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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý čtyřiadevadesátý kontakt 

neděle, 27. února 2022, 23.33 hod. 

 

Billy   Tak, a jsme zase zpátky; hned na úvod bych chtěl začít s tím, co jsem ti již říkal, tedy s tím, na co 
se ptala Bernadette kvůli tomu času 21.58 hod., v němž jsi přišla při svých posledních 3 návštěvách mé 
osoby. 

Bermunda   Přirozeně, to mohu znovu zodpovědět tak, že se tomu stalo proto, že jsem k tobě přicházela 
právě v době, kdy jsem ukončovala svoji kontrolní práci, která probíhala výslovně zde, v této oblasti. 
Z toho důvodu nastala shoda časových okolností, takže bylo pokaždé 21.58 hod., když jsem se u tebe 
objevila. 

Billy   Toto je tedy řešení této záhady, to jsem samozřejmě nevěděl, a proto jsem o tom ani nepověděl 
Bernadette, když se mě na to ptala. 

Bermunda   Tak to vyplynulo, jelikož jsem byla pověřena pozorovat události na Ukrajině, s čímž jsem 
pokaždé skončila krátce předtím, než jsem k tobě přišla. 

Billy   Aha, pak tady mám něco velmi zajímavého, totiž jeden článek o ukrajinské krizi, který zveřejnil 
deník »Tages-Anzeiger«, což mi připadalo neobvyklé, jelikož jinak jsou švýcarské noviny zaměřené spíše 
na to, aby šířily všeobecné chybné názory lidí, kteří – jak musím žel opakovaně zjišťovat – nechávají své 
žvásty plynoucí z vlastní hlouposti, resp. nemyšlení, otiskovat v novinách, tedy právě i v deníku »Tages-
Anzeiger«. V tomto případě ale jedna žena, Yvette Estermannová ze strany SVP (Lucern), napsala 
ohledně toho debaklu spojeného s jednáním Ameriky, NATO, Ruska a Ukrajiny následující: 
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TA: K posledním ženám, které projevují pochopení pro Putina, patří lucernská členka Národní rady 

za SVP, Yvette Estermannová. Ta podotýká: 

»To, co se aktuálně odehrává na Ukrajině, je smutné, ale pochopitelné. Podle mě za tuto situaci nese 

odpovědnost Západ.« 

TA: Estermannová, která vyrůstala v někdejším Československu, zaujímá stanovisko, že Ukrajina 

historicky patří k Rusku. 

»Lze pochopit, že Putin nemůže akceptovat, aby se organizace NATO přiblížila až k ruským hranicím. 

Chce pouze chránit vlastní lid – takový je jeho úkol ve funkci hlavy státu.« 

TA: Sankce proti Rusku odmítá. 

»Tím se trestá pouze populace. Bylo by bývalo správné zabývat se včas Putinovými návrhy a vyjednávat 

s ním.« 

TA: Estermannová popírá, že je Putinův postup v rozporu s mezinárodním právem. 

»Mezinárodní právo je otázkou úhlu pohledu. Rusko má podle mého názoru právo chránit své hranice.« 

TA: Podle ní je potřeba nárazníková zóna mezi Východem a Západem, která by zahrnovala alespoň 

region Donbasu.  

 

To, co tahle paní Estermannová říká, vypovídá o tom, že není hloupá ani pošetilá, ale je vědomou 
a pravou myslitelkou, která události vidí a hodnotí reálně a v souladu se skutečností. To stojí však 
v protikladu s těmi, kteří Rusko totálně zadupávají do země a odsuzují. Zhruba v témže rámci jedná 
ta mladá, fanatická novinářka Luzia Tschirky, která vysílá z Ukrajiny a stále vykřikuje ve švýcarské televizi 
své štvavé tirády proti Rusku. A právě totéž dělá hlavně i německá ministryně zahraničí Baerbocková 
a zaměstnankyně diktatury EU, von der Leyenová. Avšak nemyslící jsou i všichni ostatní z vlád, jakož 
i různí jednotliví pozemšťané a občané národů; ti všichni jsou tedy hloupí a omezení, a tudíž jednoduše 
přebírají názory druhých a opičí se po nich, aniž by kvůli své myšlenkové lenivosti a neschopnosti myslet 
viděli pravou realitu, jaká je dána ve skutečnosti a její pravdivé povaze. Tato realita je totiž naprosto jiná, 
než jak ji rozšiřují Američané a nepřátelé Ruska, kteří poštvávají ostatní proti Rusku, a než si tito lidé 
vštípili do hlavy, a tudíž nedokážou vidět ani chápat realitu v tom smyslu, že pravým pachatelem 
a válečným štváčem není a od nepaměti nebylo Rusko, nýbrž Amerika; právě Amerika nese 
na probíhajících, zhoubných událostech vinu, jakož i na tom, co Rusko nyní rozpoutává, čímž dělá přesně 
to, čeho chtěla Amerika – která chce Rusko zničit a srovnat se zemí – dosáhnout pomocí rozšiřování 
NATO na Ukrajině. A Amerika nedá nikdy pokoj, dokud tohoto cíle nedosáhne – pokud se nestane, 
že jednoho dne bude muset stáhnout ocas a vzdát se svých světovládných manýrů. 

Musí být samozřejmě řečeno, že nikoliv celý americký lid smýšlí stejně jako vládní činitelé a stínová vláda, 
a tudíž nemůže za nic z toho, co je dirigováno a činěno shora; tamní prostí občané nemají vůbec žádnou 
možnost – stejně jako občané v jiných zemích – podniknout něco proti chybnému rozhodování a konání 
vrchních představitelů a jejich hlasitých a jásavých přívrženců. Občané mají jednoduše svázané ruce, 
a proto jsou bezmocní a nemohou nic učinit pro to, aby všem těm zlým nepravostem zabránili nebo je 
jednoduše změnili k lepšímu. Stejně vypadá situace také v Rusku, i ohledně toho, co se v současnosti 
neoprávněně odehrává a že by Rusko mělo rozumně jednat, spíše než vést válku proti Ukrajině, kterou 
Amerika s plným vědomím vyprovokovala, na což vedení ruského státu plně přistoupilo, v důsledku 
čehož šíří strach a hrůzu, a navíc také zabíjí, boří, rozšiřuje bídu a nutí velké zástupy ukrajinské populace 
k útěku. Ruská strana tedy jedná ve své odpovědi rovněž nerozvážně, pomstychtivě, pohrdlivě vůči 
lidskému životu a zločinně, jak Amerika to celé nelogicky, nerozumně a nesoudně zorganizovala ve své 
touze po světovládě a s pomocí organizace NATO. A naprostým vrcholem je skutečnost, že se ukrajinští 
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nespolehlivci a vypočítavci působící v ukrajinské vládě a zastávající Ameriku a NATO prokázali jako 
ideologicky koupení a že i navzdory válce stále ještě volají po NATO. Tito idioti nepomýšlejí na to, že 
tímto způsobem o to více Rusko dopálí, a že navíc hrají do karet americké dychtivosti po světové vládě. 
Tyto způsoby tím spíše podpoří válečné boření a vraždění, přičemž hlupáci a omezenci – kteří hodnotí 
kladně, a tedy schvalují chování viníků v USA a v různých státech Země a jejich národech a kteří s velkým 
povykem zatracují Rusko, místo aby zastavili machinace Ameriky, která na všem skutečně nese vinu – 
způsobují, že narůstá nebezpečí další, 4. světové války. První světová válka byla vedena již mezi léty 1756 
až 1763, a rovněž ji vyprovokovala Amerika, což je světové veřejnosti samozřejmě zamlčováno, stejně 
jako fakt, který hrozí nyní, tedy že v nadcházející době může nastat atomová válka, pokud ti, kteří jsou 
odpovědní za to, co se nyní odehrává, konečně nedostanou rozum a nezačnou logicky a soudně myslet. 
A to se týče jak Ameriky a NATO, tak i Ruska; a přitom je lhostejné, že je Rusko plně v právu v tom ohledu, 
že jej západní mocnosti notně a řádně obelhaly a podvedly. To, co Rusko rozpoutalo válkou, je právě tak 
bezprávné, jako lži a podvody západních mocností, které Rusku 2. 2. 1990 přislíbily, že se NATO nebude 
rozšiřovat na východ. 

Do Ruska se lidé po celém světě pouze navážejí, což nečiní pouze vládní činitelé většiny států, nýbrž 
i žurnalisté a ti, kteří hovoří v televizi, ale dále také populace četných zemí, zatímco pravý viník, který 
štve do války, není ani slůvkem zmiňován – tedy Amerika. Vůbec se nemluví o tom, že skutečnými 
původci celé katastrofy jsou američtí vládní činitelé – zejména tajná stínová vláda na pozadí –, neboť 
o tom vládne nejhlubší mlčení, vinou čehož je lidstvo uváděno v omyl. Tak se ovšem postupuje 
s vypočítavým záměrem, a hlupáci a pošetilci, tedy lidé nemysliví, jsou poštváváni proti Rusku, aby 
v tomto ohledu stáli za Amerikou a poskytovali jí všemi možnými způsoby pomoc, aby mohla 
uskutečňovat své tajné plány na dosažení světové vlády – čehož si ti, kteří Ameriku vynášejí do nebes, 
nejsou vědomi. Lidé nerozpoznávají fakt, že se USA chtějí usadit na Ukrajině prostřednictvím NATO, aby 
jim tato organizace napomohla dosáhnout cíle, jenž spočívá v tom, že chtějí uspokojit své tajné choutky 
po dosažení světové vlády. Tuto skutečnost nerozeznávají a neuvědomují si všichni ti, kteří 
nerozpoznávají pravdivou povahu své bludné představy o Americe a kteří této zemi věřivě holdují, stejně 
jako jsou otrocky závislí i na svém imaginárním »milém pánubohu«. 

Vskutku, to, co pozemšťané praktikují vlivem své bludné bohovíry, vynášejí též do vnějšího, okolního 
světa, a prokazuje se, že také bez zábran a extrémně do politiky, a tudíž každým způsobem napomáhají 
tomu, aby se v širokém okruhu národů šířily politické lži, intriky, klamání a chybná politická líčení atd. To 
má za následek, že lidé v populacích, kteří věří politice a kteří zpravidla věří i bludné náboženské víře, se 
nechávají politikou notně a řádně oklamávat a podvádět a také ošizovat všemi těmi, kterým lhaní, 
podvádění, klamání a chybné líčení věcí atd. ve formě závislosti tak masivně přešlo do krve, že se cítí 
prachbídně, když musejí vyslovit byť jen jediné pravdivé slovo. Jejich vlastní mínění je už jen vlivem 
bludné bohovíry, která je ovládá, natolik zamlžené, že již nejsou schopni utvořit si vlastní názor, a tudíž 
se jednoduše opičí po názorech, falešných přesvědčeních, postojích a chybných posudcích, které slyšeli 
od jiných, takže je neuvážlivě přejímají a právě jim věří, stejně jako nerozvážně a věřivě zastávají 
i bludnou bohovíru. Samozřejmě má každý člověk věřit tomu, čemu chce, to je každého vlastní věc, 
a každý člověk může mít také svůj vlastní názor, neboť ten nechci nikomu upírat, a tak každý má věřit 
tomu, čemu chce, a může mít názory, jaké chce. V zásadě neupírám žádnému pozemšťanovi ani jeho 
víru, ani jeho názor, neboť tato záležitost je a zůstává pouze věcí každého jednotlivce. Každá osoba je 
odpovědná za sebe samu, a tudíž se nemusím vměšovat ani do její víry, ani do jejích názorů, pokud jimi 
neškodí jednotlivým spolubližním, nebo dokonce většímu počtu lidí. Je-li tomu jinak, tak je zcela určitě 
odpovědné a mojí povinností coby člověka vytvářet osvětu a říkat, co je správné a co chybné, což také 
činím, a jsem proto napadán, což si velmi dobře uvědomuji. Mé dotyčné řeči a osvětová poučení však 
nemají nic společného s tím, že bych upíral jednotlivým spolubližním jejich víru nebo mínění nebo 
že bych je kvůli těmto věcem odsuzoval; a to nečiním ani tehdy, když jim – ze svého pohledu – říkám, co 
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je na jejich víře nebo jejich názoru chybné. Přirozeně si v tomto ohledu nemohu nárokovat a hlavně se 
ani opovážlivě domnívat a tvrdit, že jsem vševědoucí, že jsem ve všech směrech bezchybný a že jsou má 
slova vrcholem moudrosti vystihující veškeré vědění o realitě, a tedy také o skutečnosti a její pravdě, 
neboť takovéto tvrzení by bylo nevídaně namyšlené a opravdu velikášské. A v neposlední řadě by se 
jednalo o klamání, které by dalece přesahovalo pouhý podvod a lež a které by mě coby člověka připravilo 
o důstojnost. Když teď ale chci mluvit o tom, co se děje ve světě, tedy v těch ohledech, o nichž hovoří 
paní Estermannová, tak musím říci, že má pravdu, stejně jako ti, kteří po celém světě tvoří menšinu, ale 
kteří jsou v právu ohledně toho, co říkají, zastupují a pravdivě vědí. A tato realita není pouze jejich 
věděním, ale také skutečností a její korektní správností, jež se zakládá na fakticky jistém faktu, že Rusko 
nenese vinu na všem, co se nyní odehrává na východě, resp. na Ukrajině, což lze dokázat, a sice pomocí 
starých videonahrávek z 2. 2. 1990, které byly pořízeny na bezpečnostní konferenci v Mnichově. O tom 
neexistuje žádná pochybnost, a proto může člověk tuto věc zpochybňovat a překrucovat, jak chce, neboť 
to, co se odehrálo, a co bylo navíc zachyceno na film, skutečně je a také zůstává faktem, a tudíž to nelze 
žádným způsobem negovat, a ani překrucovat, vykládal jinak a zapírat. 

Vpravdě je právo na straně Ruska, které se staví na odpor tomu, co vyprovokovala Amerika svým 
válečným štváčstvím a o co se pokoušela svými zločinnými, zákeřnými, po světovládě bažícími a slib 
porušujícími snahami v tom ohledu, že by Ukrajina měla být začleněna do mezinárodní žoldnéřské 
organizace a faktického vražedného spolku NATO. 

To celé s vědomým kalkulem podněcovaly USA, které dobře věděly, že nevyhnutelným následkem bude 
vyprovokovaná válka, která by eventuálně mohla být vedena jadernými zbraněmi, přičemž tato 
katastrofa představovala, když se na to podíváme správně, již od samého počátku, už jen svým 
plánováním, válečný zločin. To proto, že do tohoto plánu byla záměrně zapojena Ukrajina a že bylo 
naprosto jasné, že Rusko nepovolí, a že se tudíž chopí zbraně a bude se tímto způsobem bránit, což 
zákonitě většinu světa popudí proti Rusku. S tím také souviselo, že se na této věci spolupodíleli 
ideologicky pomýlení a koupení zaměstnanci ukrajinského státu, kteří spolu s Amerikou poštvávali svůj 
vlastní lid proti Rusku. Proto se stalo, že i mnoho dalších států hrálo na stejnou notu, a tak hlupáci 
a pošetilci začali tvrdě okřikovat Rusko a osočovat jej jako viníka, ačkoliv na celé katastrofě nese vinu 
Amerika. To proto – budiž znovu zmíněno, že to lze prokázat na základě videonahrávek a také na základě 
písemných záznamů –, že Amerika a Německo 2. 2. 1990 svatosvatě slibovaly, že nebudou NATO, a tedy 
alianční svazky NATO nikdy rozšiřovat o východní státy. To byla lež a bezobdobný podvod, neboť tento 
ústní slib – a také ten musí být dodržován – byl krátce poté porušen, a sice tím, že se s organizací NATO 
postupně spojovaly státy hraničící s Německem a státy východní, takže byl daný příslib porušen 
a představoval lež a podvod, neboť se NATO rozšiřuje na východ. 

Nuže, Amerika se nestarala o to, že jednoduše porušila svůj slib, že se NATO nebude rozšiřovat 
na východ, čímž s vědomým kalkulem rozpoutala debakl na Ukrajině, resp. zákonité válečné akce Ruska 
proti Ukrajině. A okolnost, že v těchto končinách a obrovských oblastech vlastně již ve velmi dávné době 
vznikne stát, byla tehdy, v pravěkých dobách, známá již Plejaren, jak mi vysvětloval Sfath, neboť bylo 
předzíráno, co se jednoho dne odehraje a že také vznikne Amerika, která však opět zanikne, a sice (...) 
To tedy Plejaren věděli již tehdy na základě svých pohledů do budoucnosti, a je jim známo, co se jednoho 
dne odehraje a že také Rusko (...) Fakt, že v této zemi jednou vzejde mocná společnost, tedy v dnešní 
řeči a dnešním chápání na politické rovině, byl tedy pevně daný, stejně jako i ten, že bude tato země 
jednou globálně napadána, a sice pomocí lží a podvodů – to bylo jisté i tehdy, když Plejaren v dané době 
tuto skutečnosti rozpoznali na základě předzírání, které bylo písemně zaznamenáno, jak vysvětloval 
Sfath. 

A když toto říkám o Rusku, tak vím od Sfath, že tato krajinná oblast byla již v pravěku, a tedy mnohem 
dříve než ve starší době kamenné, resp. než v paleolitu, řídce osídlena ranými lidmi. To je ovšem 
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archeologům a paleontologům atd. dosud neznámé, stejně jako nevědí ani mnoho jiných věcí, pro něž 
také vypočítávají chybné doby, a navíc si řadu záležitostí fantazijně smýšlejí, takže neodpovídají 
skutečnosti. V tomto ohledu mohu často jen kroutit hlavou, neboť skutečně vše, co se tvrdí, se vůbec 
neshoduje s tím, co jsem viděl, zažil a zakusil spolu se Sfath na našich (...) 

O mnoho tisíciletí později vzniklo ono vlastní, rané pozemské lidstvo, jehož příslušníci se vzájemně 
pobíjeli a také požírali, když se střetly cizí skupiny – vznik lidstva tedy nastal po době pravěké, kdy se 
častěji objevovaly bytosti podobné lidem, které nikdy nevyputovaly z Afriky na sever, ale fakticky vznikaly 
i na severu planety Země vlivem přirozeného vývoje, stejně jako vznikaly i všude jinde na světě 
v časovém rozmezí o málo větším než 800 000 let. Takové bylo tedy jejich smýšlení a usilování, přičemž 
po celém světě vzcházely i nejrůznější rasy, jež měly zvláštní znaky, barvy kůže, velikosti i vzezření atd., 
a jež navíc od samého počátku neměly nikdy nic společného s opicemi nebo opicím podobnými 
bytostmi, s nimiž tedy nikdy nevykazovaly »příbuznost«, jelikož se jednalo o svébytné životní formy – 
což je v rozporu s podvodem Charlese Darwina. Byli to ovšem právě pralidé, a celý jejich habitus, resp. 
tělesný a fyziognomický stav, jejich vzezření, a tedy jejich vizáž, resp. obličej (který se vlastně v němčině 
nemá správně nazývat slovem »Antlitz«, nýbrž »Anlitz«) se ještě zcela odlišovaly od podoby dnešních 
lidí. Také vlastní forma hlavy tehdejších pralidí byla po stránce symetrie ještě zcela odlišná od hlavy 
dnešního člověka. Vše na těchto raných lidech bylo disproporční a neúměrné, tedy celé tělo s pažemi, 
rukama a nohama, jakož i hlava a její tvar. 

Sfath dále vysvětloval, že o tisíciletí později začne mnoho těchto lidí obývat zemi, která se dnes nazývá 
Rusko; budou to cizí přistěhovalci, již budou přicházet z různých severských oblastí i z jihu, hlavně však 
ze zemí, jež se dnes nazývají Norsko, Švédsko, Řecko a Turecko. Sfath podotýkal, že tito přistěhovalci, 
kteří budou později nazýváni Rusy, se v této zemi, jež se bude pak jmenovat ruská oblast nebo jednoduše 
Rusko, usídlí a stane se jejich domovem. Takový byl tedy normální vývojový proces obyvatel této 
obrovské země. Když pak v této zemi nastala mladší doba kamenná, vzešla tam mimo jiné takzvaná bugo-
dněsterská kultura, po níž následovala – pokud si ještě správně vybavuji výklady Sfath – kultura Stredny 
Stog. Poté, když nastal přechod k době měděné a když nastala doba bronzová, vznikla oblast kurganské 
kultury, což ještě do jisté míry vím. Co se potom celkově odehrávalo a jak vlastně Rusko vznikalo, o tom 
se lze jistě dočíst v dějepisných knihách, pokud se o to někdo zajímá, neboť tyto věci jsou jistě popsány 
a vypovídají o tom, jak a kdy vlastně vzešla široká oblast Ruska, k níž nakonec patřila také Ukrajina. 

Co se nyní týče toho debaklu a války na Ukrajině – při níž se skutečně hovoří o nasazení jaderné techniky 
ze strany Ruska –, tak k tomu je nutno říci, že válečnou reakci Ruska má na svědomí válečné štváčství 
USA, a zavinila ji tedy tato země, jelikož nedodržela svůj slib, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, 
a již záhy jej porušila. Američané již brzy po svém ústním slibu tento slib porušili a zapojili do NATO, resp. 
učinili spojencem NATO země, které sousedily na východě s Německem, a tudíž bylo Rusko – tehdy ještě 
SSSR – pomalu, ale jistě blokováno organizací NATO vůči Západu. Toto tajně podnítila Amerika, která je 
vlastně hlavním strůjcem spiknutí mezinárodní žoldnéřské organizace NATO, kterou diriguje, zatímco 
přímí vůdci NATO jsou ovlivňováni Amerikou a následují a provádějí její manýry, což je ovšem sveřepě 
a neústupně popíráno. Skutečnost, že Ukrajina vlastně od nepaměti náleží k Rusku, je dnes patrně již 
nesporná, jelikož se poměry státní politiky v průběhu času drasticky změnily, avšak v jiném ohledu je 
nutno povědět následující: Amerika činí od nepaměti podvodně pravý opak toho, co smluvila a slíbila, 
stejně jako to běžně činí i mocichtivci na vrchních postech státu. To započalo již potíráním a vyhubováním 
amerických původních obyvatel, indiánů, jejichž pronásledování – probíhající v nejdelším válečném 
stavu na světě – skončilo teprve před několika málo lety. Veškerá moc Ameriky je ustavována jinak, resp. 
právě jiným způsobem, a sice tak, že Amerika s pomocí NATO postupně dosahuje světové vlády. Když se 
zamyslíme nad tím, že americký stát založili cizí přistěhovalci, zejména ti z Evropy, přičemž ti první z nich 
pocházeli z Anglie a Holandska – a poté Ameriku osídlovali i přistěhovalci z Německa, Švýcarska, Francie 
a Itálie atd., kteří do této země vycestovávali z náboženských, kriminálních, politických a ekonomických 
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důvodů, anebo proto, že byli vnímáni úřady jako »obtížní občané« –, tak se nemusíme podivovat tomu, 
že si tito lidé zachovali tytéž způsoby, jaké jim byly vlastní v jejich dřívější vlasti, a jaké se tedy v mnohých 
z nich zachovaly až do dnešního dne; toto osídlení Ameriky nastalo dlouho, dlouho poté, co Ameriku 
poprvé osídlili Vikingové, což učinili dlouho předtím, než tento světadíl »objevil« Kolumbus. Přitom 
hovořím ale pouze o těch, kteří byli nepočestní a kteří své nekalé motivy předávali při výchově svým 
potomkům, zvláště o těch, kteří byli nuceně usídleni jako otroci. Tito otroci byli vedle těch, kteří byli 
drženi na jihu země, předchůdci dnešních Američanů tmavé pleti, které loupili v Africe mezinárodní 
obchodníci s otroky a poutali je okovy, avšak hromadně je házeli, vzájemně spoutané, do moře, kde 
žalostně utonuli, když hrozilo nebezpečí, že přijde např. těžká bouře, která by ohrožovala loď.  

Po staletí trvající válečný stav mířený proti indiánům vlastně započal již předtím, než první americký 
prezident, Washington, jednoduše zastřelil francouzského mírového důstojníka nesoucího bílou vlajku, 
aniž by tento mohl začít vést svůj mírový rozhovor. Již první americký prezident byl tedy vrah, po němž 
následovali další, zvláště Harry S. Truman, který ve 3. světové válce rozkázal, aby byly 6. a 9. srpna 1945 
svrženy jaderné bomby na Hirošimu a Nagasaki. Navíc byl tento zákeřný, někdejší prezident USA, Harry 
S. Truman, vlastním osnovatelem, původcem a rozkazovatelem organizace NATO, kterou nyní Amerika 
používá k tomu, aby »napráskala« Rusku. 

Tím, co jsem nyní pověděl, je vlastně řečeno dost o tom, co se ve skutečnosti odehrává a že je světová 
populace voděna za nos pomocí lží a podvodů. Nejhorší na této věci je to, že se švýcarská vláda hloupě, 
pošetile, a tedy nemyslivě přidává k tomu, co nařizuje svět a zejména diktatura EU, jež zaujatě pozvedají 
svoji moc proti Rusku, třebaže viníkem celého zlořádu je Amerika působící v pozadí NATO. Švýcarsko se 
tedy kloní na stranu Ameriky a zákonitě i na stranu organizace NATO – která se jako taková vlastně drží 
mimo tuto věc, jelikož zde opět Amerika uplatňuje svoji moc – a táhne za jeden provaz s diktaturou EU 
a státy, které ruší své ekonomické kontakty s ruskými bankami, firmami a koncerny, místo aby i nadále 
udržovaly s Ruskem světově důležitý kontakt a zůstávaly neutrální. Švýcarsko také psovsky přejímá 
sankce diktatury EU, což v Rusku budí nepřátelství proti naší zemi a může vést k tomu, že Švýcarsko ztratí 
svůj starý a osvědčený status absolutně neutrální země, a bude nejen působit po celém světě směšně, 
ale rovněž se i učiní napadnutelnou na politické a válečné rovině. Z toho důvodu je více než naléhavě 
nutné, aby se švýcarští vládní činitelé a jejich pobočníci, kteří dřepí v Národní a Stavovské radě nebo 
kteří vykonávají svoji moc v jednotlivých kantonech, rozpomenuli – navzdory své politické neschopnosti 
a neschopnosti vést lid – na pravou neutralitu a aby ji i nadále respektovali a nenechávali se negativně 
ovlivnit chybnými rozhodnutími a skutky diktatury EU a vlád jiných států a jejich národů. 

Švýcarsko má skutečně zůstat neutrální, takže nemá proti Rusku používat a proklamovat sankce, jaké 
vydává diktatura EU. Opačný přístup, při němž tedy neschopní vládní činitelé Švýcarska přejímají sankce, 
jasně a dostatečně dokazuje, jak závislé je již Švýcarsko a jeho vláda na diktatuře EU, jak jí věří a jak je 
tato země lapena v jejích spárech, takže švýcarská vláda zastává názory a diktátorské manýry této 
diktatury a pošlapává neutralitu Švýcarska. 

Porušování neutrality – které Švýcarsko nerozvážně praktikuje coby člen OSN, čímž se po celém světě 
zesměšňuje a ztrácí svoji hodnověrnost jako neutrální země, a sice v očích již různých států – je právě 
tak nesmyslné jako válečné počínání Ruska na Ukrajině, stejně jako porušování slibu, lhářství 
a podvádění ze strany Ameriky a NATO v tom ohledu, že se NATO nebude rozšiřovat z Německa 
na východ směrem k Rusku, aby toto nebylo tísněno. Tak tomu mělo být proto, aby nevzešla vojenská 
nerovnováha a slovní potyčky, přičemž musím pro jednou ze svého pohledu a chápání otevřeně povědět, 
jak vnímám armádu, tedy jako nic jiného než nástroj zhoubného násilí. Armáda totiž rozšiřuje násilí, když 
vede válku nebo »tvoří pořádek«, přičemž principem je to, že násilí zákonitě vyvolává opět násilí, neboť 
pozemšťánci myslí způsobem »jak ty mně, tak já tobě« a »pokud nejsi se mnou, tak jsi proti mně«, místo 
aby byl problém násilí regulován diplomatickou cestou – i kdyby to mělo probíhat hlasitě, tedy právě 
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křikem a povykem atd. V zásadě není armáda nic jiného než organizace násilí, která plodí násilí a opět 
další násilí, neboť každé vojsko neztělesňuje nic jiného než vražednou společnost, která vraždí lidi 
a páchá destrukce, přičemž to vše nelze nikdy napravit. Jednou zavražděný lidský život nemůže být nikdy 
opět oživen nebo nahrazen, neboť smrt je definitivní, a usmrcení života není a nezůstává ničím jiným 
než vraždou, kterou spáchá voják, nebo dokonce hromadnou vraždou, neboť při válečných akcích 
nezůstává při tom, že je zavražděn pouze jeden člověk, neboť postupně je jich vražděno mnoho. Pokud 
člověk ve válce jednou usmrtil jiného člověka – což učinil, aniž by toho druhého znal –, tak v něm ihned 
ustupuje pud sebeobrany a začíná jej plně ovládat vražedný fanatismus spojený s vražedným jednáním, 
a tudíž se daný voják zákonitě stává masovým vrahem, který vraždí, vraždí a opět vraždí. V tomto ohledu 
to vypadá tak, jako když člověk propadne i jinému fanatismu a domnívá se, že jedná výlučně správně 
nebo že jde po správné cestě, přičemž ale nerozeznává a není schopen si uvědomit, že nejedná nikdy 
správně, že kráčí vždy po chybné cestě a že skončí pokaždé jako druhý a jako poraženec. A tak tomu je 
i v případě událostí na Ukrajině, při nichž vládne bezmezný fanatismus, a sice na všech stranách: Zaprvé 
na straně Američanů a NATO, zadruhé na straně Ruska, zatřetí na straně všech vládních, státních činitelů, 
kteří jsou zaujatí a nezůstávají neutrální, a začtvrté na straně většiny občanů populací, kteří rovněž tropí 
zaujatý povyk. 

A tak tyto strany jednají, místo aby se chovaly ve smyslu nejlepší neutrality a aby držely zobák, 
a vyvarovaly se tedy každého hloupého komentáře o právu a bezpráví, když očividně celou věc nevidí 
správně a když neznají skutečnou vinu faktických viníků – nebo když jsou zaujaté a tuto vinu znát 
nechtějí, což je patrně hlavním důvodem jejich počínání. A tak se vládní činitelé Švýcarska opovažují 
jednat, stejně jako jejich pobočníci v širokém okruhu a velké části švýcarské populace, přičemž ti všichni 
jsou mimo realitu a nehodnotí celou věc v souladu s pravdou, nýbrž podle zaujatého chování – jednak 
patrně z nevědomosti, jednak ale i ze strannosti a příchylnosti k Americe –, a sice ve prospěch Ameriky 
a ke škodě Ruska. Pro ty všechny má patrně daný slib hodnotu rovnou nule, a tedy ani minimální, stejně 
jako pro Ameriku a všechny občany ze států po celém světě, kteří pevně podporují lháře a podvodníky 
USA a dávají jim za pravdu. Tady se skutečně nabízí otázka, kde je neutralita Švýcarska a té části populace, 
která si troufá jednoduše stranit Americe a zadupávat Rusko do země, jelikož všichni tito zaujatci jsou 
kvůli své hlouposti a pošetilosti, a tedy kvůli svému nemyšlení, neschopni pozorovat a promýšlet celou 
věc neutrálně a vidět skutečnost a pravdu v tom smyslu, v jakém odpovídají faktické realitě. Švýcarská 
vláda a všechny ty části švýcarské populace, které s ní táhnou za jeden provaz, skutečně dokazují, jak 
kolísavé a názorově nestálé jsou, což bude lidstvo po celém světě logicky vztahovat na celý švýcarský 
národ a bude jej osočovat z toho, že není neutrální. Lidé totiž uvažují tak, že když je v nějakém národě 
několik vzpurných samorostů, tak vnímají celý národ jako vzpurný, zcela podle starého úsloví »s nimi šel, 
s nimi byl chycen, s nimi visel«; je-li tedy nějaký člověk nepočestný a někdo druhý si s ním zadává, aniž 
by byl stejný jako on, tak je přesto hodnocen stejně jako ten, který je právě nepočestný. Tak budou tedy 
v budoucnu jednat hlupáci a pošetilci, k nimž budou patřit i vládní činitelé, jejich pobočníci a ti občané 
z populací, kteří budou kvůli svému nemyšlení prznit neutralitu Švýcarska tím, že budou přebírat sankce 
diktatury EU, uvalovat je na Rusko nebo je schvalovat. Ti všichni tedy budou ostudně ignorovat neutralitu 
a vměšovat se do věcí, které se jich v žádném ohledu netýkají a které by mohli hodnotit s trvalou 
neutralitou a také je otevřeně neutrálně pojmenovávat a objasňovat, avšak nesměli by je nikdy zaujatě 
odsuzovat. To právě proto, že jinak ztrácí neutralita zcela svůj význam, když tedy člověk skutečně nemyslí, 
ale mluví a jedná bez přípravy zaujatě ve prospěch či neprospěch nějaké strany. 

Vskutku, tak hloupí a omezení mohou být opravdu jen nemysliví pozemšťánci, kteří postrádají veškerou 
logiku, rozum a zdravý úsudek a jejichž inteligentnost nepostačuje ani k tomu, aby plodili méně dětí, 
jelikož nezadržitelné rození nových pozemšťanů stále více a nezastavitelně stupňuje přelidnění. 
Přelidněnost pomalu, ale jistě ničí planetu, její přírodu a její zvířecí a rostlinnou říši, vyhubuje ji, sužuje 
všechny ekosystémy, zamořuje atmosféru a klima jedovatými plyny a nutí je ke smrtící reakci. A to 
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nehovořím o tom, že je životní prostředí zcela zavalováno nebo jinak zatěžováno plasty, jinými umělými 
hmotami a ostatním smetím. 

Už i Vikingové měli tíseň a těžkosti s tím, aby uživili své národy – to jsem zažil a zakusil se Sfath, když 
jsme (...) –, ačkoliv tehdy se vlastně ještě nedalo hovořit o přelidnění; nicméně v tehdejší době potrava 
přesto již nepostačovala, aby se Vikingové mohli uživit, a proto se před více než 1000 lety Erik Rudý 
a později i jeho syn, Leif Eriksson (Leif Šťastný), přeplavil do jiné země, aby se tam usídlil, totiž právě 
do Ameriky, jak tuto zemi dnes nazýváme. 

Země seveřanů byl tehdy skrovná a potrava pro národy se stále ztenčovala, a proto různí velitelé Vikingů 
kvůli nedostatku potravin odcestovali a hledali nový domov, který bylo možno nalézt daleko za Norským 
mořem, v tehdejší zemi, která se dnes nazývá Amerikou, avšak Vikingové ji nazývali »Thule«, což byl 
název, který používali mj. i pro Grónsko a který vlastně znamenal »nová země«, jakož ale i »nová vlast«. 
Vikingové se následně usídlili v nové zemi za »velkou vodou« až dolů po Mexiko, a to asi o 500 let dříve, 
než Ameriku »objevil« Kolumbus, který na základě záznamů věděl, že tato země existuje, a který obelhal 
španělskou královnu tvrzením, že bude hledat námořní cestu do Indie, ačkoliv chtěl ve skutečnosti 
proniknout k zemi na západě, která ležela na druhé straně moře a o níž s jistotou věděl, že existuje – a to 
byla právě Amerika. Kolumbus však nebyl jediným člověkem, který dlouho po Vikinzích dospěl 
do Ameriky, neboť to se podařilo i anglickému princi Madocovi, který se jako jeden z 19 synů krále – 
jehož jméno si žel již nepamatuji – plavil na západ po moři a mírumilovně se usadil u jednoho kmene 
domorodců někde směrem k americkému jihu, kde se smísil s tamním lidem. Lid pak pozměnil jeho 
jméno, které si žel také již nevybavuji a které znělo asi Muda nebo tak nějak, avšak v každém případě se 
tito přistěhovalci smísili s původními obyvateli. Je mi však známo, že celý tento lid postupem času 
vymřel, a sice v důsledku toho, že se po tělesné stránce natolik změnil, že začal být náchylný k nemocem, 
které s sebou Evropané přivlekli. Podobné události se odehrávaly i vlivem přistěhovalců z Afriky, když se 
jeden král se svojí obrovskou družinou čítající mnoho tisíc otroků a krajanů plavil přes Atlantik a usadil 
se v jižních zemích amerického kontinentu. To však ještě zdaleka nejsou všechny případy, neboť také jiní 
lidé, a sice Číňané atd., navštívili americký světadíl dlouho před Kolumbem, přičemž i velmi dlouho před 
Vikingy, a sice celá staletí před nimi, navštívili zemi za »velkou vodou«, tedy právě za Atlantským 
oceánem, také Evropané a Asijci a usídlili se tam přinejmenším na nějakou dobu. 

Nyní se ale vraťme k událostem na Ukrajině – já se pokaždé odchyluji od tématu, jelikož mi tanou 
na mysli mnohé věci, které jsem viděl, zažil a dozvěděl se spolu se Sfath, a jelikož tyto věci navíc vypadaly 
zcela jinak, než jak tvrdí takzvaní paleontologové, badatelé na poli starověku a četní jiní vědci –, kde se 
chce Amerika a NATO usídlit, kvůli čemuž teď Rusko zuří a rozpoutává na Ukrajině válku, což rovněž není 
správné a oprávněné, žádá si smrt nevinných lidí, a navíc to vede k destrukcím lidských výdobytků. Když 
budu v tomto ohledu mluvit bez obalu, tak musím znovu otevřeně říci, že Rusko – třebaže je oprávněno 
se bránit – nemůže ospravedlnit svoji odplatu ani svoji sebeochranu a sebeobranu ve formě války proti 
Ukrajině. Mrtví lidé a destrukce ve skutečnosti nepředstavují řešení problému spojeného se lhaním 
a podváděním, kterého se dopustila Amerika spolu s NATO tím, že porušila svůj slib ve věci nerozšiřování 
organizace NATO na východ, kvůli čemuž proniká do vědomí lidí i hrozba 4. světové války a nasazení 
jaderných zbraní. 

To celé bylo bývalo nutné regulovat jiným způsobem a bez smrti a destrukce, avšak všechny strany 
provádějí pouze pomstychtivé skutky, aniž by uplatnily logiku, rozum a zdravý úsudek. Když člověk 
pozoruje ty postavy v televizi, které soptivě a zaujatě vykřikují své hloupé a připitomělé názory, a tedy 
i svoji víru v nanejvýš prolhanou a špinavou politickou propagandu – což jsou zvláště i vládní činitelé 
a nejrůznější vládní úředníci, kteří s nimi vyjí ve sboru –, tak se z toho musí každému poctivému člověku 
pořádně zvedat žaludek, a to i kvůli hlupákům a pošetilcům z národů. 
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Vpravdě měla být celá věc vyřešena a srovnána na základě vyjednávání, i když by patrně trvalo mnoho 
let, než by se tento problém vyřešil. Jelikož ale Amerika nejevila a nejeví zájem o mírové řešení, jelikož 
chce vidět Rusko, jak bezmocně leží na zemi, aby po něm mohla šlapat, přičemž ani nadále není ochotna 
ustoupit od svých neoprávněných plánů na východní rozšíření NATO a přivtělení Ukrajiny k této 
organizaci, přičemž naopak ještě dostává pomoc od koupené ukrajinské vlády, tak Rusku došla trpělivost 
a spustila absurdním a zločinným způsobem válku proti Ukrajině, kterou Amerika vyprovokovala. Tímto 
způsobem dosáhne Amerika toho, co skutečně chce a bude se moci i nadále, podle chuti a libosti, 
do všeho vměšovat, všude tam, kde si to zrovna bude přát, aniž by ji za to svět volal k odpovědnosti, 
neboť ten je právě na politické úrovni otrocky závislý na Americe a hloupě, omezeně, věřivě a nerozvážně 
akceptuje veškeré bezpráví, jejž se tato země dopouští. Tak je tomu i v případě Ukrajiny, kam nyní vinou 
Ameriky, která štve do války, Rusko válečně vtrhlo a kde vražedně a ničivě rozšiřuje po zemi velké 
neštěstí, a to v neposlední řadě proto, že zrádné živly ukrajinské vlády – jako např. prezident země – 
podávají ruku Americe a diktatuře EU, čímž ovšem zrazují svůj vlastní národ a zemi, a jsou tedy 
spolupachateli toho, co Amerika vraždivě a ničivě rozpoutala svým konáním bažícím po světové vládě. 

Rusko na celé předehře, která vedla ke vzniku této pohromy, nenese vinu, neboť tu nese Amerika 
společně s organizací NATO – která chce jako mezinárodní vražedná žoldnéřská organizace navzdory 
danému slibu přijmout Ukrajinu, čemuž nepoctivci a ideologicky koupení vládní činitelé Ukrajiny halasně 
a jásavě přizvukují, a dokonce chtějí i vstoupit do diktatury EU –, které chtějí zabrat i Ukrajinu, třebaže 
ta vlastně patří k eurasijskému prostoru, a již nikoliv k Evropě, a to jsou věci, které jsou opravdu 
vrcholem. Faktem dále je, že diktatura EU, stejně jako Amerika, lační po tom zmocnit se dalších států 
a chce do své diktatury začlenit také Ukrajinu, neboť mocichtivost EU nezná mezí, stejně jako neznají 
mezí ani vrchní, mocní činitelé Ameriky, jejich stínová vláda a ti, kteří projevují své světovládné manýry. 
A to, co se bude v budoucnu ještě dále odehrávat, bude vypadat zatím tak, že toto šílenství bude 
pokračovat, neboť se stane, že do budoucna již nebudou po celém světě a ve všech státech rekrutováni 
do armády hlavně muži, nýbrž i ženy, které se budou moci zprvu hlásit dobrovolně, ale později budou 
mít povinnost vojenské služby. Tím jsem vlastně pověděl vše, co jsem povědět chtěl. Moje řeč trvala sice 
trochu delší dobu, ale já ... 

Bermunda   ... říkal jsi to, co zaměstnává i mě. Tvým slovům jsem velmi pozorně naslouchala a musím 
podotknout, že jsi jimi velmi detailně popsal fakta a vše vyložil jasně tak, jak to odpovídá skutečnosti. 
Sama jsem sice nemohla zažít vše, co jsi viděl, zažíval a zakoušel se Sfath, avšak znám to vše z mnoha 
jeho záznamů, jež tvoří jeho pozůstalost a jež jsou podle nařízení Ptaah uváděny ve známost našim 
národům, a tudíž jsou všichni lidé na planetě Erra průběžně informováni o tom, co jste Sfath a ty ... 

Billy   ... to je zase něco, kdy se Ptaah domníval, že celá tato věc musí být uvedena ve známost všem 
národům Plejaren, takže o tom vím. 

Bermunda   Mělo by to být ale pro jednou řečeno. Mimoto si myslím, že ve své skutečném věku nemusíš 
již nikomu dokazovat, že máš pravdu. Tak by tomu bylo i tehdy, kdybych zohlednila pouze tvůj pozemský 
věk, neboť ani na základě něho nemusíš již nic dokazovat. 

Billy   To máš zřejmě pravdu, a mimoto ani nic dokazovat nechci; co vím, to vím, a více není skutečně 
třeba. Dokazovat beztak nic nemusím, neboť vím, co je pravda, stejně jako to věděli i ostatní, dříve než 
zemřeli. A i dnes ví větší počet lidí, co je pravda a že není nutno nic extra dokazovat, neboť ne všichni 
patří k většině hlupáků a omezenců, ale používají svoji hlavu, resp. svoji inteligentnost k tomu, aby 
skutečně sami mysleli, činili vlastní rozhodnutí a jednali. 

Bermunda   To vše, co jsi řekl, je správné. A co se týče vojenství, které je pozemšťanům v nejrůznějších 
podobách od nepaměti vlastní, tak k němu je nutno povědět, že nepřinášelo pozemskému lidstvu nic 
jiného než vraždění, hromadné vraždění, masakrování, znásilňování, mučení, otroctví, zabíjení, bídu, 
nouzi, trápení a ničení lidských výdobytků. Současně byla bída a nouze přinášena i samotné planetě, 
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jakož i živočichům ve volné přírodě, přičemž bylo mnohé zlikvidováno i v samotné přírodě a ztratilo to 
schopnost života. Vojska, a tedy armády, plodí nepokoje, pohromy, trápení a nouzi, a nikdy ne skutečný 
mír, neboť takový je pouze zdánlivý, jelikož to celé nezaručuje rovnováhu, která je velmi nejistá a která 
představuje jakýsi pochybný klid ve věci možného vzájemného soužití různých národů a států. Vojsko 
a mír, to představuje pro svět a lidstvo pouhou iluzi, neboť dokud bude existovat vojsko, dotud nebude 
nikdy existovat mír. Vojsko chce stále jen bojovat, vraždit, zabíjet, usmrcovat a znásilňovat, jakož i mučit, 
bořit a masakrovat, právě na základě vloh, které jsou uloženy v hlubokém charakteru lidí a které kdykoliv 
prudce propukají navenek a formují se v činy, jakmile je nějaké hnutí probudí a dovede k působnosti, 
tedy když jsou tyto vlohy osloveny nějakým počitkem, pohybem, nebezpečím, pudem sebezáchovy nebo 
nějakým náhlým zvratem nálady atd. 

Dále je vojsko silně charakterizováno nesvobodnou podřízeností, která člověku v každé podobě odnímá 
jeho svobodné rozhodnutí, a tudíž je zde přítomno podřízené, podrobivé chování, které člověku zakazuje 
svobodně myslet, činit vlastní rozhodnutí a konat, což je velmi často spojeno s hrozbou trestu smrti, 
a tudíž musí člověk nutně a bez dotazů činit to, co se mu přikazuje. 

Vojsko představuje klasické extremistické akční pole, jehož kořeny sahají až k počátkům srocování 
lidstva, tedy až do doby, kdy se lidé formovali do skupin. Tehdy se utvářel nejprvotnější extremismus 
a bylo vytvořeno první, rané vojsko, a nadto byla odstraněna osobní demokracie. Z pohledu tohoto 
extremismu slouží od těch dob vojsko k tomu, aby bránilo domnělým protivníkům v jejich osobních 
rozpínavých snahách, načež byla lidem zakázána soběstačnost v tom ohledu, aby se nemohli prosazovat 
do vnějšího světa na základě své vlastní iniciativy, a tudíž bylo nutné se nejprve dotázat společenství, co 
se smělo učinit pro jeho blaho a co nikoliv. Také ohledně jiných společenství se lidé museli tázat vlastního 
společenství na povolení, zda pro ně smějí něco učinit nebo zda se do nich smějí přiženit/přivdat, nebo 
nikoliv. Rychle hrál roli také kapitalismus a jeho vykořisťovatelská struktura, na kterou společenství 
celkově dozírala, a tudíž již brzy došlo k tomu, že se vše zvrhlo do té míry, že v každém společenství vzešlo 
uskupení, které se muselo násilím, vražděním a zabíjením starat o »pořádek«. Členům těch uskupení 
bylo zakázáno činit vlastní rozhodnutí, a byla jim navíc přibližována i poslušnost do té míry, aby postrádali 
vlastní vůli, aby se stali otrocky závislými na ustanoveních toho kterého uskupení a aby se mu prakticky 
podrobili. Tento přístup byl postupně rozšiřován, a navíc k tomu přistoupilo i ozbrojování: Členové těch 
uskupení si museli zbraně nejprve pořizovat sami, avšak v pozdější době si je ta uskupení obstarávala 
sama, za což ovšem společnosti musely platit. To byl tedy ten nejprvotnější počátek, z nějž se postupem 
času vyvinulo vojsko, které bylo pak nasazováno i proti jiným společenstvím ve smyslu vraždění, zabíjení, 
mučení, znásilňování a masakrování atd. A tak se to zachovalo až do dnešního dne a ještě se to zhoršilo, 
neboť vynálezy vedly celou věc dále až do dnešní doby, kdy jsou všechny státy tak vyzbrojeny zbraněmi, 
že jimi mohou vše srovnat se zemí, přičemž se mohou stát ještě mnohem horší věci. 

Billy   Zhruba v témže rámci mi Sfath vysvětloval původ vojska, které lidstvo skutečně nepotřebuje 
k tomu, aby urovnalo rozepře mezi zeměmi. Za normálních okolností lze vše regulovat logicky pomocí 
rozumu a zdravého úsudku, kdyby byli lidé právě schopni uvažovat logicky, rozumně a soudně a kdyby 
se nenechávali vést pomstou a odplatou. Něco takového je však pro pozemšťany přílišným požadavkem, 
neboť ti chtějí vše vyřešit nelogicky, nerozumně a nesoudně pomocí násilí, pomsty a odvety, což vede 
zpravidla k válčení, ničení, likvidování, vraždění, hromadným vraždám, znásilňování, jakož i k bídě, nouzi 
a smrtícím zlořádům všeho druhu. Ale myslím si, že jsme o tom hovořili dost, a tudíž bychom se měli 
obrátit k nějakým jiným věcem. 

Bermunda   Máš patrně pravdu, a mimoto je načase, abychom svůj rozhovor ukončili a abych odešla. 
Chtěla bych ale ještě říci, že i u nás bylo dříve běžné, že hrálo vojsko důležitou roli a že se vedly války, 
dokud ... 
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Billy   ... já vím, dokud se před více než 50 000 lety na planetě Erra atd. neobjevila ta obrovská koule, 
načež se všechny poměry zlepšily a změnily, přičemž bylo tehdy i odstraněno vojenství a skutečně nastal 
opravdový mír. Mám ale ještě otázku ohledně nadcházejícího víkendu, resp. ohledně naší schůze. Jak to 
má probíhat? 

Bermunda   Ach ano, to jsem zapomněla zmínit. Ptaah mě informoval o tom, že se máte chovat tak jako 
na minulém třetím víkendu v měsíci, pokud nenastanou změny vlivem spolkové vlády, jimiž se zákonitě 
musíte řídit. Více k tomu není co dodat. 

Billy   Dobrá, pak je to jasné. Jak to ale vypadá s tím, že se někdo táže na kresby a zhotovení obrázků 
všech proroků? A jak je to s tím plánem, který byl vytvořen ohledně míst, která ukazují, kde bydlí pasivní 
členové? 

Bermunda   K té otázce ohledně kreseb říkal Ptaah, že je to dobrý nápad a že máte všechny kresby 
zhotovit do podoby obrázků a následně je vložit do zpráv z rozhovorů atd., aby si je mohli zájemci 
prohlédnout. Máte se také zamyslet nad tím, zda chcete všechny tyto kresby začlenit do obrázkového 
sešitu. Co musím ale ze své strany ještě zmínit, je to, že jsem pozorovala, že byl na jedné louce vytvořen 
falešný symbol, který v sobě skrývá runu smrti a má patrně vyjadřovat »mír« na Ukrajině. Toto znamení 
je velmi velké a měří v průměru jistě přes 100 metrů, avšak svým smyslem šíří smrt a zkázu, místo 
skutečného míru. 

Billy   To je škoda, ale pozemšťánci stále ještě nepochopili, že tím znamením, které používají jako údajný 
»znak míru«, rozšiřují ve skutečnosti a v zásadě podle jeho smyslu smrt a zhoubu. My jsme přece všude 
ve svých informačních spisech a periodikách uváděli nálepku na auto, aby se prodával pravý mírový znak, 
a sice za férovou cenu, avšak o to se stěží někdo zajímá, a tak se pravý mírový znak ani nerozšiřuje 
po světě. 

Bermunda   K tomu musím jistě říci »žel«, neboť by bylo skutečně velmi podstatné, aby se na Zemi 
veřejně šířilo pravé znamení míru, neboť ten symbolický znak smrti, který se na Zemi používá jako 
falešný symbol míru, působí na lidi symbolicky skutečně velmi, velmi negativně. 

Billy   Pak mám ještě následující: Ty ses teď přece intenzivně zabývala křesťanským náboženstvím a tím, 
do jaké míry jde o pravdu, nebo o podvod, pokud se jedná o údajný grál a to kopí, které údajně souvisejí 
s Jmmanuelem alias Ježíšem Kristem a které jsou dnes nazírány a zbožňovány jako svaté nástroje. 

Bermunda   Výzkumy, které zahrnovaly i cesty časem, dokázaly jasně a zřetelně, že oba tyto předměty 
nevykazují vůbec žádnou souvislost s tím, co se o nich tvrdí v tom ohledu, že údajně sloužily tomu účelu, 
jaký se jim připisuje. Žádný z těchto objektů tedy nikterak nesouvisí s Jmmanuelem alias Ježíšem 
Kristem. Tato tvrzení se zakládají na švindlu, lži a podvodu, to je jednoznačně dáno. 

Billy   Pak bych měl ještě následující dotaz: Můžeš mi sdělit, jak vlastně ve své hovorové řeči nazýváte 
Tvoření, Tvořivou energii a ducha? To mě zajímá. 

Bermunda   Pro Tvoření máme pojem »Etafirgul« a pro Tvořivou energii máme pojem 
»Etafirgulenunslon«. Pro ducha nemáme žádný pojem, neboť toto slovo ve své řeči nemáme. Nyní však 
musím jít, a proto nemohu (...) 
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