé a všemu přikyvující národy se v ničem nepoučili z nacistických metod minulé 
světové války, neboť dělají přesně to, co dělali i nacisté. Používají velmi zlovolné donucovací metody, 
jimiž olupují lid o svobodu a které se shodují s těmi, jaké uplatňovali i nacisté, a jde tedy o to, že budou 
trestáni lidé, kteří se nebudou podvolovat nátlakovým, donucovacím opatřením, která národu upírají 
svobodu. Je to zvláštní, už i tehdejší nacistický vůdce, Adolf Hitler, pocházel z Rakouska. Narodil se sice 
20. dubna 1889 ve městě Braunau na Innu (též Brunov na Innu), avšak svoji nekalou činnost spustit 
vlastně ve Vídni, jak vím. Své zvrhlé konání a chování však potom uskutečňoval v Německu a vedl 
pozemské lidstvo do katastrofy světové války. Své skutky vykonával s pomocí lidu, který mu s jásotem 
přitakával, slepě mu věřil a na celé pohromě se bezmyšlenkovitě spolupodílel, což si nakonec vyžádalo 
milióny lidských životů. Většina národa sama nemyslela, a byla tedy hloupá, což byl žel rozšířený jev, jaký 
je stejnou měrou rozšířený i dnes. Ohledně ohlášeného nuceného očkování vypadá situace stejně, jako 
vypadala i ta, která tehdy vedla ke světová válce a v níž byla pominuta a ignorována menšina těch, kteří 
skutečně samostatně přemýšleli, a kteří tedy nesouhlasili s většinou národa, která se nerozvážně 
a hloupě zastávala tohoto Adolfa Hitlera, věřila mu a následovala jeho pochopy. 

Billy   Ano, tak tomu vskutku bylo, a to nejen v Německu a Rakousku, ale i v případě nacistických zastánců 
ve Švýcarsku, neboť jsme ve své zemi měli lidi, kteří s Hitlerem souhlasili; to jsem sám zažil v našem 
sousedství, a jako šestiletý jsem také viděl, že na obytných stěnách visely obrazy s namalovanými 
hákovými kříži. Dokonce i ve vládě jsme měli zrádce, kteří s Hitlerem koketovali. Současně popravčí 
komanda střílela jiné Švýcary jako vlastizrádce, nebo dokonce i proto, že údajně oloupili svého 
kamaráda. U jezera Katzensee jsem sám viděl jednu popravu, kterou vykonala vojenská policie, 
vzpomínám si, že o ní hovořil můj kmotříček. Bylo mi ovšem pověděno, že v tomto případě měl být 
skutečně popraven vlastizrádce, což později potvrdil Sfath – ten muž se jmenoval Göbel nebo nějak 
podobně, už to nevím přesně. Moje paměť právě již řadu let kolísá, a tudíž si vzpomínám jednou na to, 
jednou více na ono. Nestrávil jsem právě svá léta jen tady na Zemi, nicméně ještě přesně vím, že tehdy 
mi bylo před 3 měsíci 6 let a že jsem byl u svého kmotra, své tety Marty a svého bratrance Waltiho 
v Regensdorfu na prázdninách, kde jsem se pak seznámil i s Elsi Moserovou; tehdy bylo zrovna jaro roku 
1943, to si ještě přesně vybavuji. V deštivém počasí jsme se, můj »kmotříček« Alfred Flückiger – který 

http://cz.figu.org/


3 
 

 

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

tehdy pracoval v regensdorfském vězení se zvýšenou ostrahou jako hlídač – a já, plížili na místo popravy 
u jezera Katzensee a mohli vše pozorovat. Můj kmotříček – kterého jsem měl i bez křtu, a který byl tudíž 
mým kmotrem, avšak nikoliv kmotrem křestním, neboť já jsem pokřtěný nebyl – znal dobu popravy 
a chtěl se na ni podívat. Vzal mě s sebou, jelikož potřeboval mít v záloze nějakou výmluvu, kdybychom 
byli přistiženi, pak by totiž řekl, že jsme se my dva již časného rána vydali na procházku – každopádně si 
to dnes myslím. Vojáci celé okolí zabezpečili tak mizerně, že jsme se my dva mohli nepozorovaně připlížit 
a pozorovat vše, co se odehrávalo v té malé jámě, v níž byl právě ten muž zastřelen. 

I dnes máme ve Švýcarsku četné lidi, kteří – jako tehdy nacističtí zastánci – chtějí druhé sužovat 
donucovacími opatřeními, jenže tentokrát se jedná o nucenou vakcinaci proti koronavirové nákaze. Jak 
to chtějí vládní činitelé v Rakousku praktikovat, to je mi záhadou, avšak také v Německu, Švýcarsku 
a ostatních zemích existují podobní živlové, kteří se již ohánějí takovýmito nápady a hrozí nuceným 
očkováním. A je patrně životu nebezpečné tyto věci říkat, neboť tehdy, v únoru 1942, jsem viděl, jak na 
popravním lešení popravili Sophii Schollovou a její názorové spřízněnce, jelikož říkali to, co si mysleli 
a viděli, a tudíž se něco takového může stát i ve Švýcarsku – jen právě jiným způsobem. Přinejmenším 
úřady si neberou servítky, pokud jde o to mě sveřepě obtěžovat, což se opět prokázalo před několika 
měsíci, kdy jela kolem policie, aby se podívala, zda ten Američan, který u nás bydlel po dobu 3 měsíců, 
skutečně odjel, jelikož mu vypršelo vízum. Od té doby se v USA na švýcarském velvyslanectví marně 
pokouší obdržet povolení k pobytu ve Švýcarsku. Úřad jej pomocí všech možných výmluv opakovaně 
odbývá a odkazuje na pozdější dobu, jelikož jeho pracovníci jsou údajně tak zahlceni, že nestíhají řádně 
vyřizovat svoji práci. 

Když se zamyslím nad tím vším, co se tehdy nepřístojně dělo v Německu a po celém světě – tedy právě 
vlivem světové války – a co se se Hitlerovi a jeho pobočníkům nezamlouvalo, jako právě to, že Sophie 
Schollová šířila letáky proti nacistickému režimu, načež se dostala do víru a mašinérie režimu, tak 
dospívám k závěru, že by se něco podobného mohlo stát i mně, jenže právě jiným způsobem, neboť já 
jsem přece člověk, který říká, co si myslí. A proto je tomu ještě i dnes tak, že různí lidé, kterým se nehodí 
do krámu, že nemlčím, a že jsem navíc ve spojení s vámi, postupují proti mně nacistickými metodami. 
Mimoto se pokoušejí s týmiž nacistickými manýry prorazit se svojí nucenou vakcinací národa ve vztahu 
ke koronavirové pandemii, a tudíž tíhnou k tomu prosazovat vše násilím, jako to dělali tehdejší nacisté. 

Takzvaná 2. světová válka – která byla ve skutečnosti 3. světovou válkou, jelikož ta první byla vedena již 
mezi lety 1756 až 1763 – si následně vyžádala mnoho miliónů mrtvých. Ve světové válce vedené mezi 
lety 1939 až 1945 zabíjeli, vraždili a masakrovali v koncentračních táborech nacisté a slepě vazalští 
němečtí vojáci kromě zločinců (o čemž nebyly do dnešního dne uvedeny ve známost vůbec žádné 
informace, nebo jen nemnohé) hlavně židovské věřící, jakož i nevinné ženy, děti a muže. A to kromě 
miliónů dalších nevinných lidí po celém světě. Skutečnost, že i soukromé osoby zrazovaly četné židovské 
věřící, nebo je dokonce samy zavraždily, byla dodnes zamlčována a nevešla nikdy ve známost. I to jsem 
spolu se Sfath několikrát viděl a pozoroval na vlastní oči, stejně jako to, jak byli lidé stříleni před 
otevřenými a hlubokými hroby, do nichž následně padali. Bylo to skutečně úděsné, stejně jako fakt, že 
mnozí z těch, kteří se zřítili do hrobu, nebyli mrtví, takže byli následně zaživa pohřbeni, když byly hroby 
zasypány. To celé jsem mohl tehdy se Sfath pozorovat z jeho vesmírné lodi, a na to, co jsem viděl, nikdy 
nezapomenu. 

Nacistické metody vypadají dnes ovšem jinak a zaměřují se na nucené očkování, ačkoliv očkovací látky 
nejsou vyzrálé a dostatečně prověřené, resp. dostatečně otestované, což si žádá i lidské životy 
a způsobuje dlouholeté nebo doživotní zdravotní škody a nevýhody. Kdyby tomu bylo jinak, tedy kdyby 
vakcíny skutečně byly vyrobeny jako léčivo po dlouhodobých a celá léta trvajících testech a prověrkách, 
což by zaručovalo jejich značnou bezpečnost, tak by ochota všech národů k očkování vypadala také zcela 
jinak, a sice dosti pozitivně. Velmi, velmi mnozí z těch, kteří od roku 2020 reagovali negativně, by 
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neváhali se nechat oočkovat, neboť kdyby si mohli být v zásadní míře jisti, že na základě vakcinace 
nebudou hazardovat se svým životem a že nebudou muset po jeho zbytek chodit světem jako churaví 
mrzáci nebo jiní ochořelci, tak by se oočkovat nechali. Jelikož však byly očkovací látky po vypuknutí 
nákazy jednoduše vrženy na trh, aniž by byly otestované a prověřené, a jelikož se z nich vyklubaly 
nebezpečné, zčásti smrtící a zdraví škodlivé produkty, vyvstal v myslících částech národů rychle odpor 
proti nim. Ani nová vlna, která v současnosti vládne a která bude ještě horší, nezmění nic na nadcházející 
koronavirové katastrofě, neboť celá situace bude – jak jsem uváděl již dříve – eskalovat, přičemž pouze 
v severní části Evropy, právě v Německu, vystoupá počet mrtvých rychle a hodně přes 100 000. Tohoto 
vývoje nebude ušetřeno ani Švýcarsko a ani všechny ostatní evropské země, a to ani ve vztahu k nové 
mutaci, která se již v nejbližší době projeví v Jihoafrické republice a bude přenesena do Evropy. Avšak 
od nynějška budou znovu hlásit vysoké počty obětí ve spojitosti s koronavirovou nákazou i četné další 
země po celém světě, neboť kvůli neschopnosti vládních představitelů, kteří nepodnikají správné kroky, 
bude celá situace ještě výrazně horší, než byla doposud. Avšak všechna varování, která člověk křičí do 
světa, nepřinášejí žádné plody, neboť vládní činitelé chtějí všechno vědět nejlépe a dělají pravý opak 
toho, co by se muselo učinit. Z toho důvodu své vlastní selhání na plné čáře svalují na neočkované, jimž 
vyčítají nový výskyt a nové šíření nákazy a využívají bez rozpaků starotradiční nacistické metody ve víře, 
že tak nákazu zvládnou – ta sice časem jistě odezní, avšak bude existovat po veškerou budoucnost. Kvůli 
naprostému selhání vládních činitelů – kteří již od nepaměti stále jednají chybně, jelikož coby vládní 
neschopníci nejsou dostatečně chytří, ale mají jen velkou hubu – budou až do vzdálené budoucnosti 
umírat četní pozemšťané, a to nejen vinou dalších nákaz, jež budou nevyhnutelně přicházet v důsledku 
stále více se vzmáhajícího přelidnění, nýbrž i vinou válek, které budou neschopní a mocichtiví vládní 
činitelé rozpoutávat. Mimoto existuje faktor nejistoty ohledně toho, co podniknou ti cizinci 
(nepozemšťané; pozn. překl.), jimž se chce Pentagon v USA nově dostat na kůži pomocí nového 
programu »Task force«1, jak mi nedávno sdělil Ptaah. Projekt »Modrá kniha« (»Bluebook«) byl přece 
pouhým začátkem celé věci, na níž se podílel i Mr. Weaver, Waever nebo Wever, jeho přesné jméno si 
již nevybavuji, s nímž jsem se seznámil spolu se Semjase a který nám pak i sdělil, že musí říkat pravý 
opak toho, co odpovídalo faktické skutečnosti a pravdě. Je mu prý zapovězeno mluvit a nesmí říkat 
skutečnou pravdu. 

Nu ano, tak tomu je, a nyní dospěla situace tak daleko jako tehdy, jak uvádíš, takže mají být, jako v minulé 
světové válce, uplatněny nacistické metody, přičemž všichni ti křiklouni a nemyslící jedinci, resp. hlupáci, 
neodpovědně, bez okolků a zjevně i se zakaleným vědomím – jak by tomu mohlo být jinak – hlasitě vyjí 
a skučí své ANO a ROZHODNĚ ve vztahu k požadavkům vlády. A toto se děje nejen v Rakousku, nýbrž už 
i v Německu, ale dokonce i ve Švýcarsku, kde je podníceno související hlasování, které má proběhnout 
28. listopadu a které budou schvalovat všichni hloupí, na vládě otrocky závislí a sami nemyslící živlové. 
To vše se ale bude vzmáhat v mnoha dalších zemích, což nepovede k dobrému konci. 

Quetzal   Všechny takovéto správné informace by musely být oznámeny státním činitelům a většině 
národů, které jsou na nich vazalsky a slepě závislé. Mimoto těch 24 útoků, jež byly spáchány na tvoji 
osobu, dokazuje, že pro jisté lidi nejsi pohodlný, a proto jsem ... 

Billy   Ano, to bylo doposud účinné. Ale hloupost vládních činitelů a většiny národů je mocnější, což 
nepřipouští, aby se stalo něco takového, tedy že by např. naše rozhovory byly přihrány vládním 
představitelům a jejich slepým a nemyslícím přívržencům. To je ... 

Quetzal   To vyžaduje odvahu, kterou však mají pouze nemnozí. 

Billy   Žel. – To, o čem hovoříme, se dostává do rukou pouze těch, kteří čtou naše internetové stránky. 

 
1 Task force, tedy jednotka nebo útvar zřízený pro práci na jediném definovaném úkolu nebo činnosti; pozn. překl. 
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Quetzal   To souhlasí, ale v tomto případě existují zájemci, kteří by v dané věci mohli vyvinout svoji 
iniciativu a zaslat pověřeným činitelům tyto informace. 

Billy   To souhlasí, avšak dovolím si zpochybnit to, že by to vše následně četli, skutečně promysleli, oslovili 
svůj rozum a zdravý úsudek, a jednali tedy následně lépe a rozumněji. Nakonec musí každý člověk sám 
vědět, co dělá a co si chce dovolit, avšak tohoto uvědomění vládní činitelé a jejich hloupí zastánci nejsou 
schopni, jelikož právě nejsou s to rozvíjet jasné myšlenky. Žel existuje pouze málo vládních představitelů 
a občanů národů, kteří jsou z takového těsta, že by dokázali jasně myslet, neboť ve skutečnosti místo 
toho pouze věří, že myslí. A že právě otvírám svá ústa a hovořím o tom, co by mělo být, to se jim vůbec 
nezamlouvá, a proto se pokoušejí mě sprovodit ze světa. 

Jsem vzdálen toho, abych pozemšťanům radil, co mají dělat s ohledem na vládní vyhlášky, neboť jim 
neradím – stejně jako vy sami – ani to, ani ono, nicméně věci, které jsou nebo by byly správné, mohou 
být i přesto vyřčeny, a to i tehdy, když se nezakládají na žádné radě. Radění se skutečně zdržuji, stejně 
jako i vy, neboť každý člověk se musí sám rozhodnout, co chce, nebo nechce činit, a co pro sebe považuje, 
nebo nepovažuje za správné. To vše by ale muselo vypadat tak, aby člověk skutečně a opravdově 
přemýšlel o vznikajících věcech a aby jednoduše věřivě nečinil to, co mu předžvýkávají ostatní a co 
rozšiřují jako své správné či chybné mínění, jako svá nařízení, své vyhlášky či své donucovací, nátlakové 
prostředky atd. Neexistuje jednoduše nic, co by nahrazovalo pravlastní myšlení, správné rozhodování 
a z něj plynoucí, kvalitní jednání a chování – zejména tyto věci nemůže nahrazovat víra v něco či na něco, 
co hovoří proti veškeré logice, kterou může člověk rozeznat a následovat pouze na základě svého rozumu 
a zdravého úsudku. Proto ani nemohu udílet rady ohledně toho, co má, nebo nemá nyní jednotlivec 
osobně dělat po stránce své vlastní bezpečnosti a svého vlastního zdraví, pokud jde koronavirovou 
nákazu. Mohu pouze podotknout to, co k tomu povídá rozum a zdravý úsudek, tedy že musí každý člověk 
sám, na základě své vlastní povinnosti, využívat své pravlastní myšlení, rozhodování a jednání, aby 
chránil sebe samého a všechny své spolubližní a jednal správně. To v případě koronavirové nákazy 
znamená, že musí dbát o to, aby správně nosil vhodnou a kvalitní respirační roušku třídy FFP2 a aby 
zachovával nezbytné, dostatečné odstupy při svých stycích s ostatními. Toto je a zůstává jedinou věcí, 
kterou však nelze chápat jako radu, nýbrž jako platnou povinnost, kterou si člověk sám ukládá, aby 
chránil zdraví sebe samého i svých spolubližních. 

Quetzal   Je jednoduše obdivuhodné, jak precizně a výstižně dokážeš pokaždé vše povědět a vyložit. 
Skutečně to shledávám záviděníhodným. 

Billy   Promiň prosím, ale to není nic zvláštního, neboť u Sfath jsem se učil tomu, že člověk, který musí 
někomu něco povědět nebo vysvětlit, to má činit takovým způsobem, aby tomu jeho posluchač 
porozuměl, který se jej také může dotazovat, když se vyskytne něco, co eventuálně nedokáže správně 
pochopit nebo myšlenkově rozvést. K tomu všemu je zapotřebí trpělivosti, správných slov, vůle 
i schopnosti vážit si spolubližního jako takového, přistupovat k němu s úctou a být mu nápomocen slovy 
a odpověďmi, jak se vůči němu právě sluší. 

Quetzal   Tomu rozumím, ale skutečně toto umět, to je něco docela jiného. 

Billy   To možná ano, avšak odkláníme se od tématu, které má vlastně poněkud jinou povahu. 

Quetzal   Ano, máš pravdu. Abych se vrátil k tomu, o čem jsme vedli svůj rozhovor, tak zmíním, že celou 
věci chápu tak, že státní činitelé – kteří jsou neschopní v případě koronavirové nákazy učinit správné 
kroky – se chovají zcela chybně a nařídili svým národům fakticky falešná opatření. Své vadné chování, 
chybné vyhlášky, a tedy svoji vlastní vinu svalují nyní na neočkované části národů tím, že je činí 
odpovědnými za další šíření nákazy, jejíž opětovné vzplanutí bylo předvídatelné, jelikož národy se řídily 
chybnými opatřeními, jež nařídili nákazu nezvládající státní představitelé.  
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Nyní mají být tedy neočkovaní pomocí nacistických metod donuceni k vakcinaci, čemuž stejně smýšlející 
občané národů hlasitě a jásavě přitakávají, jako tomu bylo tehdy, kdy se nacisté a jejich přívrženci pod 
vadným vedením Adolfa Hitlera vyslovovali pro světovou válku. Toto se nyní odehrává znovu jiným 
způsobem, a sice tím, že státní mocenští činitelé svalují svoji odpovědnost na svoje populace, a usilují 
o nucenou vakcinaci, a sice velmi pochybnými očkovacími látkami, jež jsou nevyzrálé, příliš málo 
otestované, a tedy špatně prověřené, a které tedy potřebují ještě celá léta k tomu, aby mohly být 
s dobrým svědomím aplikovány jako vakcíny proti koronaviru. To, co je v současné době způsobováno 
pozemšťanům podáváním nedostatečných očkovacích látek – pokud jsou vůbec používány očkovací látky 
a nikoliv jednoduše jen destilovaná voda nebo roztoky kuchyňské soli –, je nutno označit nejen 
za kriminální, nýbrž přímo za těžký zločin. Skutečnost, že za celou věcí stojí snaha se finančně obohatit, 
nepřichází státním činitelům zjevně na mysl, stejně jako ani nepřemýšlejí o tom, že celým svým konáním 
a falešným smýšlením narušují důvěru národů ve vedoucí představitele, a to měrou, kterou 
z dlouhodobého pohledu nebudou moci ustát. Neboť když národ ztratí svoji důvěru ve své vůdčí 
představitele, tak se může situace zvrhnout tak zle jako tehdy, když je národ klamán politickými vůdci, 
jako tomu bylo vlivem nacistů, jejichž metody budou nyní nově prosazovat státní mocenští činitelé tím, 
že budou vyvíjet očkovací nátlak na tu část populace, která se vyslovuje proti používání těchto vakcín, 
jež budou ještě po delší dobu nedostatečné. Okolnost, že se hloupí, stejně smýšlející občané z národů 
na tomto požadavku státních činitelů neodpovědně podílejí, a navíc ještě v tomto směru vyvíjejí 
propagandu, celou situaci ještě zhoršuje. 

Billy   Tak tomu žel je a zřejmě to nebude možné změnit, neboť nacistická metoda, jak se o ní zmiňuješ, 
existuje a funguje již od nepaměti. Již ve velmi dávných dobách byli pozemšťané opakovaně 
přesvědčováni – a tedy právě »přesvědčeni« – schopnými přemlouvavými agitátory, kteří je odvraceli 
od samostatného myšlení a činili z nich věřící. Bylo pokaždé lhostejné, zda při tom byla vyvolána válka, 
občanská či světová válka, anebo lidský masakr a nějaký jiný zlořád. O skutečnosti, že kvůli těmto 
způsobům, jež se zachovaly i do dnešní doby – tedy právě vlivem přesvědčování, jež ve skutečnosti 
neznamená nic jiného než přemlouvání, a tedy obracení na nějaký názor –, zachvacovaly lidstvo 
od nepaměti četné neuvěřitelné a nezměrné pohromy, nepřemýšlejí ani vládní činitelé, ani ti občané 
z národů, kteří těmto činitelům lezou do zadku, aniž by tito museli spustit své kalhoty a odhalit svoje 
smrduté pozadí. 

Ale když už jsem u toho, abych ukazoval pravé machinace vládních činitelů, tak bych neměl zapomenout 
zmínit, že také ve švýcarské vládě sedí živlové, kteří do ní nepatří. Při tom myslím zrovna na ty, kteří mají 
něco společného s tím, že se hloupě zahazují daňové prostředky švýcarské populace tím, že se v rámci 
kohezní politiky darují miliardy cizím vládám, aby vládlo »dobré klima«, resp. »soudržnost« mezi nimi 
a Švýcarskem. Ve smyslu této kohezní politiky má Švýcarsko opět vyplatit jednu miliardu diktatuře EU, 
aby se znovu vytvořila »dobrá atmosféra«, jelikož minulý rok nebo tak se Švýcarsko chvályhodně již 
nenechalo drze vodit za nos EU a vymezilo se proti jejím požadavkům. Nyní chce však Švýcarsko s EU 
znovu vyjednávat a vytvořit v tomto ohledu »dobré klima«, a sice tím, že zahodí peníze daňových 
poplatníků a přeje si věnovat této diktatuře jednu kohezní miliardu, aby bylo touto diktaturou opět 
akceptováno jako »partner pro vyjednávání«. Ale zanechme těchto věcí, neboť normální občan na ně 
nemá žádný vliv, jelikož i v tomto případě je tomu tak, že hlavní slovo má většina těch, kteří vyjí s vládními 
činiteli ve sboru a schvalují jejich falešné a zákeřné sliby a usnesení – aniž by se na cokoliv tázali a sami 
mysleli, neboť pouze přijímají to, co se diktuje shora. A jelikož tomu skutečně tak je, nemůže proti tomu 
myslící člověk nic učinit, neboť většina nemyslících pokaždé vyhraje, jelikož právě platí princip většiny. 
Člověk, který vskutku uplatňuje své pravlastní myšlení, však k této většině nepatří, a tudíž nemá nikdy 
žádnou šanci přednést nebo předložit k volbě něco skutečně uváženého, co by pak hlasující národ 
pomocí rozumu, zdravého úsudku a vlastních myšlenek do posledního detailu zanalyzoval a následně 
shledal správným a schválil to. 
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Quetzal   Takovéto věci by u nás nebyly možné, neboť u nás je slovo každého jednotlivého Plejare 
důležité a v každém případě nepřeslechnutelné. 

Billy   Ano, já vím, neboť u vás – na rozdíl od nás tady na Zemi – má člověk a jeho mínění stejnou váhu 
jako právě celý národ. Dobrá, pak mám něco jiného, neboť se přece nemusíme věnovat pouze věcem, 
jež se týkají koronavirové nákazy. Michael mi ještě dal tyto knihy tady, které jsem »prošátral«, a které 
mě tedy zajímají. Mohl by sis je sám prohlédnout a povědět mi, zda souhlasí všechny ty příběhy, které 
jsou v nich uvedeny? 

Quetzal   Pokud tě to skutečně zajímá, tak bych si rád ta díla ofotografoval, abych si je mohl vzít s sebou 
a pročíst si je. O copak se jedná? 

Billy   Prosím, musíš se sám podívat. 

Quetzal   ... To jsou některá díla, avšak nikoliv všechna, která mě zajímají. Toto zde, to (...) (...) 

Billy   Tato zde jsou určena pro Ptaah, ale tohle tady ... 

Quetzal   Dobře, rád bych si všechny ofotografoval, avšak nejsem schopen tak učinit dnes (...) 

Billy   Dobrá, tak sem přijdeš právě ještě jednou a uděláš to potom. Ale teď mám ještě jednu otázku 
ohledně horoskopie. 

Quetzal   V tom se, na rozdíl od tebe, nevyznám, neboť vím, že ses touto věcí zabýval. Proto bude asi 
lepší, když k dotyčné otázce povíš něco ty sám. 

Billy   Jak myslíš. Již dříve jsem o tom něco povídal, avšak hovořil jsem pouze o tom, co k této věci obecně 
říkají lidé věřící astrologii. To se ovšem neshoduje s tím, co jsem se sám naučil u Sfath, tedy 
že horoskopické výklady jsou nesmyslné. U Sfath jsem se naučil tomu, a sám jsem to zjišťoval po mnoho 
let, že každý výklad horoskopů je absurdní, pokud jde o to předpovídat určité věci nebo uvádět všelijaké 
jiné záležitosti coby údajná fakta, která se mají stát v budoucnosti. Vše se obecně vykládá tak, že dotyčné 
věci mohou, ale nemusejí nastat, přičemž jsou každému libovolnému člověkovi střižené na míru, takže 
mohou platit pro každého. 

Horoskop je sám o sobě naprostý humbuk, pokud jde o to přisuzovat lidem určité charaktery, které 
nemají ani hlavu, ani patu. V horoskopech se determinačně nepopisuji a takto popisovány být nemohou 
ani osobnosti, ani principy chování, charaktery, životní schopnosti, lidskost či vlastní niterní povaha 
člověka. V případě od nepaměti tradovaných dat a popisů se v zásadě jedná pouze o interpretovaná 
pozorování a zjištění, která lidé v běhu tisíciletí činili ve vztahu k jiným osobám, aniž by přitom 
zohledňovali horoskopy. Zvláštní vlastnosti, charakterové rázy a nápadnosti, jakož i způsoby chování, 
znaky a vlastnosti osobnosti, jež byly zjišťovány u lidí, kteří se narodili v jistých časech, resp. měsících 
a dnech, podněcovaly hlouběji uvažující lidi ve starém Egyptě a následně i staré Helény v antickém Řecku 
k tomu, aby tyto informace v pozdější době využili k tvorbě horoskopů. To celé však ve skutečnosti 
s horoskopií a podobnými věcmi nemá nic společného, neboť se jedná o ryzí pozorování nějakého 
speciálního charakteru, zvláštního způsobu chování nějaké osobnosti, jakož i o znaky a vlastnosti 
osobnosti atd., jež zračí poměrně stabilní, časově přetrvávající, trvalé chování nějakého člověka, pokud 
jde o jisté způsoby, resp. aspekty tohoto chování. Zejména v určitých situacích nebo i ve formě trvalého 
stavu chování vytvářejí tyto faktory obraz člověka, který vlastně určuje jeho životní chování. Toto chování 
ovšem může být pozitivně nebo negativně změněno, a sice vlivem okolí nebo přemlouváním, resp. 
přesvědčování ze strany všelijakých spolubližních, hlavně v otázkách lživé náboženské víry, ale i vlivem 
jiných lží. 

Pojem horoskop znamená vlastně v astrologii pouze grafiku a tabelární znázornění, které je 
nejpodstatnějším pomocným prostředkem astrologie, který má de facto představovat »obraz zrození« 
člověka, jenž se zakládá na hodině, dni a měsíci, v nichž se narodil. Člověk má být z této perspektivy 
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»pozorován«, resp. posuzován, což se právě nazývalo »horoskopickým« přístupem, nebo právě 
horoskopem, či ve starší době dokonce i naivitou. To celé bylo vystavěno poměrně komplikovaně, neboť 
se obvykle jednalo o shrnutí ascendentu2, horoskopických domů, media coeli3, Slunce, Měsíce i planet 
a jejich vzájemných aspektů, jakož i lunárních uzlů4 a znamení zvěrokruhu. Ve velmi primitivním 
horoskopickém nákresu byla v dvojrozměrné perspektivě, z pohledu od Země, tedy z takzvaného 
geocentrického pohledu, znázorňována sluneční soustava, přičemž bylo zohledňováno místo, které 
platilo pro horoskop, a sice v přepočtu na geografickou šířku a délku. K tomu sloužily, a slouží i dnes, 
astronomické základy a výpočetní metody, které se odvíjejí podle astronomické nebeské mechaniky. 
V mnohem dřívější době byly využívány efemeridy5, resp. astrologická tabulka, v níž byly zaznamenány 
denní pozice Slunce, Měsíce a planet. Pro výpočet horoskopických domů byly také používány takzvané 
tabulky domů. Dnes se ovšem zpravidla uplatňuje astrologický software, který vychází z této staré 
metody.  

Výklady horoskopů zrození nevystihují ve skutečnosti více než náhodné shody, to dokazují různá vědecká 
hodnocení a testy ohledně horoskopických výkladů, prognostických metod nebo prognóz, a dokazuje to 
hlavně i faktická skutečnost a její pravda. Navíc jsou popisy charakterů a osobností, jakož i předpovědi 
formulovány tak mlhavě a všeobecně, jak to výstižně vyjadřuje Forerův efekt (též Barnumův, nebo 
barnumský efekt), podle nějž je obsah horoskopů stále koncipován tak, aby se jeho výpovědi mohly 
vztahovat prakticky na všechny lidi a aby byly jeho popisy takové, aby se cítily osloveny všechny osoby. 
Toho si ovšem všimne pouze člověk, který své vědomí skutečně využívá k reálnému myšlení a který 
rozeznává faktičnost skutečnosti, zatímco hlupák, jenž, jak známo, samostatně nemyslí, pouze věří 
a bere za bernou minci všechny lži a podvody, jakými jsou právě sektářská a náboženská víra v Boha 
Stvořitele nebo jakékoliv jiné nepravdy, které natolik zamlžují mozek věřících a šálí jejich vědomí, 
že vskutku nejsou schopni rozvíjet žádné rozumné ani soudné myšlenky, natož aby dokázali myslet. 

Původně byla astrologie vlastně »ústním řemeslem«, smím-li to tak nazvat, pak se ovšem ve staré 
helénské zemi objevila »prahoroskopie«, která se etablovala takříkajíc jako horoskopie zrození, a sice 
ve smyslu výpočtu původu stvoření světa. Od té doby byla tato horoskopie zachována, a tudíž se ještě 
i dnes praktikují horoskopy právě jako horoskopy zrození ve smyslu stvoření světa, jen právě v podobě 
přizpůsobené člověku, jehož zrození se dnes bere jako výchozí bod horoskopů. V někdejším helénizmu, 
tedy v době antiky, bylo využíváno znamení zvěrokruhu, resp. souhvězdí stoupající na východní obloze 
– což se dnes nazývá ascendent –, tedy právě znamení zvěrokruhu, resp. vzestupný stupeň ekliptiky. 
Pojem znamení zvěrokruhu je ovšem zcela chybný, neboť ve 12 hvězdných znameních, jež se na nebi 
od antické doby poněkud změnily a které již přesně nesouhlasí, jsou pouze 4 znamení zvířat, zatímco ta 
ostatní představují něco jiného. 12 hvězdných znamení totiž ukazuje následující, když se na věc 
podíváme s trochou fantazie: 

ZNAMENÍ 
4 lidská znamení = Blíženci, Panna, Střelec, Vodnář 

4 zvířecí znamení = Skopec (Beran), Býk, Lev, Kozoroh 
1 Rak 

1 Ryby 
1 Štír 

1 Váhy 

 
2 Ascendent, tedy bod na ekliptice, v němž se ekliptika protíná s místní rovinou horizontu na východní straně, tedy 
v místě výstupu ekliptiky nad obzor. Příslušný bod na horizontu je místo, kde v daný den vychází slunce; pozn. překl. 
3 Medium coeli, doslova střed nebes; označuje bod na ekliptice, který je v půli své nadzemní dráhy, v horní 
kulminaci; pozn. překl. 
4 Lunární uzel je místo na ekliptice, v němž dochází ke křížení ekliptiky s měsíční dráhou; pozn. překl. 
5 Efemeridy jsou údaje o poloze astronomických objektů na obloze v určitém čase nebo časech; pozn. překl. 
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Lidé jsou, jak známo, lidské bytosti, resp. Homo sapiens. 
Zvířata jsou výlučně savčí živočichové. 
Raci nejsou zvířata, nýbrž raci. 
Ryby jsou výhradně ryby. 
Štíři nejsou zvířata, nýbrž štíři. 
Váha představuje předmět váhu. 
 

Tím je vlastně řečeno to nejpodstatnější, co je nutno o horoskopii uvést. Samozřejmě by bylo možné 
o této věci vysvětlit ještě mnohem více, avšak myslím si, že to není velmi důležité, a že tudíž může 
postačovat to, co bylo řečeno, aby si člověk o celé horoskopii udělal obrázek; horoskopy vlastně nejsou 
nic jiného než hlouposti, jelikož s nimi nelze předem vypočítat ani charakter atd., ani průběh života 
člověka. To, co v zásadě bude, určuje totiž od základu sám člověk svým myšlením, pokud není hloupý 
a omezený, a »neoddává se« tedy nemyšlení. To každopádně platí tehdy, když životní osud člověka 
neurčují jiní lidé, jako to žel činívají jisté všemocné úřady a jejich vazalové, když nějakého člověka nemají 
v lásce a tvrdě jej sekýrují, což se zpravidla děje z náboženských důvodů. 

Co by bylo však patrně nutno vyložit, to jsou věci, jež jsem se naučil na základě nauk Sfath a vašich 
plejarische nauk a jež se týkají živočichů na Zemi, které je nutno nazývat na základě jejich rodů a druhů, 
což ovšem pozemské vědy nedělají, a tudíž vše označují chybně. Tak to každopádně vidím, přičemž 
výklady Plejaren jsou v tomto ohledu výrazně preciznější a vysvětlují věc lépe než takzvané »vědecké 
poznatky a výklady« pozemské přírodní vědy. 

Živočišný svět na Zemi je velmi různorodý, přičemž Plejaren vycházejí z toho, že na Zemi existuje přes 31 
miliónů různých rodů a druhů zcela autarkních (soběstačných) životních forem, zatímco pozemské 
přírodní vědy hovoří asi jen o 12–13 miliónech různých rodů a druhů. 

K živočichům na Zemi a jejich rodům a druhům se řadí mimo jiné lidé i zvířata, tedy savčí živočichové. 
K nim se však přidružují rody a druhy nižší zvířeny, jiných, samostatně se pohybujících životních forem, 
rostlin a dalších, na jedno místo vázaných živých organizmů, jako jsou koráli. Nižší zvířena tedy rodí živé 
potomstvo, stejně jako jiní živočichové všech rodů a druhů, kteří jsou nebo nejsou savci a které je obecně 
vzato, podle vás, Plejaren, coby živé, zcela autarkní pozemské organizmy nutno specificky členit 
do zvláštních rodů a druhů podle zvláštních sexuálních vlastností. Tyto rody a druhy živých organizmů 
na Zemi jsou od přírody ve své zdravé životní schopnosti zcela autarkní, což znamená, že životní formy 
jsou při individuálním utváření své životní schopnosti zcela samostatné, a tedy naprosto nezávislé 
a vyvíjející svoji výhradně vlastní sílu po stránce své živosti, dynamičnosti a veškerého svého impetu 
(hnací síly), a to i tehdy, když jsou omezovány vnějšími okolnostmi, člověkem nebo chorobami, útrapami, 
zajetím či všelijakými vlivy anebo jinými věcmi atd. Při tom hrají v každém případě roli cizí vlivy vyvíjené 
člověkem, které vzbuzují závislost a nesvobodu, neboť zpravidla je a musí být zachovávána autarkní 
podstata vlastní bytosti, a sice za všech okolností, jinak je pravlastní osobní bytost zlamována, ruinována 
a usmrcována. 

Životní formy všech rodů a druhů žijících na Zemi jsou následující 

1. Člověk (Rod: lidská bytost, resp. Homo sapiens; druhy: různé barvy pleti) 

2. Zvířata (savčí živočichové, veškeré rody a druhy) 

3. Nižší zvířena (veškeré rody a druhy) 

4. Ostatní živočichové (veškeré rody a druhy) 

5. Obojživelníci, ryby, hmyz, raci, kopřivové bytosti, plazi, ostnokožci, pavoučí a červí bytosti, rostliny 
(veškeré rody a druhy) 
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6. Ptačí bytosti (veškeré rody a druhy) 

7. Koráli (veškeré rody a druhy) 

Lidé jsou podle svého rodu a druhu přírodní autarkní bytosti nazývané »lidské bytosti«, resp. »Homo 
sapiens«. Podle svých druhů mají lidé černou, bílou, hnědou, žlutou, rudou nebo modrou barvu kůže 
atd. 

Zvířata jsou výlučně autarkní savčí živočichové, jako jsou krávy, koně, velbloudi, sloni, ovce, psi, kočky, 
kozy, hroši, mroži, lvi, panteři, medvědi, gepardi, rysi, jezevci, krysy, myši, veverky, kuny, vlci, chrti, divoké 
kočky a lišky atd., kteří mají rovněž centrální nervový systém, a tudíž jsou vysoce vnímaví po stránce 
bolesti. 

Nižší zvířenu tvoří od přírody autarkní rody a druhy, které vykazují i jistý druh intersexuality, resp. 
interpohlavnosti, anebo jsou ve vztahu ke svému životnímu prostředí utvořeny jinak. Patří sem například 
mořská zvířena, jako jsou delfíni a velryby, neboť ti žijí ve vodě jako ryby, avšak nekladou jako ony vejce, 
nýbrž rodí živá mláďata a kojí je. Dýchají také plícemi, a nikoliv jako ryby žábrami. 

Patří sem i stopkoocí, bezpohlavní klaunové ryby, které se mění na samičku nebo samečka. 

Řadí se sem také Hučka střevícová, která dokáže měnit své pohlaví. 

Dále sem patří také hermafrodité, dvojpohlavní, resp. obojetné bytosti. 

Za další zde hovoříme o různých druzích šneků atd., kteří po celou dobu svého života mění své pohlaví. 

Jinou nižší zvířenu tvoří mimo jiné živočichové, kteří rodí živé potomstvo, stejně jako ostatní živé 
organizmy a všechny jejich rody a druhy, které nepředstavují savce. 

Celkově vzato je tedy nutno, dle Plejaren, specificky členit živé organizmy na Zemi podle jejich zvláštních 
sexuálních vlastností, a sice podle těch kterých rodů a druhů. 

Ostatní živočichové jsou rody a druhy životních forem, jež jsou zpravidla naprosto schopny se 
samostatně pohybovat a jež jsou coby bytosti autarkní. Jsou od přírody rozčleněni do různých rodů 
a druhů, jako jsou obojživelníci, ryby, hmyz, raci, kopřivové bytosti, plazi, ostnokožci, červí, ptačí 
a pavoučí bytosti a koráli. 

Rostliny jsou živé organizmy rozličných rodů a druhů, jež jsou zpravidla vázány na jediné místo a jež jsou 
ve svých individuálních životních schopnostech rovněž autarkní, stejně jako všechny ostatní životní 
formy jiných rodů a druhů vůbec. Všechny tyto organizmy jsou autarkní, ať už se jedná o prosté stéblo 
trávy, nebo o květinu či strom. Všechny jsou individuálně závislé na místě a oblasti svého růstu, kde 
čerpají nezbytné živiny i vlhkost, právě tak jako všechny ostatní formy života, ať už se jedná o člověka, 
zvíře, nižší zvířenu, nebo o jiného živočicha či korál. 

Koráli jsou autarkní živé organizmy, jejichž rody a druhy žijí a rostou pod mořskou hladinou, přičemž tito 
živočichové se nedokážou pohybovat, a tudíž po celou dobu svého života zůstávají na jediném místě, 
kde se vyvíjejí coby životní formy. K tomu je nutno podotknout, že se tito na dané místo vázaní 
živočichové každým rokem přibližně v listopadu dále rozmnožují, a sice tak, že pomocí mořských proudů 
rozšiřují oblaka svých semen, resp. jiker. Tento jev jsem mohl ve 40. letech pozorovat pod mořskou 
hladinou s pomocí Sfath z jeho hruškovité vesmírné lodi, a sice u Velkého bariérového útesu nedaleko 
severního pobřeží Austrálie. 

Koráli jsou živočichové, jež se slučují do kolonií a čerpají svoji potravu přímo z vody ve svém okolí, 
přičemž tato strava sestává z různých živých vodních živočichů, jako jsou ryby atd., ale i z planktonu. 
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Plankton je nutno správně vnímat a chápat také jako životní formu, a sice jako nejmenší živé tvorečky, 
již se v obrovských, miliardy jedinců čítajících hejnech ženou vodou, přičemž se ovšem nedokážou 
samostatně pohybovat, ale jsou odkázáni na vodní proudy, jejichž pohybem se právě nechávají unášet. 

Bez planktonu – zejména podstatné jsou rozsivky, na nichž jsou opět specificky závislé jiné druhy 
planktonu, jakož i jiní nejmenší živočichové – by byly všechny vody moří prakticky prázdné, přičemž 
planktonem se živí četné rody a druhy životních forem v obřích pozemských vodách, jež pokrývají 
a oživují asi 70 procent plochy zeměkoule. 

Plankton – jenž sestává z rostlinných částí, takzvaného fytoplanktonu, ale hlavně i z velmi značných kvant 
zooplanktonu, který tvoří nejmenší životní formy – je pro lidské oko většinou prakticky neviditelný, avšak 
pro četné vodní obyvatele představuje životně důležitou stravu. Tento plankton, resp. tyto živé 
organizmy, které se ženou vodními proudy – a to nikoliv jako jednotliví tvorové, nýbrž jako obří oblaka – 
slouží jako potrava i korálům, pokud je tito zachytí. Plankton představuje životně důležitou potravu např. 
i pro Krunýřovku krillovou v antarktických regionech, ale tyto malé životní formy požírají také velryby, 
resp. hlavně kosticovci. Máme tu však také tuleně, kteří se specializovali na kraby a kteří rovněž profitují 
tím – stejně jako mnozí další živočichové –, že se živí planktonem, který se v obrovských kvantech žene 
mořskými proudy. 

Vyšší živočichové, zejména člověk, zvířata a »nižší« zvířena6, představují vesměs bytosti, jež disponují 
vlastní, speciální formou psychiky, která je přizpůsobena jejich rodu a druhu. Také životní formy, jež jsou 
označovány jako »ostatní živočichové« – jako právě obojživelníci, ryby, hmyz, raci, kopřivové bytosti, 
plazi, ostnokožci, červí a ptačí bytosti, rostliny, pavoučí bytosti a koráli, jakož i přirozené a zvláště 
vyšlechtěné rostliny vyššího rodu a druhu – představují živé organizmy, jež jsou schopny určitým 
způsobem pociťovat, i když to pozemská zoologie sveřepě popírá. 

Lidé, zvířata, obojživelníci, ryby, hmyz, raci, kopřivové bytosti, plazi, ostnokožci, pavoučí, měkkýší a červí 
bytosti jsou nezávislé na fotosyntéze, resp. na oxidu uhličitém, světle a vodě v tom smyslu, že z nich 
nemusejí tvořit nový život, tedy právě glukózu a kyslík. Pouze rostliny jsou závislé na oxidu uhličitém, 
světle, vodě a energeticky chudých anorganických látkách a sluneční energii v tom smyslu, že z nich 
musejí tvořit něco nového, jako právě glukózu a kyslík. Všichni živočichové na Zemi ovšem potřebují 
kyslík k dýchání (kromě některých rostlin nebo jiných živých organizmů, které nepotřebují vždy kyslík, 
ale eventuálně jiné látky k dýchání, což je ovšem, pokud vím, vědě dosud neznámé). 

Všechny živé organizmy potřebují ovšem potravu, aby zachovaly svůj organizmus na živu, přičemž jejich 
strava sestává z rostlinných organizmů, resp. nejmenších životních forem, anebo z živých či mrtvých 
samostatně/nesamostatně se pohybujících živočichů – k nimž patří také korálové, kteří jsou vlastně 
živými bytostmi, stejně jako je živou bytostí i planeta Země, což je ovšem lidem nejzásadnější měrou 
neznámé, i takzvané vědě, která se zaobírá geologií atd. 

Nyní se musím přece jen ještě vrátit k pojmu horoskopie, k němuž je ještě nutno něco zmínit, a sice 
následující: Pozorování vzestupného znamení zvěrokruhu – jak se to právě nazývá – má svůj původ 
ve starém, resp. starověkém Egyptě, kde bylo pozorováno, že hvězdné skupiny vycházející na východním 
obzoru umožňovaly měření času, přičemž ve starém Egyptě existovalo ještě 36 těchto skupin, které byly 
však před Jmmanuelovou dobou vytlačeny 12 babylónskými znameními, jež se zachovala do dnešní 
doby. Tak jsem se to učil spolu se Sfath, když jsme cestovali časem a tu a tam něco pochytili. Dnes se 
ovšem vše líčí na základě domněnek, jelikož bylo dosud ze staré doby nalezeno jen málo věcí, které by 
připouštěly rekonstrukci skutečnosti a její pravdy. Astrologie se zakládá na domněnce, že pozice 
a pohyby nebeských těles vyvíjejí na člověka, Zemi, Měsíc a pozemskou přírodu »fyzikální« účinek, 

 
6 V češtině výraz »Getier« překládáme jako »nižší zvířena« kvůli absenci synonym; ve smyslu této věty lze ovšem 
»Getier« vnímat i jako vyšší živočichy; pozn. překl. 
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a tedy i na lidskou společnost a samotného člověka. To vše je ovšem absurdní a nepředstavuje to nic 
jiného než holý klam, stejně jako náboženská víra. Pak nadešel v Evropě raný křesťanský středověk, kdy 
se do astrologických horoskopů začleňovalo například počasí, zemědělství, ale i lékařství a všechny 
hmotné, tělesné záležitosti, zatímco na straně druhé se musela prosazovat horoskopie zrození, která 
byla poněkud odsunuta do pozadí, ale nakonec se přece jen prosadila. To patrně proto, že se účinky 
na lidský život jevily jako důležité, přičemž lidé vznášeli nárok, že budoucí vývoj individuálního lidského 
života je možné předpovídat.  To právě z toho důvodu, že byly údajně podstatné výklady, jež člověku 
měly umožňovat utvářet život na základě jeho předchozí znalosti. To bylo však spíše esoterické než 
horoskopické pojetí věci, které pocházelo již z doby antické a pozdně antické, nicméně i přesto se 
tradovalo až do dnešní doby 3. tisíciletí, bude v astrologii dále působit a a bude i nadále zachováno 
v podobě zákona analogie. Z tohoto pohledu se pro lidi věřící horoskopům patrně nic nezmění, neboť 
víru je i v tomto smyslu nutno vnímat stejně jako víru náboženskou, v níž člověk právě není schopen 
rozlišovat mezi fantazií, resp. vírou, a nezvratnou skutečností a její pravdou, které vyžadují jasný rozum 
a jasný úsudek, na jejichž základě je člověk pouze schopen kvalitně hodnotit nějakou věc tím, že vnímá 
faktickou realitu. Povídat k tomu více je patrně nadbytečné. Co je ale nutno uvést, to je nový informační 
sešit, který jsem sepsal na téma přelidnění a který ti chci ukázat. 

Quetzal   To vše, co jsi povídal a vykládal, bylo velmi zajímavé a rád bych o tom slyšel ještě více. Dnes by 
to však vedlo příliš daleko, avšak můžeme to dohnat v době, kdy budu mít možnost tě poslouchat. Co jsi 
ale psal na téma přelidnění, to by mě zajímalo již nyní. Chtěl bys mi to tedy předčíst? 

Billy   Bude jistě lepší, když si to sám přečteš. Je to tady v počítači ... Ano, tady. S mojí řečí to žel při čtení 
»hapruje«, právě od té doby, kdy jsem měl tu mozkovou mrtvici. 

Quetzal   Ano, to lze pochopit, a tudíž si celou věc přečtu sám. 

 

Zastavte konečně 

 

P  Ř  E  L  I  D  N  Ě  N  Í 

 

na Zemi, neboť Země trpí a žalostně hyne. 

 

Níže uvádím několik slov, která jsou určena zástupům lidstva a která vyličují jeho intriky, jež mají být 
pro jednou uvedeny a sděleny pozemským lidem, aby jim byly otevřeny oči. Ať vidí všechny ty trpící 
ekosystémy, přírodu, její zvířectvo a rostlinstvo, vodstva, lesy, krajiny a oblohu, ať se učí cítit 
atmosféru a její dýchatelný vzduch, ať vnímají klima, otevřou svůj rozum a rozehrají svůj zdravý 
úsudek. To vše má být předestřeno před jejich zrak pomocí následujících slov a pověděno za tím 
účelem, aby to proniklo do jejich myšlenkového světa a aby je to motivovalo k zamyšlení a správnému 
jednání, a aby se učili vidět život takový, jaký skutečně a pravdivě je – a viděli, jak sami působí a žijí. 

Přelidnění je největším zlořádem pozemského lidstva, avšak jen stěží se nějaký pozemšťan zamýšlí nad 
tím, co to znamená pro Zemi a vše živé; zejména se pozemšťané nezamýšlejí nad tím, že kvůli svému 
přelidnění páchají všechny ty pomatené, bezskrupulní machinace a že tak ničivě, hubivě a stále více 
znečišťují životní prostředí, čímž mimo jiné vyhlazují i četné rody a druhy živých organizmů a destruují 
život ve volné přírodě, čímž jej v dlouhodobém horizontu zcela znemožňují. 
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Není pochybnost o tom, že faktorem, který po celém světě znečišťuje životní prostředí, je průmysl, avšak 
také samo lidstvo produkuje kvůli svému přelidnění obrovská kvanta odpadu, která neodpovědně, 
bezmyšlenkovitě, lhostejně a nedbale jednoduše odhazuje a »likviduje« ve volné přírodě, avšak tento 
fakt nechtějí normální občané ani vidět, ani vědět a pochopit. Že tím ovšem ztělesňují faktor, který 
zatěžuje krajiny, bažiny, pole, nivy, luhy, lesy a močály v jejich životních funkcích, a sice měrou 
nejzásadnější, o tom nikdo nehovoří – kromě ochránců přírody. Normální občané se tedy chovají stejně 
jako průmysloví výrobci, takže nedbale a neodpovědně prostě »likvidují« nespočetné tuny odpadu 
ve volné přírodě, jakož i ve vodstvech, potocích, jezerech a řekách, které pak všechno toto smetí 
hromadně vyplavují do moří – zejména se jedná o umělé hmoty, kterým trvá jedno nebo dvě století, než 
se zcela rozpadnou. Tyto látky následně poškozují ryby a ostatní živé tvory; ti tento odpad požírají 
a žalostně pak zmírají. A většina lidstva – tedy právě přelidněného lidstva –, která ztělesňuje skutečného 
viníka, jenž to vše způsobuje, nemá kvůli tomu ani v nejmenším špatné svědomí. Sotvakdo se vážně 
zamýšlí nad tím, že odpad, který byl ledabyle zahozen do volné přírody, poškozuje v krajinách zdraví 
a vede k úhynu nesčíslných vyšších i nižších zvířat, jakož i ostatních živých organizmů včetně rostlinné 
říše. Kvůli nevšímavě odhozenému smetí a odpadu nejen prostě umírají živí tvorové všech rodů a druhů, 
ale doslova bídně chcípají, a jsou dokonce vyhlazováni – každým rokem se jedná o více než 1000 rodů 
a druhů, které již nikdy nebudou oživovat Zemi. 

Lidé, kteří skutečně nemyslejí, tedy hlupáci (hloupost není nic jiného než nemyšlení a nemá nic 
společného s tím, že by měl dotyčný člověk, jenž je právě hloupý, narušené vědomí), se kvůli své 
hlouposti, tedy kvůli svému křiklavému nemyšlení, pranic nezamýšlejí nad tím, co způsobují svým 
nedbalým, neodpovědným a masivně lhostejným jednáním, když jednoduše bezskrupulózně 
a neodpovědně odhazují své smetí a svůj odpad, místo aby jej řádně a za poplatek odstranili na základě 
vyhlášek o likvidaci smetí a odpadu. Na nákup a vlastnění absurdit a luxusního zboží, jakož i na slavnosti, 
zábavy, dovolenkové cesty, sportovní akce atd. mají lidé vždy peněz dost a také je za těmito účely 
ve velkém utrácejí. Každý pozemšťan má na tyto věci peněz dost – a navíc se kvůli nim dokonce horentně 
zadlužuje –, avšak když jde o to chránit pořádek a čistotu, jakož i životně důležitou přírodu, její zvířectvo 
a rostlinstvo a všechny ekosystémy vůbec, včetně atmosféry a klimatu, tak je pro něj najednou každý 
výdaj příliš velký, a tudíž na tyto účely neutratí ani korunu. Nikoliv, neboť smetí a odpad pak jednoduše 
bezohledně, neodpovědně a ledabyle zahodí do volné přírody, jelikož to jej přece nic nestojí, a už vůbec 
ne peníze. 

Kvůli své hlouposti nemá většina přelidněného lidstva špatné svědomí z toho, že vlivem svého 
neodpovědného znečišťování životního prostředí a své ignorace správného konání ničí volnou přírodu 
a její faunu a flóru, že vyhubuje na věčné časy četné živé organizmy, a že dokonce stále více a více 
destruuje veškeré základy, jež umožňují její vlastní život, život jejího potomstva a celou budoucnost. 

Lidé celkově pustoší přírodu, zvířecí a rostlinnou říši, otravují atmosféru a svými skleníkovými plyny 
a jedy všeho druhu násilně mění klima, přičemž také vyhlazují přírodní životní formy – a to je skutečnost, 
nad níž se sotvakdo zamýšlí a o níž se lidé starají jen vzácně. To, že je otravováno vše živé, a že je tedy 
lidstvo sužováno rakovinami, jinými chorobami, epidemiemi a pandemiemi, je holou pravdou, stejně 
jako fakt, že kvůli nezadržitelnému nárůstu přelidněných mas jsou lidé stále lhostejnější, bezcitnější 
a odcizenější svým spolubližním. A to nehovořím o tom, že lze rozeznat úděsnou skutečnost, že jsou 
pozemští lidé stále neznalejší, nevzdělanější a hloupější, resp. nemyslivější, a že jsou navíc po psychické 
stránce stále náchylnější a také maničtější, čímž myslím závislejší na svých zábavách, dovolených, 
sledování sportovních akcí a elektronice. Z toho důvodu lidé čím dál více ztrácejí kontrolu nad sebou 
samými a stávají se vděčnými oběťmi pro lovce duší, kteří obhajují náboženskou a božnou víru, přičemž 
lidé již vůbec sami nemyslí, ale už se jen ve fantaskní bludné víře oddávají lžím náboženských zastánců, 
kteří jim slibují samé nádhery v nebi. 
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Atmosféra je zatěžována a silně zamořována jedy, a sice hlavně kvůli průmyslové činnosti, která masivně 
znečišťuje životní prostředí vypouštěním jedovatých zplodin z komínů a výrobou produktů, jichž je 
potřeba kvůli přelidnění stále více a více. K tomu přistupuje ještě celá agronomie, která představuje 
kapitolu samu o sobě, pokud jde o využívání umělých hnojiv, která vyčerpávají půdu, takže plodiny 
mohou růst již jen s jejich pomocí. Je také nutno zmínit chovy dobytka, resp. masové chovy hovězího 
dobytka k produkci masa pro lidstevní zástupy – přičemž tento dobytek vypouští každým dnem 
do atmosféry miliardy tun metenu, neboť už jen jedna kráva vyprodukuje za den svým trávením asi 300 
litrů metanového plynu; nad tím se však jen tuze nemnozí lidé, třeba jen minimálně, zamýšlejí. 

Dále je nutno uvést i chovy nižší zvířeny, velkochovy drůbeže atd., jakož i velkozahradnictví, v nichž se 
využívají obrovská kvanta umělých krmiv, umělých hnojiv a jedů všeho druhu, které zatěžují atmosféru, 
jelikož se do ní uvolňují části, ba dokonce každým dnem celé tuny těchto látek. O tom však stěží někdo 
hovoří, neboť o tom mluví jen nemnozí, kteří se o tyto věci skutečně starají, avšak ti vysvětlují vše marně 
a marně apelují na rozum a zdravý úsudek pozemšťanů, takže z toho leda ochraptějí a mluví jako 
do pouště, kde vítr odvane každé slovo, aniž by jej kdokoliv slyšel. 

Skutečnost, že všechny zmiňované machinace plynoucí z přelidnění tíživě ovlivňují klima a nehorázně jej 
poškozují, neznamená ještě vše, neboť kromě toho vypouštějí lidé i CO2, a sice vlivem miliard 
soukromých i obchodních automobilů a pracovních strojů, které jsou v provozu 24 hodin denně. Tyto 
stroje jsou totiž poháněny spalovacími motory, jež využívají benzin a naftu coby konečný ropný produkt 
a generují zplodiny CO2, jež zamořují jak atmosféru, tak dýchatelný vzduch, přičemž stromy je již nejsou 
schopny pohlcovat, jelikož jsou bezmyšlenkovitě, neodpovědně a kriminálně mýceny, páleny a klučeny 
– zčásti kvůli získání »nové země«, která je však již za 2 roky vylouhovaná. To proto, že lesní půda je 
úrodná asi jen do 30centimetrové hloubky a rychle ztrácí svoji úrodnost, když z ní zmizí stromy. 

Lidé si celého toho vypouštění CO2 nevšímají, stejně jako ani mnohých jiných skleníkových plynů, jež 
nevyhnutelně poškozují klima a jež podněcují jeho nezadržitelnou změnu, z níž pak neodvratně plynou 
přírodní katastrofy všeho druhu. Nevyhnutelným důsledkem potom je, že nastávají sucha, že tají ledovce 
a polární oblasti, že se objevují všelijaké přírodní katastrofy, obludné bouře a vichřice, nesmírné dešťové 
srážky způsobující velké záplavy, mury7, obrovské skalní sesuvy a mohutné tsunami, jež ničí mořská 
pobřeží i přímořské oblasti, likvidují obytná sídla a zabíjejí nesčetné lidské životy, přičemž také roste 
počet zemětřesení a vulkanických erupcí, jež jsou stále povážlivější a prudší. 

Skutečnost, že průmysl je plodem přelidněnosti (což je nutno chápat v tom smyslu, že čím větší je 
přelidnění, tím více je potřeba průmyslu), se zakládá na tom, že průmyslová činnost roste v přímé úměře 
k přelidnění, takže svými zplodinami všeho druhu čím dál tím více a více znečišťuje životní prostředí. 
Nad tím se ani v nejmenším nezamýšlejí ani vědci, ani běžní občané, avšak láteří na znečišťování 
životního prostředí vlivem průmyslu, aniž by viděli a zkoumali příčinu, proč průmysl vůbec existuje, kdo 
ho potřebuje a kdo vůbec a z jakého důvodu zaviňuje, že je průmyslová činnost stále obsáhlejší a že 
vyvrhuje do atmosféry stále více špíny. Pravdou totiž je, že čím více roste počet lidstva, tím více roste 
i průmysl, neboť ten narůstá zákonitě v přímé úměře k nárůstu lidstva, resp. přelidněnosti. Tak je tomu 
proto, že nekonečně roste počet veškerých machinací spjatých s přelidněním, tedy že se stupňují lidské 
potřeby, žádostivosti, přání a tužby po luxusu, jež mohou naplňovat pouze firmy, koncerny a soukromé 
podniky. Všechny tyto požadavky uspokojují tedy firmy, koncerny a soukromé podniky, které si masivně 
mastí kapsy tím, že uskutečňují všechny ty lidské machinace, jichž je tím více, čím více je pozemšťanů. 
Firmy, koncerny a soukromé podniky vyrábějí stále více a více věcí a uspokojují tak machinační potřeby 
spjaté s přelidněním; potřeby, žádostivosti, přání a tužby po luxusu, po kterých lidé ve světě volají. 
Dotyčné podniky atd. pak kvůli potřebným surovinám využívají služeb dalších firem, koncernů 

 
7 Mura, tj. náhlé smývání velkých hmot zvětralin i s vegetací (za dlouhotrvajících lijáků, průtrže mračen, náhlé 
oblevy ap.); pozn. překl.  
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a soukromých podniků, které všemi možnými prostředky drancují Zemi tím, že těží, kutají a rabují její 
zdroje, čímž ji ničí a znemožňují její existenci, avšak na to lidé nemyslejí, natož aby za to přijali 
odpovědnost, neboť je to přece jenom Země, která je »zprasena«. Žádnému pozemšťanovi nevytane 
nikdy na mysli myšlenka ani představa o tom, že planeta Země je životní forma jako jakákoliv jiná, jenže 
je ve své povaze jinak utvořená – avšak i přesto je to životní forma, která žije. A žije, ať už v celém svém 
nitru, ve svém nejniternějším středu z krystalického železa, ve svých neustále se pohybujících vrstvách, 
jež způsobují otřesy, či ve svém nitru tvořeném žhnoucím magmatem, které svým vřením udržuje 
teplotu planety a které se objevuje v podobě žhoucí lávy, když je vyvrhováno na povrch sopečnou 
aktivitou. Disponuje však také svými různorodými vodstvy se všemi jejich životními formami, ale také 
svým povrchem se všemi rozličnými krajinami, přírodou a celým jejím zvířectvem a rostlinstvem, větry 
a oblaky, povětrnostními podmínkami, atmosférou a klimatem atd., které celkově žijí a tento život 
zachovávají. Nad tím by měli lidé na Zemi pro jednou zapřemýšlet. 

SSSC, 5. 11. 2021, 11.27 hod., Billy 

 

Quetzal   Je to sice krátké pojednání, ale vskutku výstižné. Rád bych si jej také ofotografoval, až sem 
znovu přijdu, abych si ofotil ty knihy. Ale nyní musím již zakrátko zpět, neboť jsem zde již delší dobu, než 
jsem plánoval. Ještě mám ale jednu věc, kvůli níž jsem tě vlastně navštívil a kterou bychom měli 
prohovořit, neboť je pro mě velmi důležité, co jsi (...) (...) 
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