
1 
 

 

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

Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý devětaosmdesátý kontakt 

úterý, 28. prosince 2021, 23.14 

 

Bermunda   Tak jsem opět zde, buď pozdraven, milý příteli. 

Billy   Je dobře, že jsi opět tady. Vítám tě ve svém skromném příbytku. – Všichni ostatní, tedy kromě tebe 
a Quetzal, jsou přece od půle prosince pryč a přijdou znovu asi až za 2 měsíce. Je pěkné, že jsi čas od času 
tady a že sem přicházíš. 

Bermunda   Všichni se vrátí zpět až za několik týdnů, od nynějška zhruba za 10 týdnů. Ptaah mi ovšem 
uložil, abych ti sdělila stav, resp. celkový počet pozemské populace, až přijde čas, kdy skončí tento rok 
a kdy provedeme své sčítání. 

Billy   Vy všichni taky někdy potřebujete přestávku, tedy dovolenou. 

Bermunda   Tak tomu je, ale dovolená posádky je spojena i s jistými úkoly. I ty sám bys potřeboval 
dovolenou, jsi přece stále tak zaměstnán. Měl by sis skutečně někdy dopřát pauzu. 

Billy   Takový je právě můj život a ten sestává z četné práce, takže nemohu jednoduše odejít pryč – 
v každém případě nikoliv za normální situace, ledaže bych musel pryč kvůli nákupu potravin, což je 
rovněž můj úkol. Tvá slova se tedy snadněji říkají než realizují, neboť musím mimo domov vyřizovat i jiné 
věci atd., což mi bere čas potřebný pro práci v kanceláři. Měl jsem také potíže s očima, a tudíž byly 
nezbytné nové brýle, které jsem dostal teprve nedávno. Veškeré psaní mi trvalo i tak již delší dobu, než 
jsem něco napsal, jelikož jsou mé texty vlivem těch sektářských sil neustále prostupovány chybami, které 
musím opět namáhavě opravovat, takže je mi tímto způsobem ztěžována práce. A když chci hovořit 
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o odcházení pryč, tak o něčem takovém tak jako tak nelze mluvit, neboť i tehdy, když jsem pryč mimo 
normální čas, nelenoším a vše je stále spojeno s nějakou prací. 

Bermunda   Zaměstnáváš se také vším možným, já jsem se dosud, resp. v poslední době, zabývala tím 
vším, co jsi během svého života činil už jen tady na Zemi. Přitom jsem věděla, že jsi hodně zpíval a že se 
některé tvé zpěvy vysílaly i u nás, což jsem si sama rovněž poslechla, a chtěla bych říci, že máš na zpívání 
velmi melodický hlas. Dozvěděla jsem se o tom, že jsi různé své zpěvy také technicky zaznamenal a že jsi 
zpíval i v jednom rádiu v hlavním městě Iráku, Bagdádu. To jsem nevěděla, ale dozvěděla jsem se to 
až v posledních dnech, kdy jsem se o tom dočetla. Ale podivuji se i tomu všemu, čím se zaměstnáváš, 
zejména tvým snahám objasňovat nezbytné informace o koronavirové nákaze, které ti zasílá Achim. 

Billy   Ano, to s tím zpíváním v bagdádském rádiu je pravda. Tehdy jsem šel s Turkem Kurtulmuşem – ty 
jistě víš, o koho se jednalo – do města něco nakoupit, přičemž jsme byli zastaveni, jelikož jsem si při chůzi 
něco zpíval, což jsem dříve častokrát dělával. Ten muž, který nás oslovil, by zaměstnán u rádia a tázal se 
mě na můj dřívější život a budoucí plány. Samozřejmě jsem mu odpověděl a to mělo za následek, že nás 
spontánně pozval do rádia, kde se mnou vedl interview a kde jsem mu pak směl zazpívat jednu 
švýcarskou písničku, která se nazývala »Wo Berge sich erheben«. Roku 1960 jsem k ní ale ještě napsal 
jednu verzi, kterou jsem vytvořil podle svých představ, ale od té doby leží ladem. Pokud ji chceš slyšet, 
tak ji mohu zarecitovat, neboť jsem si ji uložil do počítače. 

Bermunda   A znáš ještě znění té písně? Dokážeš ji ještě zazpívat? A chtěla bych ještě vědět: V záznamech 
je uvedeno, že jsi napsal také jednu báseň, která ti byla ukradena, v jejímž obsahu byl změněn název 
a která pak byla interpretována jako zpívaná píseň. 

Billy   Ten text mohu pravděpodobně ještě dát dohromady, ale mohu ti jej také předčíst, neboť jsem jej 
jednou po paměti zapsal do počítače, takže jej musím pouze vyhledat. Co se však zpívání týče, tak to 
jsem během času žel přestal praktikovat, jelikož jsem byl ze strany ... natolik terorizován, že jsem jednou 
– tehdy jsem pracoval jako noční hlídač – musel na léčebnou kúru do obce Amden. O tom, že mě mohla 
nakonec v poslední minutě pomoci už jen Semjase, lze bezpečně hovořit v tom smyslu, že se tak stalo 
»v poslední vteřině« – jinak bych to celé býval pravděpodobně nepřežil. Vše skončilo tak, že ta báseň, 
kterou jsem napsal a poslal do Hamburku, byla ukradena pro hudební skladbu ..., přičemž bylo změněno 
její jméno a byla použita a interpretována ze strany ... Jednalo se o báseň jménem »Nadja«, kterou jsem 
sepsal ... nu ano, tobě ji mohu předčíst, pokud chceš – je rovněž uložena v počítači. 

Bermunda   Jistě, ráda bych si ji poslechla. 

Billy   Jak myslíš. – Počkej prosím okamžik – ano, to musí být ono. – Aha, tady to skutečně je. Zní tedy 
následovně: 

Für Nadja, die ich liebte, 
baute ich am Strom ein Haus, 

doch die Natur, die siegte 
und löschte alles wieder aus. 

Denn der Strom riss weg das Ufer; 
nahm mir all mein Hab und Gut; 

die Liebe und die Träume, 
die versanken in der Flut. 
Durch ein tödlich Beben 

wurd‘ der Strom zum Grab, 
für Nadjas kurzes Leben 
zu einem nassen Sarg. 

Mirjaveh, 24. dubna 1964, Nok Kundi, Západní Pákistan, 10. května 1964 
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Bermunda   – Promiň – nevěděla jsem ... 

Billy   Nic se neděje – ono – je to jen vzpomínka. 

Bermunda   Promiň mi to prosím, nevěděla jsem ... To vše jsem se dozvěděla ze záznamů, mrzí mě, 
že jsem se tě na to dotázala. – Je mi ale záhadou, jak jsi mohl déle než 30 let snášet tuto věc, která tě 
tak dlouhou dobu zatěžovala. Fakt, že jsi neztratil rozum, je ... Semjase ti skutečně mohla pomoci 
v poslední minutě, tak je to zaznamenáno. K tomu bych ale ráda věděla, jak to vše bylo možné? 

Billy   Prosím, o tom nemusíme mluvit, neboť to celé je již pryč. Mohu ale říci, že mě tam tehdy vezli 
Jacobus a Elsi a že mi Semjase ještě dokázala pomoct, a já jsem tak našel novou sílu, abych celou situaci 
přestál do roku 1997, načež bylo vše ukončeno, jelikož ..., po čemž jsem pomalu nalézal klid. Především 
Eva stála neochvějně při mně, pak ale také členové skupiny a vy všichni, Plejaren. Avšak zpívání se mi 
vytratilo. – Ale rád bych ti ještě z počítače předčetl text té písně, který jsem nyní vyhledal. 

Bermunda   Dobrá, ale mohla bych si poslechnout slova té písně, kterou jsi zpíval v Bagdádu? 

Billy   Je-li to pro tebe tak důležité, tak pozorně poslouchej. Z té básně jsem pak vytvořil ještě něco 
jiného, neboť jsem pozměnil různé verše a udělal z nich novou básničku. Ta píseň zněla ale následovně: 

 
Wo Berge sich erheben 
zum hohen Himmelszelt 

da ist ein freies Leben 
da ist die Alpenwelt 

Es grauet uns kein Morgen 
es dämmert keine Nacht 
dem Auge unverborgen 

das Licht des Himmels lacht 
 

Da droben wohnt der Friede 
wo die Lawine kracht 

der Fels hat als Aegide 
die Hütte überdacht 

Schallt Kriegsgeschrei vom Tale 
der Älpler drob erwacht 

er steigt vom hohen Walle 
und stürzt sich in die Schlacht 

 
O freies Alpenleben 
o schöne Alpenwelt 

das ist ein freies Leben 
so nah dem Sternenzelt 

Dem Älpler nehmt die Berge 
wohin mag er noch zieh’n 

Paläste sind ihm Särge 
drin muss er schnell verblühn. 

 
Co jsem však v pozdějších letech z této básně sám udělal a co jsem napsal, to vypadalo následovně, jak 
je rovněž poznamenáno tady v počítači: 
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Wo Berge sich hoch erheben 
zum sehr weiten Himmelszelt, 
da ist ein wahres, freies Leben, 
da ist die schönste Alpenwelt. 
Es grauet dort nie ein Morgen 
und es dämmert keine Nacht, 
denn dem Auge unverborgen 
das Licht des Himmels lacht. 

 
Da droben wohnt der Frieden, 

wo laut auch die Lawine kracht, 
und der Fels hat als guter Ägide 
alles wie eine Hütte überdacht. 
Schallt Kriegsgeschrei vom Tale, 
der Kampfgeist in mir erwacht, 

dann steig ich vom hohen Walle 
und kämpfe wider die Schlacht. 

 
Es soll Frieden sein – allüberall, 

auch im Tal unten, im Vaterland, 
auch auf dem ganzen Erdenball, 
allzeit und mit ewigem Bestand. 
O schönstes, freies Alpenleben, 
du gute und schöne Alpenwelt, 

du hast die Freiheit mir gegeben, 
so nah dem hehren Sternenzelt. 

 
Menschen schützt all die Berge, 
sie geben euch gute Sicherheit, 
und sie sind wie wahrer Ferge, 
der auch gibt die Zufriedenheit. 

Hinwil, 3. 2. 1971, Edi Meier 
 

Bermunda   To, co jsi uvedl na prvním místě, jsi tedy zpíval v tom bagdádském rádiu a zdá se mi to 
i povědomé. Někdy jsem to již slyšela, avšak to, co jsi uvedl na místě druhém, to ... 

Billy   ... je právě to, co jsem později dal dohromady, jelikož jsem originální znění nepovažoval za dobré, 
neboť se mi nelíbila ta zmínka »in die Schlacht stürzen« (vrhnout se do bitvy). Vše, co nějak souvisí 
s vraždami – nebo i s válčením a popravováním, což nepředstavuje nic jiného než vraždění –, je mi 
odporné. 

Bermunda   Tak to zřejmě musí být, neboť si nemyslím, že bys vytvořil dvakrát totéž. Mimoto dokážu 
pochopit, že po tom všem, co jsi po dobu svého života zažíval, nechceš už nic vědět ani slyšet o bitvách 
a podobných věcech. Avšak to slovo »Ferge« ve tvé básni nechápu; co to znamená? 

Billy   Ano, je tomu tak. »Ferge« znamená totéž co převozník. A tím »technickým zaznamenáním« myslíš 
zřejmě ty zvukové pásky, neboť ty jsem skutečně nazpíval. Byly mi ale ukradeny, přičemž se mohu jen 
domnívat, kdo mi je zlovolně odebral a možná v návalu nenávisti zničil – dokázat to ale nemohu, a proto 
o tom raději mlčím. 
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Bermunda   Tak je to jistě i lepší, neboť jinak bys byl i v tomto ohledu ještě osočován ze lži. Stačí už jen 
to, že zlovolníci popírají tvé kontakty a že tě obviňují ze lži a švindlu, tvrdíce, že konexe, které s námi 
pěstuješ, neodpovídají pravdě. Takto zapírají dokonce i osoby, které měly své vlastní zážitky, když s tebou 
směly přijít na nějaké kontaktní místo, jak je uvedeno v záznamech, které jsem četla. 

Billy   Tak tomu žel je, neboť většina pozemšťanů je žel prolhaná, a navíc pomstychtivá, zvláště tehdy, 
když jí jde o to vyžívat nahromaděnou nenávist a vykonávat pomstu a odplatu, což často ústívá v rozepře, 
vraždy a války. Tak tomu často bývá, když se něco neděje podle jejich mysli, jako např. tehdy, když 
nemohou stát na čelném místě a být obdivováni ze strany svých spolubližních – pak právě začínají lhát, 
pomlouvat, mstít se a odplácet, což dokonce vede i k tomu, že se sami »přemlouvají«, resp. sami 
»přesvědčují« o tom, co si vylhávají, a tudíž pak věří tomu, co jsou ve skutečnosti pouze lži. Tyto lži 
nabývají v průběhu času na takové síle, že vedou k beznadějným klamným představám, takže se stávají 
pro lháře »pravdou«, kterou pak vyslovují s tak vehementním a zapáleným »přesvědčením«, že dokonce 
i takzvaní odborníci, jako soudci, psychologové a advokáti atd., věří, že dotyční lháři povídají pravdu. 
Kvůli tomu vznikají stále znovu chybné posudky a rozsudky, na jejichž základě jsou nevinní odsuzováni 
k trestům – dokonce i k trestům smrti –, proti nimž se nemohou bránit, a tudíž jsou popraveni. 
Jednoduše jsou prohlášeni za vinné, jelikož se ze lží nebo falešných »důkazů« učiní »pravda« a víra – 
tedy právě přesvědčení, resp. přemluva –, kvůli nimž nemá faktická pravda šanci na to, nebo jen velmi 
zřídkakdy, aby byla otevřeně vyjevena a aby vešla ve známost. 

Ohledně toho, co jsi nastiňovala o koronavirové nákaze, bych rád upozornil na to, že pozemšťánci nosí 
většinou jen všednodenní roušky, jimiž si zakrývají nos a ústa, které však neplní nezbytný účel, jímž je 
poskytování ochrany. Tím, že lidé nosí nevhodné roušky proti virové nákaze a jiným agresivním 
původcům nemoci, vzniká – jak vysvětloval Ptaah – vysoký počet infekcí, jako např. těch koronavirových. 
Ptaah vysvětloval – kromě zmínky o zvláštním prospektu »Institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci v rámci německého povinného úrazového pojištění« (IFA) – následující: 

 

1.  Ochranné respirační roušky obecně – polomasky 

Vhodné masky mohou jistě sloužit přerušení infekčních cest a redukovat kapénky a plivy vypouštěné 
při mluvení, kašlání či kýchání, avšak nesplňují svůj naléhavý účel, pokud člověk současně 
nedodržuje nezbytný odstup od svých spolubližních. 

2.  Roušky FFP1, které jsou k dostání v obchodech pro každodenní využití, splňují svůj účel – jenž tkví 
v tom, aby se člověk sám chránil před nákazou nebo jinou chorobou – pouze tehdy, když člověk 
zachovává notný a právě nezbytný 2metrový ochranný odstup od svých bližních, přičemž si musí 
všímat toho, jak vysvětlil Ptaah, že 1,5metrový odstup neskýtá dostatečnou bezpečnost před infekcí, 
a tudíž by měl dodržovat minimálně 2metrový odstup, jelikož ten zaručuje větší bezpečnost. 

Účinnost roušky FFP1 je omezená, neboť tento druh masky nezaručuje kvalifikovaný bariérový 
účinek mezi dvěma lidmi, jelikož tato maska netěsní a je takříkajíc pouze provizorní. 

Rouška FFP1 neposkytuje v žádném případě dostatečnou těsnící ochranu před původci nákazy – 
tedy zvláště před viry – nebo před jinými choroboplodnými zárodky. Výrobci či zdravotní úřady ani 
neprověřují její funkci. 

Rouška FFP1 může sloužit hlavně jako ochrana před prachem atd. a lze ji znovu používat po vyprání, 
pokud je takto vyrobena, čemuž tak není např. v případě chirurgických, resp. medicínských 
obličejových roušek. 
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3.  Chirurgické roušky jsou nazývány též »medicínskými obličejovými rouškami« a osoby, které je nosí, 
chrání své spolubližní před kapičkami vypouštěnými ve vydechovaném vzduchu, přičemž tyto 
roušky snižují také šíření kapének a plivů při mluvení, kašlání nebo kýchání. 

V případě chirurgických roušek platí, že zdravotní/pečující personál chrání pacienta/pacientku (např. 
na operačním sále) tam, kde nemůže dodržovat minimální odstup. 

Chirurgická, resp. medicínská rouška zaručuje pouze omezený bariérový účinek ve věci možného 
vzájemného nakažení. Její nositel chrání druhé před kapičkami ve vzduchu, který vydechuje, a navíc 
je i on sám eventuálně chráněn před tím, aby se dotýkal svých ústních a nosních sliznic 
kontaminovanýma rukama. 

Tato rouška netěsní, a navíc se jedná o jednorázový výrobek, a tudíž je nutno jej po použití správně 
zlikvidovat. Tato rouška podléhá prověrce podle normy EN 14683, jakož i certifikaci ze strany 
výrobce, tj. normě pro »chirurgické roušky«. 

4.  Ochranné respirační roušky FFP2 a FFP3, tj. polomasky, podléhají prověrce podle EN 149, normy 
pro »částicové filtrační polomasky«, ze strany nezávislého kontrolního místa. Certifikaci a dohled 
zaručuje nezávislé certifikační místo. 

Tyto roušky chrání svého nositele před tím, aby vdechl ve vzduchu rozptýlené nejmenší částice, 
kapénky a aerosoly. 

1.  Je nevyhnutelně nutné, aby člověk nosil roušku tak, aby mu plně zakrývala nosní otvory, a tudíž 
mu rouška musí zakrývat ústa i nos tím způsobem, aby nemohl vydechovat, resp. vdechovat 
žádné plivy při mluvení, ani kapénky v dýchaném vzduchu. Pokud člověk nosí roušku tak, aby 
utěsňovala jeho ústa a nos, tak tím i zabraňuje riziku vdechnutí biolátek atd. 

2.  Člověk by měl při styku se spolubližními používat roušku třídy FFP2 a FFP3 bez výdechového 
ventilu, neboť pouze ta může skýtat jistou vysokou bezpečnost před infekcí. Nezbytné 
a nevyhnutelné je přitom zachovávat 200centimetrový bezpečnostní odstup od spolubližních, 
neboť 1,5metrový odstup nezaručuje, dle daných povětrnostních podmínek, dostatečnou 
bezpečnost před nakažením. 

Výhradně rouška třídy FFP2 či FFP3 bez výdechového ventilu je dostatečně kvalitní na to, aby 
s vysokým procentem účinnosti chránila před infekcí nákazovými původci nebo jinými 
agresivními choroboplodnými zárodky, přičemž však musí být jasné, že nemůže být dána 
100procentní záruka bezpečnosti. 

3.  Roušky třídy FFP2 a FFP3 bez výdechového ventilu filtrují při správném použití s vysokým 
procentem účinnosti viry ze vzduchu, který vydechuje nositel této roušky, přičemž filtrační výkon 
roušky samozřejmě závisí na její filtrační třídě. 

4.  Používá-li člověk roušku správně, tak existuje při jeho vdechování minimální netěsnost, avšak 
vousy mohou ochranný účinek snižovat, nebo i v tom kterém případě zcela zmařit. 

5.  Dobu nošení a využívání roušky třídy FFP2 či FFP3 bez výdechového ventilu je nutno stanovit 
na základě zhodnocení rizik, a to případ od případu, přičemž po cca 8 hodinách nošení by měla 
být rouška správně zlikvidována a nahrazena novou. 

6.  Rouška FFP2 a FFP3 s výdechovým ventilem je pro styk se spolubližními nevhodná, a tudíž by se 
jí měl člověk vyvarovat, neboť kvůli výdechům přes dechový ventil nezaručuje spolubližním 
žádnou bezpečnost; proto by měla být využívána jen při práci, resp. při pracovních procesech, 
avšak je neúčelná, pokud jde o to, aby chránila spolubližní před infekcí původci nákazy nebo 
jinými choroboplodnými zárodky. 
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Rouška FFP2 a FFP3 s výdechovým ventilem chrání pouze svého nositele, avšak nikoliv jeho 
spolubližní. V situaci nákazy však i při výkonu práce s rouškou FFP3 s dechovým ventilem platí 
nezbytné pravidlo, aby lidé pracovali ve 2metrových bezpečnostních rozestupech. 

7.  Úplná maska – jedná se o celoobličejovou masku, která je po stranách opatřena dvěma 
vyměnitelnými filtry, jakož i částečným či úplným ochranným štítem (dle typu a značky masky), 
avšak tato maska se stěží hodí pro každodenní používání, ale zpravidla jen při určitých pracovních 
výkonech. 

Toto jsou celkově vzato věci, které mohu zmínit o ochranných respiračních rouškách. Své údaje jsem 
sesbíral z výkladů Ptaah a německého »Institutu IFA«. K obecnému nošení a jako ochranu před možnou 
infekcí lze tedy všem národům doporučit jen a pouze ochranné respirační roušky FFP2 A FFP3, a sice ty 
bez výdechového ventilu, neboť roušky, které tento ventil mají, jsou čistě pracovní masky. 

Bermunda   Mělo by být jasné a dostatečně zřetelné, že lidé nemají při stycích s ostatními nosit roušky 
typu FFP1, ale že mají nosit a používat pouze roušky typu FFP2 a FFP3, jelikož jen ty zásadní měrou 
garantují vysokou bezpečnost před infekcí. Roušky typu FFP1 oproti tomu skýtají velmi špatnou 
bezpečnost a mnohé lidi před koronavirem nechrání, neboť ti se kvůli této nevhodné roušce nechají 
nakazit, načež musejí po celý svůj život trpět zdravotními újmami anebo musejí zemřít. 

Billy   Tak tomu skutečně je, ale pozemšťánci nic z toho neberou dostatečně vážně, především ti, kteří 
popírají skutečnou přítomnost koronavirové nákazy. Tím nemám na mysli ty, kteří se oprávněně brání 
a zdráhají vakcinaci neotestovanými a neprověřenými očkovacími látkami, ale faktické kverulanty 
a konspirační teoretiky. 

Bermunda   Ty to skutečně umíš posoudit, avšak hovořit o tom dále nepřinese kvůli hlouposti četných 
lidí patrně žádný úspěch v tom ohledu, aby lidé rozumně a vědomě mysleli a viděli to, co je skutečné. 

Billy   Tato hloupost, resp. toto nemyšlení, je žel v pozemském lidstvu velmi rozšířené. To dokazuje už jen 
bludná bohovíra pozemšťanů. Proto je také na Zemi tolik vražd, případů zabití, násilí, válek 
a nespravedlnosti. 

Bermunda   Však jsi těchto věcí během svého života zažíval až dost – a zažíváš je i nadále. Avšak vraťme 
se k látce rozhovoru, kterou jsme řešili předtím: Je mi známo, že tomu bylo v dřívější době ještě tak, 
že různé osoby z vašeho společenství směly často jít s tebou na místa kontaktů, zvláště tehdy, když tě 
na ně musel vozit Jacobus. Lháři a antagonisté nezmiňují nebo jednoduše zamlčují fakt, že tyto osoby 
mohly různé věci pozorovat, jako např. přílety či odlety našich paprskových lodí, přičemž kupř. Jacobus 
mohl pozorovat několik set metrů dlouhé energetické spalování, když tě zavezl do vesničky Maiwinkel. 
A okolnost, že se již dlouhou dobu veřejně neukazujeme v místě tvého bydliště nebo v jeho okolí 
a že nenecháváme své létající stroje spatřit, jako tomu bylo v počáteční době, kdy nás pozorovali i různí 
usedlíci, plyne z naší opatrnosti, na kterou musíme dbát. Tato opatrnost se váže hlavně na ty »cizince«, 
které musíme nechávat v nejistotě ohledně své existence, a navíc musíme bránit tomu, aby byli vůbec 
schopni vnímat naši existenci, jelikož jinak by byla ohrožena naše bezpečnost, a navíc bychom se provinili 
proti svým direktivám. Pokus o povolenou změnu těchto direktiv, jímž jsme se chtěli snažit nabídnout 
pomoc pozemským vládám, byl hanebně zmařen fingovanou a zfalšovanou odpovědí, dříve než naše 
nabídka mohla dospět na rozhodující místa státního vedení. To nám jednoznačně dokázalo, že lidé této 
Země ještě v žádném ohledu nebyli schopni naši nabídku pomoci správně vyhodnotit a zacházet s ní se 
správnou pečlivostí. Také ty »cizince« musíme posuzovat na základě svých direktiv, a tudíž se musíme 
chovat tak, aby nás žádným způsobem nebyli schopni vnímat. 

To vše bylo ustanoveno celým naším lidstvem, tvořeným národy Plejaren, které rozhodují o platnosti 
či změně direktiv nebo o pokusu je obnovit atd., a tudíž v každém ohledu a v každém jednotlivém 
případě jednáme pouze podle ustanovení direktiv, jež mají od nepaměti, na základě vůle celé populace, 
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svoji platnost a správnost a jež v každém směru zohledňujeme. To se týká i toho, o co jsme se pokoušeli 
zde na Zemi a co jsme zde činili a nadále činíme. 

Billy   To vše je mi jasné už z doby trávené se Sfath, a to, co jsi řekla, smíš opravdu zdůraznit. – Dokonce 
i členové mé vlastní rodiny interpretují dnes to, co zažili v mé kanceláři, jako »skutečnost«, stejně jako 
tak činilo i 14 dalších osob, dříve než se jejich smýšlení změnilo k lepšímu, než se zaměřili na faktickou 
skutečnosti a pravdu a než zjistili, že vše bylo jinak, než jak se zprvu domnívali. Marcel si dokonce zlomil 
žebro, když z úděsu spadl na zem, zatímco parapsycholog prof. Hans Bender přísahal, že do mé kanceláře 
již nikdy nevstoupí, čehož se také držel a do Hinterschmidrüti již nepřišel. Také už ani netelefonoval, ale 
halil se v mlčení, neboť ten zážitek v mé kanceláři byl pro něj zjevně příliš, a tudíž se s ním nevypořádal. 
Tak tomu bylo i s Engelbertem, Silvanem a jinými muži a ženami, přičemž ze všech nejdříve to byla 
Semjase, která musela v mé kanceláři učinit svoji zkušenost. Všichni ovšem chtěli, aby se o tom mlčelo, 
a tudíž nikomu nebylo řečeno nic z toho, co se přihodilo. Hans Benz z toho dokonce onemocněl, a ostatní 
... inu, vždyť je to už pryč a neměli bychom o tom již hovořit. Něco podobného, avšak odlišného, se přece 
odehrávalo i na půdě, na niž Engelbert často vybíhal s nabitou winchestrovkou, načež ten lomoz přestal 
a znovu začal až příštího dne nebo o několik dní později. Když pak přišli ti maličcí, ti And..., kteří dokázali 
celou tu věc ukončit – později i v mé kanceláři –, tak u toho mimo jiné byla i Bernadette a mohla pořídit 
fotografii, na níž byla patrná helma jednoho z těch chlapíčků. Nuže, to celé se po tomto zákroku 
uklidnilo. Od té doby byl skutečně klid, dokud roku 2001 nezačaly působit ty sektářské síly, jejichž vliv se 
od té doby stále zhoršoval a které zasahují do mé práce. Yanarara a Zafenatpaneach se svými lidmi pak 
přece vypátrali, odkud to celé přicházelo, a snažili se také učinit celému tomuto zlořádu přítrž. Jejich 
zákroky od té doby přinesly lecjaký užitek, takže se celá situace poněkud zlepšila, ale tyto síly žel stále 
ještě masivně fušují do mé práce, takže se neobejdu bez přímé pomoci Evy a Michaela či ostatních členů 
základní skupiny. Okolnost, že potřebuji nekonečně dlouhý čas k tomu, abych vždy sepsal zprávy 
z rozhovoru, když je vyvolávám, se ovšem poněkud zlepšila, jelikož cizími písmeny, čísly a znaky již nejsou 
prostoupena všechna slova, ale je jednoduše namáhavé, že musím i přesto ustavičně korigovat to, co 
jsem napsal. 

Bermunda   To jsem sama viděla a nedokážu pochopit, jak se něco takového může dít. To vše je velmi 
podivné. Viděla jsem, jak jsi vyťukal na klávesnici jedno písmeno, avšak samostatně se napsalo písmeno 
jiné nebo několik písmen, objevilo se nějaké číslo nebo jiný písemný znak. To vše jsem písemně 
zaznamenala, stejně jako to učinili Ptaah, Quetzal, Florena a Enjana, jakož i Zafenatpaneach a Yanarara. 
Proto jsem se mohla o všem dočíst, a jsem tedy o těchto událostech zpravena. Mimoto jsem hovořila se 
Semjase a dozvěděla se od ní o všem, co se přihodilo, a že to bylo pro ni strašné, jelikož se zprvu 
domnívala, že ... Když ale pak ona ... Ale fakt, že členové tvé vlastní rodiny nepřicházeli této věci, resp. 
těmto událostem na kloub, nedokážu pochopit. Bude to však určitě vycházet z toho, že to ze strany ... 
bylo zamezeno, aby ... Ale mohu ti sdělit i něco potěšitelného, totiž to, že ti »maličcí«, jak je nazýváš, se 
této záležitosti ujali a velmi brzy k tobě přijdou spolu s Yanarara a Zafenatpaneach, aby se této věci 
věnovali. 

Billy   Tak to se nechám rád překvapit. Uvidíme. Ale ohledně té jiné věci, ano, patrně (...) Ale hovořit 
o tom dále nic nepřinese, neboť to, co tehdy nebylo objasněno, bude tím méně pravděpodobně 
objasněno dnes, neboť to vše se patrně tak hluboce ... v podobě klamné představy, že ... Proti tomu 
patrně nepůjde nic udělat a není na to ani žádný lék, neboť zřejmě neexistuje ani žádný jiný prostředek, 
díky němuž by ze sebepřesvědčení, resp. sebepřemluvení mohla znovu prorazit na světlo skutečnost. To 
nebude možné zejména tehdy, když ještě i třetí osoby, jako právě D. G. a ... neustále ... Kromě to jsou 
patrně nenávist a pomstychtivé a odplatné manýry ze strany ... příliš silné, jakož i ze strany ... příliš 
mocné, jelikož nejsem téhož názoru ohledně Darwina, a proto se není schopen chovat normálně 
a i nadále proti mě štvavě a lživě intervenuje, ba dokonce je schopen dělat to, že ... 
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Bermunda   To, co uvádíš, je skutečně tak, avšak nesmíš to zmiňovat otevřeně, neboť podle toho, jak 
ze záznamů znám stav věcí, bude ... Že ... dokonce těm útokům proti tobě podává ruku a že neobjasňuje 
..., nýbrž ..., to jednoznačně svědčí o pomstychtivosti ..., přičemž se to celé zjevně vyvinulo v blud a stalo 
se to chorobným, a tedy patologickým faktorem, takže se to může excesivně zvrhávat. A tyto aspekty 
zjevně ulpívají na všech zúčastněných, kteří proti tobě rozvíjejí nenávist, do níž se pohroužili natolik, 
že se pro ně vše stalo imaginární skutečností, takže již nejsou schopni rozlišovat mezi realitou a bludnou 
představou. Je-li člověk v tomto stavu, jenž odpovídá bludné víře – stejně jako je bludná víra náboženská 
–, tak je prakticky nemožné ještě oslovit jeho rozum a zdravý úsudek. Z psychologického pohledu věc 
vidím a chápu tak, že schopnost těchto provinilců používat logiku je do té míry blokována silným 
klamem, že ji už nejsou schopni aktivovat, jelikož struktury, resp. formy a zákony sousledného myšlení 
zcela ustrnuly ve formalismu. 

Billy   Ty jako studovaná psycholožka dokážeš tyto věci posoudit lépe než já; sice jsem se toho hodně 
naučil od Sfath, ale nejsem na tomto poli odborníkem. Ale nedělej si žádné starosti, neboť se budu 
chránit toho, abych sepsal to, o čem jsme otevřeně hovořili. Vím až příliš dobře, že ze strany ..., jakož 
i ... a ... bude vše popíráno, zejména kvůli nenávisti, která coby pohnutka nezná mezí. Proto budu 
na těch místech, kde jsme hovořili o jménech, zapisovat pouze trojtečky. 

Bermunda   To uděláš dobře. 

Billy   To si také myslím. – Ale nyní mám něco jiného: Co vyplynulo z vašich šetření ohledně negativních 
úroků, které zavádějí banky? Jedná se přece jistě jen o to, že chtějí hromadit peníze, podle úsloví »peníze 
vládnou světem«. 

Bermunda   Tím jsi celou věc posoudil správně; říkal jsi to již tehdy, když jsi mě prosil, abych prozkoumala 
hlubší souvislosti této věci. Fakticky se má situace přesně tak, jak ti ji tehdy, ve 40. letech, vysvětil Sfath, 
jak jsi povídal. Věc se ale také vyvine tak, jak jsi říkal, tedy že bude zamlčována, zapírána, sveřepě 
popírána, ba dokonce pranýřována jako zlá konspirační teorie. Vina bude v tomto ohledu připisována 
dokonce i tobě, ačkoliv ty sám nemůžeš být tím, kdo se snažil vypátrat pravdu za touto záležitostí, neboť 
tímto člověkem jsem byla já. Tuto věc jsem skutečně prošetřila a zjistila jsem, že se ti, kteří zavádějí 
negativní úroky, generují velmi velké zisky. Celou věc lze na pozadí posoudit jako »spořící daň« v tom 
smyslu, že jí budou trestány všechny osoby, které své peníze nehromadí samy soukromě na základě své 
vlastní odpovědnosti, ale svěřují je do bankovní úschovy. To celé funguje neoprávněně a na základě 
lživých tvrzení, ale současně to také slouží pouze tomu vydobýt si gaunersky ohromný kapitál od těch, 
kteří své peníze oficiálně a poctivě vkládají a deklarují pomocí finančních institutů; na stranu druhou 
však tato věc tvoří předstupeň toho, že mají být národy po stránce finančních prostředků později 
otevřeně zbaveny svéprávnosti. 

Prostřednictvím negativních úroků je získáván závratný kapitál a vkladatelé jsou ošizeni o úrok, který by 
vlastně museli obdržet, jelikož finanční instituty zprostředkovávají uložený kapitál dalším stranám a opět 
za to pobírají úrok, jejž by musely částečně předávat vkladatelům kapitálu. Tento fakt je ovšem pomocí 
lží a zavádění negativních úroků zastírán, a tudíž se od lidí vynucuje »daň ze spoření« tím, že ta která 
finanční instituce pro sebe a pro svůj kapitálový zisk podvodně využívá vložené kapitály, zatímco jejich 
vkladatelé za svůj vklad musejí ještě splácet úroky, ačkoliv dané instituce kvůli dalšímu zprostředkování 
těchto financí generují nový kapitál, jejž by musely z jisté části přiřknout vkladatelům jako zisk. 

To, co má nakonec ze zavedení záporného úroku vzejít, je sice faktor, který bude působit 
až v budoucnosti, avšak již nyní je pomocí lživých tvrzení připravován jeho počátek, přičemž byl 
vymyšlen živly, které usilují o naprostou kontrolu jednotlivců. Tento fakt se prozatím ještě utajuje, avšak 
v budoucnu má celá věc vést k tomu, že si platební prostředky mají zachovat svoji hodnotu už jen 
na elektronické bázi a že veškerá hotovost má být bezcenná. Uvalování záporných úroků tedy 
představuje lest, jejíž plánovaný účel spočívá na pozadí v tom, že mají být národy obecně učiněny 
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závislými na státu a využívány, takže lidem má být znemožněna jejich vlastní svoboda ve věci osobního 
vydávání platebních prostředků, jelikož má být veškerý účel finančních výdajů do posledního detailu 
kontrolován. Tímto způsobem bude však nakonec usilováno o totální kontrolu národů, a tedy 
i jednotlivých lidí, následkem čehož se naplní nejhorší obavy těch, kteří tento zlořád předvídavě 
očekávají v budoucnosti, pokud národy nebudou působit proti tomu, o co tajně usilují a co již ve skrytu 
uskutečňují živly, které se snaží o to uvést pozemské lidstvo pod otrockou a totální kontrolu. 

Právo osobně disponovat finančními prostředky a osobně je vynakládat má být v budoucnu stále více 
a více omezováno a nakonec i zcela zrušeno, a tudíž má být každá transakce elektronicky kontrolována 
státem. Nejprve mají být negativní úroky uvalovány jen na velké kapitály, avšak když dotyční původci 
učiní zkušenost, že tuto věc lze bezproblémově provést, tak začnou tyto úroky velmi rychle uvalovat 
i na nižší kapitály, takže mají tyto úroky nakonec platit pro všechny kapitály bez rozdílu. Tímto způsobem 
má nakonec vzejít totální dohled nad každým jednotlivcem, o což je usilováno pomocí lživých předpisů 
a co již započalo tím, že byl nejprve na základě lží zaveden záporný úrok. 

Pravý důvod této rozběhnuté akce je tedy pomocí lží a falešných líčení národům zatajován, přičemž 
v tomto ohledu nejsou vzděláni ani spolupracovníci finančních institutů, kteří jsou podváděni, 
obelháváni a falešně »informováni« o pravých intrikách spojených s uvalováním negativních úroků, 
stejně jako samotné národy, a tudíž jsou tyto dobře promyšlené tajné skutky ohledně této věci zastírány, 
stejně jako onen vlastní připravovaný účel negativního úroku. 

Billy   Děje se tedy to, co uváděl již Sfath, avšak tuto věc jsem při cestách do budoucnosti sám nezažil, 
a tudíž v tomto ohledu mohu pouze reprodukovat to, co říkal Sfath. To mě však podnítilo k tomu, abych 
se tě dotázal, zda bys nemohla této věci ohledně negativního úroku přijít na kloub. To, co jsi vyzkoumala, 
je zřejmě záležitost, jíž se musejí národy zaobírat a k níž musejí samy říci a prosadit své mínění. Pokud 
připustí, že budou jednoho dne do posledního detailu kontrolovány svým státem, že se stanou otroky 
svých vládních činitelů a že budou oloupeny o svobodu osobně vydávat své finance, tak to bude jen 
jejich vlastní šlamastika. Avšak u těch, kteří se věřivě schovávají za svými vládními činiteli jako 
za máminou sukní a kteří zpravidla také propadli bludné víře v »milého pánaboha« ve smyslu »ten už 
vše učiní správně« – což platí pro většinu lidstva –, je velmi sporné, zda proti těmto věcem něco učiní, 
neboť podle toho, jak věc hodnotím, nepodnikne většina pozemské populace nic, ale bude se sebou 
nechat nakládat podle toho, co se bude právě dít. Tato většina nepřichází vůbec na myšlenku, že to celé, 
co nyní již probíhá, povede nakonec k totální kontrole pozemšťanů, pokud se proti tomu nic nepodnikne. 

Bermunda   Tak tomu pravděpodobně bude, a navíc utrpíš ty sám újmu, neboť tě budou lidé osočovat 
za to, co jsem vyzvěděla, vypátrala a nyní otevřeně vyslovila já. 

Billy   To mi nyní nevadí, a nebude mi to vadit ani v budoucnu, neboť jsem si již před dlouhou dobou 
zvykl na to, že mě lidé osočují za všechno možné, co vlastně nepochází z mé hlavy, nebo že jsem falešně 
obviňován z důvodu nenávisti, pomsty, odplaty či závisti. To je jeden důvod, a ten druhý spočívá 
jednoduše v tom, že tomu či onomu člověku nepasuje do myšlenkového konceptu můj nos a obličej, 
nebo že mám jiné názory a jsem proti ohlupování lidí ze strany náboženství a pod vlivem bludné víry. To 
proto, že lidé mají myslet a rozhodovat se sami ze své pravlastní iniciativy a mají podle toho i jednat, 
takže mají být sami sebou se svým vlastním míněním. A tak mají jednat, aniž by se nechávali 
přesvědčovat, resp. ukecávat, a aniž by jednoduše věřivě přijímali a obhajovali mínění, které v nich 
vzniká pod cizím vlivem a které vpravdě neodpovídá jejich vlastnímu názoru, jelikož jim bylo právě 
»nabulíkováno«, resp. se stalo na základě »přesvědčivé« víry jejich »vlastním« míněním. Jedná se tedy 
o cizí mínění, které pak člověk eventuálně vehementně obhajuje, a které vede dokonce i k vraždám, 
sebevraždě, trýznění či sebeobětování – právě tak, jako je tomu v případě veškeré náboženské víry, která 
odpovídá bludu, jenž znemožňuje, aby člověk ještě pěstoval jasné myšlenky o skutečnosti, a aby tak 
rozpoznával pravdu o falešnosti této bludné víry. 

http://cz.figu.org/
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Bermunda   Stále znovu se podivuji tomu, jak dokážeš vše formulovat a povídat tak lehce, a navíc 
precizně, takže tomu posluchači skutečně porozumějí, a to tak, že rozeznávají, že tvá slova nevzbuzují 
žádné pochybnosti, pokud tě neutrálně, a tedy nepředpojatě poslouchají. Tvá slova nejsou ani nikdy 
nevraživá či vyzývavá v tom smyslu, že by se jimi lidé měli řídit, neboť jsou vždy taková, že jednoduše 
vyjadřují skutečný stav věcí. 

Billy   Tak jsem se tomu naučil od Sfath, tedy tomu, abych říkal to, co je faktem, ale abych řečeným 
obsahem osobně nenapadal druhého člověka. Ten, kdo se ale i přesto cítí být napaden, klamně se 
domnívá, že napadán je a vztahuje obsah řečeného na svoji osobu, ten je – ať muž či žena – sám na vině, 
není schopen věc neutrálně posoudit, a je tudíž zaujatý, takže v té či oné věci ihned zaujímá nějaké 
zaujaté stanovisko; v tomto případě právě ve vztahu k sobě samému. Proto není možné s takovýmto 
člověkem o něčem neutrálně diskutovat, aniž by hned vše vztahoval na svoji vlastní osobu a aniž by 
přecházel do protiútoku. To vede zpravidla k rozepřím, hádkám, zášti, odplatě a nepřátelství, což 
nakonec ústí ve vraždění a zabíjení, nebo dokonce ve zhoubné války, pokud tyto věci probíhají 
na politické úrovni a pokud se jedná o politické záležitosti. 

Bermunda   Jak jsi právě slyšel, byla jsem volána, a musím tedy odejít. Výpočty a zjištění ohledně 
pozemské populace ti přinesu po přelomu roku. 

Billy   To nebude velký důvod k radosti. 

Bermunda   Však uvidíme. Ale nyní musím skutečně jít, neboť jsem volána poznovu. Na shledanou, brzy 
na viděnou. 

Poznámka: Pozemská populace činila 31. prosince 2021, v 00.00, přesně 9 248 028 002 lidí. 
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