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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý třiadevadesátý kontakt 

středa, 16. února 2022, 21.58 hod. 

 

Bermunda   Jsem opět zde, ale nejprve tě chci zpravit o tom, co mi zprostředkoval Ptaah a co se týče 
vaší schůze v Centru: O ní se vyjádřil tak, že 19. a 20. února se mohou sejít všichni členové základní 
skupiny, avšak všichni mají nutně nosit – navzdory všem nařízením státních činitelů – ochranné 
respirační roušky a také zachovávat nezbytné vzájemné odstupy. To má platit i v prostoru sálu, kde je 
dostatek místa pro všechny osoby a kde se můžete rozmístit a zdržovat při zachovávání dostatečných 
rozestupů a vyřizovat své záležitosti. Podle Ptaah je rovněž možné vykonávat práce v domě, na zahradě 
i na pozemku, když se budou používat ochranné roušky a zachovávat nezbytné rozestupy, což by měli 
nutně činit i obyvatelé Střediska, když budou spolupracovat s externími členy. Tímto způsobem mohou 
podle Ptaah, na volném pozemku, spolupracovat i pasivní členové. V neděli mohou být také přijímáni 
návštěvníci, kteří však mají být z bezpečnostních důvodů zváni k rozhovorům pouze na zahradní místo 
k sedění, a sice jen při vhodné venkovní teplotě, přičemž délka trvání hovoru nemá být větší než 1½ 
až nanejvýš 2 hodiny, a účastníci rozhovoru mají dbát na povinnost nosit ochrannou roušku a zachovávat 
dostatečný vzájemný odstup. 

Co se týče zabezpečení potravinami, má platit princip, který je předpokládán ve všech ostatních 
situacích, a má se tedy jednat v témže rámci a při práci zachovávat dostatečný odstup od bližních. 
Samozřejmě v tomto ohledu rouška není potřeba, avšak je nutné dodržovat pravidlo, aby rozestupy mezi 
osobami nebyly kratší než 2 metry, přičemž je eventuálně nutno zohlednit větrné podmínky. 
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Billy   Ano, to vše je podle mého názoru nezbytné, a budeme se držet toho, co nám Ptaah tvým 
prostřednictvím doporučuje. Skutečnost, že jsme se pokaždé přidržovali jeho pokynů, nám byla pouze 
ku prospěchu. 

Bermunda   Jeho rady jsou stále moudré, přičemž musím říci, že právě takové jsou i tvé rady, neboť to, 
co pok... 

Billy   Zadrž, zadrž, neboť o tom hovořit skutečně nemusíme. Navzdory svému věku j... 

Bermunda   Samozřejmě, nechceš to slyšet, tak budiž, ale myslet si to mohu. 

Billy   To je tvoje věc, ale vynech mě prosím ze hry. 

Bermunda   Ano, však já vím, že je ti to nepříjemné, ale přesto je to pravda. 

Billy   Jednoduše nemůžeš přestat. Pověz mi raději, jestli Ptaah řekl ještě něco, je-li tomu tak? 

Bermunda   To skutečně učinil, ano. Říkal totiž ještě, že se všichni máte bezpodmínečně přidržovat toho, 
co povídal již před několika týdny, a k tomu ještě pronesl slovo PROSÍM, když říkal, že se máte těmito 
věcmi řídit. 

Billy   – To je výmluvnější než dlouhá litanie – vyřiď mu náš vřelý dík. Pověz teď ale, prosím, o čem dalším 
nás chce Ptaah informovat. 

Bermunda   Ano, přirozeně, na to jsem již nepomýšlela. Ptaah vám vyřizuje, že se nemáte řídit tím, 
na čem se usnesli státní činitelé, tedy že ... 

Billy   ... se má celkově vzato zase chodit bez ochranných respiračních roušek ... 

Bermunda   ... ano, myslíš jednoduše rychleji, než člověk stíhá hovořit. Toto tedy můžeme vypustit 
a můžeme hovořit o tom, co vám Ptaah dále radil. Povídal tedy, že vy, členové FIGU, máte i nadále nosit, 
a tedy používat ochranné roušky, když přijdete do styku s jinými osobami, které nežijí přímo u vás 
ve Středisku. Z toho ale také plyne pro všechny lidi v okruhu rozumných po celém světě, že nemají dbát 
na všechna ta rozvolňující opatření, která státní činitelé všech zemí vydávají, neboť toto konání a jednání 
je neodpovědné a bude si žádat ještě mnoho obětí. To tedy znamená, že mají lidé při stycích s ostatními 
i nadále nosit ochranné respirační roušky, a to i tehdy, když fakticky neschopní státní představitelé 
proklamují, že to již není nutné. Tato nařízení jsou neodpovědná, a tudíž je nezbytné, aby lidé v této věci 
sami rozumně rozhodovali a sami jednali, a jak to bude vypadat, to se prokáže individuálně. Každopádně 
je nutné, aby radu Ptaah každý jednotlivý člen FIGU důkladně promyslel, neboť preventivní opatření, 
které vysvětlil Ptaah, je cennější nežli proklamace neschopných státních činitelů na Zemi, kteří své 
národy vlivem svých chybných rozhodnutí a souvisejících předpisů nechávají vbíhat do neštěstí. 

Billy   To je jasné, ale vlastně je pro nás také velmi podstatné vědět, co nám Ptaah radí ohledně 
mezischůze, která je plánována na 19. února. Co říká k tomu, jak bychom měli jednat ohledně členů ZS 
(základní skupiny), kteří mají děti? Mají ... 

Bermunda   ... Promiň, to jsem skutečně nevysvětlila. Ptaah povídal, že tito členové ZS se musí na základě 
vlastního uvážení a vlastní odpovědnosti rozhodnout, zda se mohou té schůze účastnit, nebo nikoliv. 
Děti každopádně nemají být brány do oblasti Střediska, neboť situace ohledně koronavirové nákazy ještě 
není zažehnána, a tudíž se může stát ještě mnoho nepředpokládaných věcí. Není tedy ze skutečných 
preventivních důvodů namístě brát děti do Střediska, což je v normálních časech neškodné. 

Billy   V tomto ohledu jsme se sami již rozhodli a držíme se toho. Ale ohledně členů FIGU, kteří mají děti, 
jsme chtěli dostat radu od Ptaah, který není prostě jen poněkud starší než my, pozemšťané, ale je také 
zkušenější a zběhlejší, pokud jde o způsoby chování při nákazách. Vše také zažíval již u cizích civilizací, 
a proto také ví, co je nutno správně učinit. To mi jednou říkal, ale to není tak podstatné, na rozdíl od toho, 
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že my, lidé z FIGU, se přidržujeme toho, co nám radí a doporučuje, neboť to nám sloužilo ku prospěchu. 
Co ale ještě nevíme: Jak to má vypadat první týden v měsíci se schůzí? Také jsi nezmínila nic o tom, co 
nám k tomu Ptaah radí. 

Bermunda   To ještě není pevně dáno, neboť do té doby se může mnoho věcí opět změnit. Ptaah mě ale 
bude dostatečně brzy informovat o tom, co vám bude radit, neboť vše také závisí na tom, co budou 
nařizovat vaši státní činitelé, neboť ti jsou rovněž kolísaví a dirigují obyvatelstvu protichůdné způsoby 
chování, jako to dělají neschopní státní představitelé úplně všude, ve všech státech Země. 

Billy   Dobře, to jsem chtěl vědět. – Někdo se mě tázal, zda je melatonin užitečný ve formě prevence 
nebo léčby při koronavirové nákaze, na což jsem samozřejmě podle toho, co vím, odpověděl záporně. 
Ale mohla bys jako lékařka vysvětlit, k čemu se tento hormon vlastně hodí a k čemu je dobrý? 

Bermunda   To mohu ráda učinit. – Tělo přirozeně potřebuje tento hormon, který je podstatný také pro 
imunitní systém, a proto je z tohoto hlediska také užitečný při potírání zdraví škodlivých bakterií a virů, 
avšak naše výzkumy, které provádíme od vypuknutí koronavirové nákazy v rámci patřičných studií, 
dokládají, že melatonin není při léčivém ošetřování této nákazy, ani při její prevenci, vhodný, stejně jako 
ani jiné mikroživiny, jako jsou hormony, vitaminy a stopové prvky. Své studie provádíme již asi 45 let, 
tedy od roku 1975, kdy z laboratoře unikla a rozšířila se první podoba této nákazy. Své výzkumy jsme 
prováděli do roku 2019, než se opět přihodilo, že v lednu se tento virus opětovně, v nejnovější podobě, 
rozšířil a v říjnu a listopadu byl uvolněn do okolního světa kvůli infikovaným laboratorním pracovníkům, 
načež byla v prosinci nákaza otevřeně rozeznána – a tím byla dosažena doba, kdy se nákaza rozšiřovala 
do podoby pandemie. Musí být jasné, že pozemšťané, kteří se bez ochranného respirátoru pohybují 
mezi svými bližními, se vystavují zvýšenému riziku, že se nakazí koronavirem. Melatonin je endogenní 
hormon a podle našich badatelských výsledků nepředstavuje preventivní prostředek proti koronaviru, 
a na zamezení koronavirové infekce se podílí pouze v souvislosti s plně fungujícím imunitním systémem, 
na jehož budování se podílí. Nejedná se o produkt, který sám ukázal ochranný účinek, ale působí 
protizánětlivě a antioxidačně, a je to cenově výhodný a bezpečný produkt, jenž napomáhá při výstavbě 
imunitního systému a jenž může působit proti bakteriálním infekcím, resp. jako ochrana před takzvanými 
»volnými radikály«. 

Maximální sérová hladina melatoninu je u mladších lidí vyšší a klesá s rostoucím věkem, přičemž tyto 
hodnoty jsou vyšší u žen než u mužů, z čehož ve srovnání plyne, že ženy jsou oproti mužům méně 
postihovány virovými infekcemi. 

Tak tomu ovšem není kvůli melatoninu, jak jsme vyzkoumali, nýbrž kvůli tomu, že imunitní systém u žen 
působí efektivněji než u mužů. Každodenní příjem melatoninu nemůže sice zabránit koronavirové 
infekci, avšak posiluje imunitní systém, jenž pak může infekci v zásadní míře bránit nebo mírnit její těžší 
průběhy. 

Billy   Pak je to tedy vyjasněno, a zní to také rozumně, a nikoliv euforicky, jako to, co v tomto ohledu 
rozšiřují pozemšťané, čímž vzbuzují falešné naděje a což má také za následek, že lidé začnou být 
neopatrní, jelikož věří tomu nesmyslu, že se mohou pomocí melatoninu bezpečně uchránit infekci 
koronavirovou nákazou. Ale vypadá to, že tento falešný názor je již velmi široce rozšířen, stejně jako 
falešná propaganda, která je vedena pod označením »Lékařská platforma ortomolekulární medicíny – 
stanovisko a doporučení ohledně koronavirové infekce« a při níž se tvrdí: »Ze strany ortomolekulární 
medicíny existují následující možnosti prevence a terapie při koronavirových obtížích.« K tomu se 
zveřejňuje následující klamavý soupis: 

Vitamin C 

Vitamin C je schopen aktivovat činnost makrofágů, a tím také imunitní systém. Vitamin C se osvědčuje při 

všech virových infekcích, tedy i při infekcích koronavirových. 

Zinek 
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Zinek redukuje virovou replikaci, a tím působí rovněž antivirálně. Na povrchu virů se nalézají početné 

receptory citlivé na zinek, který virům zabraňuje v tom, aby se navázaly na receptory mukózních buněk. Tím 

zinek brání také průniku buněk s indikovaným zárodkem. Dobře fungující imunitní systém je závislý 

na přítomnosti zinku. 

 

L-lysin 

L-lysin je antagonický k argininu, který je nezbytný pro virovou replikaci. Tím je viru odňat arginin, který je 

nutný pro replikaci DNA, což zpomaluje jeho množení. 

 

Vitamin D 

Dodávání vitaminu D je klíčové pro funkční imunitní systém. Proto by měl člověk přijímat dostatečné množství 

tohoto vitaminu. Cílová laboratorní hodnota činí cca 100 μmol/l vitaminu D3. 

 

Profylaxe 

Při prevenci je jistě dostatečná orální suplementace. Osvědčuje se následující dávkování: 

Vitamin C (nekyselý): 1–3 g denně 

Zinek: 30 mg denně 

L-lysin: 500–1000 mg denně 

Vitamin D: 4–5000 MJ denně 

Je-li dostupný, může být vitamin C i jednou až dvakrát týdně podáván infuzí v míře 7,5 g. Tuto prevenci by 

měli provádět zejména rizikové skupiny. 

 

Terapie 

Při výskytu prvních příznaků by se mělo orální dávkování zvyšovat, popř. by se měla zvažovat nitrožilní 

aplikace. 

 

Orální dávkování 

Vitamin C: 2–6 g denně (k hranici průjmu) 

Zinek: První den 150 mg (5 kapslí po 30 mg), pak klesající dávkování, denně redukovat o 30 mg (tedy 4–3–2 

kapsle po 30 mg) 

L-lysin: 1500 mg 

Vitamin D: 4–5000 jednotek denně 

 

Při infuzní terapii se vitamin C podává v dávce 7,5–15 g podle daných symptomů. Infuze probíhá 3–5 po sobě 

jdoucích dnů a může být aplikována i po 2 dávkách. Následně ještě 2–3krát týdně podle příznaků. Při infuzi 

je také možná kombinace zinku a L-lysinu. 

Při závažných až ohrožujících symptomech se doporučuje při intenzivní lékařské terapii trvalá infuze vitaminu 

C pomocí perfusoru (lineárního dávkovače) (konsensuální prohlášení ohledně infuzní terapie pomocí 

vitaminu C v dobách covidu-19 ze 7. 4. 2020). 

 

Doplnění 

Samozřejmě je nutno celkově dbát na vyrovnaný stav mikroživin. Dále je zvláště nutno zdůraznit účinky 

vitaminu A a selenu, jejichž nedostatek může rovněž zvýhodňovat infekci a onemocnění koronaviry. 

Dr. H. St. 

 

Podle mého názoru je takováto publikace právě tak neodpovědná jako politika, smím-li učinit tento 
příměr, čímž se ovšem ostře odchyluji od vlastního tématu, které jsem nastiňoval, ale toto srovnání 
ve vztahu k bezprávnosti mi tane mysli, jelikož se ve svých myšlenkách zabývám mnoha věcmi, tedy 
právě i světovými událostmi. Když se nad nimi zamýšlím, tak se nesnažím nalézat viníky a nevinné, 
politikařit a odsuzovat, a ani prezentovat jednu ze soupeřících partají nebo stran. atd. jako lepší než 
druhou a zvýhodňovat ji, ale snažím se vše nazírat a posuzovat neutrálně. A tak přistupuji i k té mrzuté 
záležitosti ohledně Ruska, Ameriky a NATO, o nichž hodlám něco povědět ve svých vývodech, které chci 
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poskytnout k neutrálnímu posouzení, a sice naprosto neutrálně, aniž bych politikařil a aniž bych jednu 
nebo druhou stranu zvýhodňoval či prezentoval jako lepší než druhou. Mají být jednoduše uvedena 
fakta, která jsou opravdu dána, nic více. Když tedy to, co budu povídat a co jsem již zmiňoval v dřívějších 
rozhovorech, lidé pojímají a chápou jako politikaření a když má slova v zásadě chápou, a tedy i chybně 
odsuzují jako politická, tak to pojímají a hodnotí zcela chybně. Má slova taková vskutku nikdy nebyla, 
nejsou a ani nikdy nebudou, neboť jsou pouze zcela neutrální, jelikož se chovám na základě naprosté 
neutrality a uvádím pouze fakta, jaká jsou skutečně dána, víc nedělám. Ale dříve než budu mluvit o tom, 
co chci povědět kvůli Rusku, Americe, NATO a zbytku světa, tak chci ještě krátce pohovořit o tom, co se 
týče právě uvedeného soupisu údajných preventivních kroků při koronavirové infekci 

Skutečnost, že výše zmíněné »doporučení« lékařské platformy má představovat »profylaxi« ve vztahu 
ke koronaviru, je lež, která klame lidi, neboť všechny ty prostředky zaprvé slouží jen k nezbytné tělesné 
záchově a zadruhé logicky posilují imunitní systém, avšak neslouží jako přímá prevence před 
koronavirem. Jedná se jednoduše o prostředky, jež zachovávají funkci lidského organismu a udržují 
v neporušeném stavu imunitní systém, který tyto látky potřebuje a určuje svoji účinnost při potírání 
škodlivých bakterií atd. 

Co se týče té neradostné situace mezi Ruskem, Amerikou, NATO, Ukrajinou a zbytkem světa – který se 
samozřejmě neoprávněně a bez zachování neutrality do tohoto debaklu vměšuje –, tak k ní je nutno 
z neutrálního pohledu říci následující: 

Amerika štve proti Rusku již od nepaměti, a ohlupuje a zahrnuje celý svět lžemi. To probíhá tak, 
že Amerika svým lhářstvím klame země světa a obviňuje Rusko z válečného štváčství, které však 
ve skutečnosti provozuje sama a vědomě svádí Rusko k tomu, aby se chopilo zbraně. Což je něco, 
co rovněž neodpovídá tomu, co by muselo být učiněno. Obě strany jednají jako nerozumné 
a nesvéprávné děti, a navíc pronášejí a pokud možno uskutečňují zlé zmatené a pomstychtivé výhrůžky 
a uvalují na sebe sankce – které jsou sice předem vypočítané, avšak nehrají pro soupeře vážnou roli –, 
jež v podstatě zasahují lid a ekonomiku, avšak ne ty, kteří pomateně a zmateně dřepí ve vládách 
a rozehrávají svoji moc. Co se nyní odehrává kolem Ukrajiny, Ruska a Ameriky, dvou hlavních aktérů 
debaklu ohledně NATO atd., to je více než jen mrzuté. 

Amerika je hnací a řídící silou NATO – což musí být pro jednou řečeno, neboť tuto organizaci využívají 
USA ve skutečnosti k tomu, aby dosáhly světové vlády –, a chce se s touto organizací nyní usadit 
i na Ukrajině, a sice s pomocí ideologicky koupených vládních činitelů Ukrajiny. Tak se to má stát i přesto, 
že 2. 2. 1990 daly Amerika a Německo ústní slib ohledně toho, že se NATO nemá rozšiřovat na východ 
a že má být Rusko ponecháno v klidu, aniž by se organizace NATO usídlila před tímto státem tím, že by 
se země hraničící s Ruskem staly jejími členy. Toto se ovšem navzdory onomu ústnímu slibu přesto stalo, 
a proto se na základě amerických snah rozšiřování NATO na východ podvodně stalo skutečností, které 
se nyní Rusko právem brání, jelikož se má teď také Ukrajina stát oblastí NATO, protože Amerika 
od nepaměti porušuje smlouvy a přeje si rozšíření NATO na Ukrajině. Samozřejmě budí nepokoj, že se 
děje pravý opak toho, co bylo slíbeno, a že má být tedy Rusko obklíčeno NATO až po svou hranici, načež 
by mělo vražedné vojsko NATO, které je zpravidla vedeno Amerikou, snadnou práci s tím vpadnout 
do Ruska. 

Rozšiřování NATO na východ nyní pokračuje dále – což popohání Amerika, navzdory ústnímu slibu, že se 
tak nestane –, takže má být Ukrajina přivtělena k NATO, aby mohly USA dále usilovat o svoji světovou 
vládu, aby ji mohly budovat a uskutečňovat. A to, že byl roku 1990 dán ten slib, a sice ze strany 
amerického ministra zahraničí a rovněž i ze strany Německa ústy Genschera, to jsem ... ..., a bylo to 
zaznamenáno písemně i na videokazetu. A třebaže tato věc nebyla zachycena v písemné smlouvě, tak 
se jedná o slib, který tak jako tak platí a musí být dodržován, a sice nezávisle na tom, jakým způsobem, 
kde a kým byl vysloven, neboť i ústní slib je slib, který má svoji platnost. Je jednoznačně, pevně dané, že 
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tento ústní slib daly minimálně 2 strany, avšak Amerika a organizace NATO, která je Amerikou řízena, 
tento slib porušily a Rusko napálily, a od té doby jej notně a pořádně podváděly, což činí američtí strůjci 
spiknutí a NATO. A skutečnost, že se má Rusku organizace NATO usadit přímo přede dveřmi, aby byla 
Amerika se svojí vražednou žoldnéřskou armádou NATO a svojí jadernou bombou přímo před Ruskem, 
aby tento stát nutila dělat to, co si sama přeje, to je tak jasné, že o tom neexistují sebemenší 
pochybnosti. A to, že se zde jedná o vypočítavé válečné štváčství Ameriky nemající obdoby, a že je tedy 
Rusko ze strany této země ve vztahu ke všem ostatním státům a národům prezentováno jako viník, to je 
skutečně naprostý vrchol, stejně jako to, že tomu národy věří a že ignorují fakt, že na všem skutečně 
nesou vinu Amerika a NATO. 

Nuže, Rusko se staví na odpor, to je jistě jeho právo. Podle mého názoru tak ovšem činí chybně, totiž 
pomocí výhrůžek a následně pomocí násilí atd., a to nemůže být akceptováno, neboť to není ani logické, 
ani založené na rozumu a zdravém úsudku. Tak jako tak je v takovémto případě nutná jen a pouze cesta 
diplomacie, i kdyby dotyčné projevy a vyjednávání měly trvat po celá léta, během nichž by vyplývající 
nebo kritizované věci samozřejmě musely počkat. Okolnost, že nakonec NATO – tedy vpravdě Amerika 
– má být v dané oblasti a přímo před ruskými zeměmi, podněcuje ruskou vládu přirozeně k odporu, a to 
právem, avšak bránit se tomu výhrůžkami a násilím, to je a zůstává chybné a neoprávněné. Způsoby, 
které se zakládají na vyhrožování násilím a válkou, jsou chybné, stejně jako jednání Ameriky, která dychtí 
po světovládě, a NATO, jakož i všech států a soukromých osob, které bezprávné skutky Ameriky a NATO 
schvalují nebo jinak tolerují. Žádné ze stran sporu, která je ochotna uplatnit svoji moc, tedy nelze přiznat 
právo ve věci daného chování, ani Rusku, ani Americe, neboť každá ze stran jedná protichůdně k tomu, 
jak by jednat musela – totiž tak, aby myslela a konala rozvážně, pokojně, logicky, rozumně a soudně. 
A tak je tomu přesto, že se Rusko právem brání – a následně tak bude činit zcela chybně pomocí násilí 
– , a s tím, že USA s pomocí vražedného spolku NATO usilují o světovou vládu. 

Členství Ukrajiny v NATO a nakonec umístění amerických vojáků v této zemi, je jen další cesta, kterou se 
chce Amerika vydat, aby získala vládu nad světem, přičemž jí ale stojí v cestě ještě Rusko, a musí být 
proto z jejího pohledu zničeno a vyřízeno, o což se má jednoho dne postarat žoldnéřská armáda NATO, 
a proto chce tato organizace obklíčit Rusko kolem dokola. Když se na věc podíváme správně, tak NATO 
ve skutečnosti představuje žoldnéřskou armádu, která je poskládána z členů různých států NATO, jejichž 
nasazením jsou vedeny a rozhodovány války, a tím i vražděni lidé, jak se to na této Zemi běžně děje již 
od nepaměti. Ačkoliv je organizace NATO – která ve skutečnosti podléhá režii USA – údajně »mírovým 
vojskem«, je vyzbrojena smrtícími zbraněmi. A tak rovněž provádí ozbrojené bojové akce v takzvaných 
krizových oblastech, kde vražední vojáci NATO zákonitě střílejí, mučí, masakrují – chápej vraždí – mnoho 
lidí a znásilňují ženy. A že bezbranní zajatci jsou nezřídka vražděni a mučeni dokonce i ženami, to dokazují 
dokonce i filmové záznamy. 

Inu, i když neprovozuji žádnou politiku a zůstávám neutrální s tím, co z pohledu pravdy ve své naprosté 
neutralitě vidím a musím povědět, budu jistě napadán a obviňován z toho, že se vyjadřuji politicky, což 
ovšem v žádném případě nečiním. Ve skutečnosti říkám vskutku pouze to, co je právě faktickou 
skutečností, která nemůže být ani zpochybňována, ani odvržena, a to je věc, která právě odpovídá 
skutečnosti a pravdě. To vše se ale budou pokoušet diskriminovat pozemšťánci, kteří jsou bez neutrality 
přátelsky a jednostranně nakloněni Rusku, Americe, NATO a zbytku světa nebo kteří smýšlejí proti 
pravdě a nechtějí ji znát, anebo kteří mé hodnocení věcí, mé mínění či mě osobně posuzují nepřátelsky 
jako konkurenti. Ale přesto mohu říci, co s jistotou vím, jako např. i to, že různí Švýcaři obojího pohlaví 
žijící v údajně neutrálním Švýcarsku se zabývají tím, že chtějí uvalovat sankce na Rusko – v návaznosti 
na to, co tajně plánuje diktatura EU –, jelikož tito zlí a zrádní živlové Švýcarska chtějí svoji vlast beztak 
přivtělit k této diktatuře. To se člověk skutečně musí tázat, co tito Švýcaři, Švýcarky a jejich souběžci 
chápou pod pojmem vlast a neutralita, když tahají za jeden provaz s těmi, kteří jsou ovlivněni lžemi a věří 
těm, kteří jsou po celém světě velebeni jako skuteční viníci a kteří jednají nevídaně podvodnicky? Když 
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budeme vše důsledně analyzovat a nazírat, tak rozeznáme, že všechny ty otrocky závislé persony, které 
naslouchají lhářům a podvodníkům působícím v dotyčných vládních úřadech, schvalují jejich lži a těmto 
lžím i věří, jsou vazalové, kteří sami nemyslí, nehledají pravdu a nejsou to jen souběžci lhářů 
a podvodníků, ale skutečně i jejich loutky. 

Bermunda   Říkáš to, co si myslím i já. 

Billy   Pak mám přinejmenším jednu posluchačku, která to celé vidí stejně. Existuje jistě mnoho 
pozemšťánků, kteří nezastávají náš názor, jelikož sami nemyslí a jednoduše věří těm, kteří šíří své lži. Pro 
člověka je ale právě snazší jednoduše věřit než samostatně myslet, hledat a nalézat faktickou pravdu 
a také ji skutečně chápat, a rovněž i rozumět tomu, že se velmi mnoho a širokosáhle lže a že pravda 
vychází na světlo až tehdy, když je už příliš pozdě a když se vyplývající bezpráví již stalo. Tak tomu žel je, 
a proto tomu bude tak, že mnozí budou věřit lžím USA a NATO a jejich podvodu na Rusku, včetně těch, 
kteří jednoduše smýšlejí vůči Rusku nepřátelsky, a tedy nikoliv neutrálně, zatímco smýšlejí pozitivně 
o Americe a žoldnéřské organizaci NATO, místo aby sami mysleli a hledali pravdu. Budou to všichni ti, 
kteří beztak uvažují proti pravdě a ti, kteří vším přispívají k tomu, aby mezi národy a na Zemi vůbec 
nemohl vzejít mír. Budou to tedy pozemšťané, jejichž skutečná povaha je skryta hluboko v jejich 
charakteru a propuká do vnějšího světa, když se rozčílí a dají běsnivě a nekontrolovaně průchod svým 
vnitřním hnutím; a tito lidé se neštítí ani ničeho zlého a nelidského, co potom provádějí. A tak tomu 
bude, i když to popírají v době, kdy se ještě neocitli v nouzi, kdy nejsou vyzýváni a kdy nejsou v situaci, 
aby bránili svoji bezpečnost či svůj život. Avšak když nadejde okamžik, kdy tato situace nastane, tak běda, 
až se přestanou držet ... 

Bermunda   Lhaní a pomlouvání je u pozemšťanů patrně ... 

Billy   ... všední činností a nikdo se nad tím nepozastavuje. Nehovořím však o nouzových lžích, o ty 
skutečně nejde, neboť ty může člověk akceptovat, tedy zvláště tehdy, když s nimi lze odvrátit něco zlého, 
ale lži v tom smyslu, v jakém se objevují v politice, kde je přece zvláště žádaná pravda, jsou všechny 
neodpustitelné. Právě tady se lže tak širokosáhle, až se dotyčným od huby práší. 

Bermunda   To jsme zjistili již před dlouhou dobou a již se nepodivujeme tomu, že lhaní je u lidí na Zemí 
takříkajíc stavem, který lze označit za samozřejmý. 

Billy   Což ale znamená, že člověk četným lidem nemůže důvěřovat, jelikož mnozí neříkají pravdu nebo 
tak činí pouze částečně, a proto stále tyjí ze svých lží. Člověk musí skutečně vždy pomýšlet na to, aby 
uvážil, zda se mu lže, nebo nelže, když jde např. o to, že se na tebe někdo obrátí s prosbou o pomoc, 
která má znamenat něco více než jen pouhé podání ruky atd. 

Bermunda   Patrně nebude nutné o této věci hovořit, ale mluvit o tom, co mě sem dnes zavedlo, bude 
patrně důležité a hodné slovního projevu. To je ale skutečně čistě soukromá věc a takovou to má i zůstat. 

Billy   Samozřejmě, můžeme se bavit i na soukromé úrovni a já později při vyvolávání a sepisování 
rozhovorové zprávy mohu tyto věci vypustit. 

Bermunda   Pak je to dobře, jako obvykle. Potom (...) 
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