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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý sedmadevadesátý kontakt 

sobota, 26. března 2022, 14.27 hod. 

 

Billy   Ahoj, Bermunda, těší mě, že sem můžeš přijít již teď, neboť dnes bych ti rád ... 

Bermunda   Ano, to půjde. Vlastně jsem chtěla přijít později, avšak ráda zohledním tvoji žádost, kterou 
jsi mi sdělil. Buď pozdraven. 

Billy   Také tě zdravím, to jsem žel jednoduše zapomněl. Buď tedy srdečně vítána a rovněž pozdravena. 
Jak člověk také může (...) Pak tedy můžeme hned vyrazit. Jako vždy mě to celé zajímá, neboť sopky 
a jejich aktivita mě odjakživa zajímaly, a jelikož teď na Filipínách vybuchl vulkán Taal, který je vysoký asi 
jen 300 metrů, pokud si dobře vzpomínám, tak bych rád viděl, jak to probíhá. Zajímá mě také Etna, která 
plive již od poloviny února. A také to, co se skutečně děje na Ukrajině. 

Bermunda   Což ale nebudeš chtít komentovat, nebo se pletu? Co tady máš ještě na počítači? To přece 
není správný údaj, neboť já si vzpomínám, že poslední vydání mělo číslo 183. 

Billy   Ach, pak jsem to číslo ještě nezanesl do souboru, okamžik – ano, máš pravdu. Řeknu to hned 
Bernadette, ona totiž už má nová Znamení doby (Zeitzeichen), která zpracovává. – »Bernadette, 
Bermunda povídá, že nesouhlasí číslo Znamení doby, má to být číslo 184.« Sdělila mi, že si toho již všimla 
a že ten údaj opravila. Ohledně toho komentování, které zmiňuješ, mohu říci, že tak neučiním. Chtěl 
bych ale ještě povědět následující: Když se dále zamyslím nad tím, že koronavirová nákaza ještě není 
u konce, avšak vládním činitelům nepostačuje rozum a zdravý úsudek k tomu, aby prohlásili za povinné 
nezbytné nošení ochranných respiračních roušek, stejně jako nezbytné zachovávání rozestupů, tak 
musím říci, že jsou u kormidla moci vskutku neschopní vládnoucí, kteří působí po čertech velké zlořády 
a pohromy. Úplně všude běhají lidé bez nezbytných ochranných respirátorů, třebaže se např. 
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ve Švýcarsku každým dnem nově infikují tisíce lidí, kteří na koronavirovou nákazu také umírají, zatímco 
v Německu se infikují dokonce statisíce lidí, z nichž stovky umírají. 

Bermunda   Tady žel žádná domluva nepomáhá, když něco povídáš a informativně rozšiřuješ pomocí 
internetu, neboť nerozumnost a nechápavost není rozšířena jen mezi vůdčími státními činiteli, nýbrž 
i ve většině populace. V tomto ohledu ti mám také klást na srdce radu, kterou doporučuje Ptaah a kterou 
také opakovaně zdůrazňuje, tedy že se nemáte nechat oklamat a máte používat ochranné respirační 
roušky všude tam, kde přicházíte do styku s lidmi (nebo se ocitáte v jejich blízkosti), kteří nepatří 
k vlastnímu blízkému okruhu těch, s nimiž jste každý den pohromadě. 

Billy   Tak tomu žel jest, ale my se radou Ptaah řídíme. Mimoto vím z doby trávené se Sfath, že (...) 

Bermunda   To je mi známo, avšak pomlčet o tom je ... 

Billy   To je známo i mně. Vyražme tedy. 

Bermunda   Ano, ale nejprve musím ještě něco povědět, totiž to, že se právem řídíte tím, co radí Ptaah 
ohledně nošení ochranných respirátorů, neboť ti nerozvážní lidé, kteří dají na hloupá nařízení státních 
činitelů a kteří již nepoužívají ochranné respirátory, a ani nedodržují odstup od svých spolubližních, si 
fakticky zahrávají se svým zdravím, nebo dokonce se svým životem. 

Billy   To vím až příliš dobře od 40. let 20. století, kdy jsem spolu se Sfath viděl budoucnost. Už jen proto 
mi rozum a zdravý úsudek napovídají, že není radno dávat na pitomosti vládních činitelů a jejich idiotská 
nařízení. Proto tedy i nadále nosíme ochranný respirátor vždy, když musíme přijít do styku se 
spolubližními, kteří nepatří k našemu vlastnímu, úzkému společenskému kruhu. 

Bermunda   Nic jiného jsem neočekávala, neboť vím až příliš dobře, jak ty ... 

Billy   ... dobrá, dobrá, nemusíš říkat více, neboť já už vím, co bude následovat, resp. co chceš povědět. 

Bermunda   Ano. – Pak bych ráda pověděla, o čem referoval Arlion. – Inu, ten vysvětloval, že oni – 
Ziltoner – byli po více než 50 letech, v nichž prováděli patřičné, velmi náročné průzkumy a výzkumy, před 
4 dny, schopni vypátrat, jaká je ona vlastní příčina toho, že ti od roku 1969 (kdy ses navrátil do Švýcarska) 
nedopřávají klidu různé útočnosti. Ziltoner budou tady na Zemi i v příštích měsících, také ve Středisku, 
avšak neuvidíte je, neboť se budou, jako obvykle, chránit před spatřením. Arlion s tebou však naváže 
přímé spojení, avšak nejsem schopna ti předem povědět, kdy to bude. K jejich práci patří úkol, který se 
týká tvé osoby a jemuž se věnují již dlouhou dobu, aby ovládli energie, které míří proti tvé osobě, jelikož 
se zvláště hodíš k tomu, abys detailně definoval faktickou pravdu o náboženské víře a vysvětlil ji 
pozemšťanům tak, aby se ti, kteří ještě nějakým způsobem dokážou sami myslet, vzdělávali v tomto 
ohledu dále, a samostatně, plně a obsáhle se uschopnili k vlastnímu myšlení. A nyní budu chtít vyložit 
některé věci, o nichž jsi po celou dobu svého života mlčel, jelikož sis již brzy u Sfath přivykl tomu, aby 
ses držel zpátky, přičemž jsi nebyl a ani nejsi ochoten stavět se do popředí – a tak budu chtít nyní nějaké 
věci povědět. Při tom nebude potřebné, abys do toho vstupoval a ospravedlňoval se atd., neboť v zásadě 
nařídil Ptaah, že to řečeno být musí. Mám tedy pro jednou povědět, proč jsi v dnešní době zde. To totiž 
v budoucnu povede k tomu, že náboženství, která jsou vedena a zachovávána pomocí lží, podvodů a na 
základě ziskuchtivých pohnutek, budou stále více ztrácet své věřící, z čehož ve vzdálené budoucnosti 
vyplyne, že se pozemšťané – kteří kvůli tomu, že závratně narůstají jejich masy, sami rozumně zredukují 
svůj počet – konečně přikloní ke skutečnosti a začnou sami myslet, jednat a činit vlastní rozhodnutí, aniž 
by je ještě klamala náboženská víra. To pak vytvoří možnost, aby v pozemském lidstvu vzcházel skutečný, 
pravý mír, následkem čehož se na pozice státní správy již nebudou dostávat mocichtivé a válkychtivé 
živly. O to usilovalo již mnoho starých proroků, mezi nimi i ti, kteří pocházeli z tvé linie, kterou započal 
Nokodemion. Ti všichni se snažili pomocí svých nauk dovést pozemšťany k míru. To celé se však ve všech 
dřívějších dobách nezdařilo, jelikož chyběly možnosti kopírovat spisy v rámci jejich výroby, a jelikož navíc 
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nebylo možné šířit spisy celosvětově. Tyto poměry se však díky pokrokovému technickému vývoji 
zásadním způsobem změnily, takže bylo umožněno mechanické kopírování písemně zaznamenané 
Nauky, jakož i její globální šíření, avšak to nastalo teprve v době, kdy ses narodil a kdy jsi sepsal nezbytné 
spisy, a tak Nauka v dnešní době mnoha pozemšťanům po celém světě napomohla k tomu, že získali 
cennou životní náplň. Aby se tyto věci skutečně mohly stát a aby se děly i nadále, přišel jsi sem ty, jsi tu 
dnes a naplňuješ tak neoblomně svoji úlohu. 

Všechny dobré nauky starých proroků byly ve všech dobách od základu falšovány lháři a podvodníky, což 
se dělo již za doby života nositelů pravdy; o to více se to dělo po jejich skonu, neboť falšovatelé již neměli 
žádné zábrany v tom, aby vše interpretovali podle své mysli a aby dali volný průchod svým fantaziím. 
Částečně byli staří proroci fantazijně povyšováni na bohy, jako např. Jmmanuel (pozn. od Billyho: Ježíš 
Kristus coby syn Boží), načež z toho vzešla nejrůznější náboženství, sekty a falešné nauky, kvůli nimž se 
nikdy nemohla prosadit pravda skutečnosti. To se má ale s tvojí pomocí a s pomocí tvé písemně 
zachycené a celosvětově rozšiřované Nauky nyní pomalu měnit, a sice právě až po dobu, kdy se naplní 
vše, co je plánováno. 

Když ses narodil a když tě vzal pod svoji ochranu Sfath, tak nastal již první případ, kdy ti zabezpečil život, 
jelikož to bylo ve tvých 6 měsících poprvé nezbytné. To si samozřejmě nemůžeš pamatovat, stejně jako 
ani na ostatní události, které se odehrály, které ale Sfath uvedl ve svých letopisech, takže toho víme 
o tvém raném životě více než ty sám. Jsem tedy zpravena i o mnoha jiných věcech, např. o tom, proč 
jsou zde ti maličcí, jak je nazýváš. Ti budou schopni některé věci udělat (avšak pravděpodobně jich 
nebude mnoho), aby zkrotili ty energie, jež pramení z náboženské víry a jež jsou sbírány a soustřeďovány 
pomocí speciálního přístroje. Tyto energie jsou pak zesilovány tímtéž přístrojem, načež jsou se svými 
silami svazkovitě zaměřovány na lidi, jimž působí obrovské škody, které mohou narušovat jejich zdraví, 
anebo mít i jinou, rozličnou povahu. 

To, co tě od roku 1977, kdy ses nastěhoval do Střediska, zvláště hojněji zasahovalo, nebylo způsobováno 
náhodou, stejně jako ani to, co se odehrávalo ve tvé pracovně, čímž byla postižena i Semjase a různé 
další osoby. Ty okolnosti, za nichž tě od roku 2003 stále více a více, zásadně obtěžovaly ty podivné vlivy 
při tvé práci – jaké žel působí i nadále, jelikož je Ziltoner nedokážou ukončit –, žel nelze změnit; tak je 
tomu proto, že naše direktivy nepřipouštějí, abychom zasahovali do věcí, jež přímo nesouvisejí s námi, 
Plejaren, a naší Federací. K tomu ti ovšem později vysvětlím bližší podrobnosti – možná že zítra. To celé, 
co se odehrává, se velmi zhoubným způsobem zaměřuje pouze na tebe samého, což tě prakticky 
poškozuje do té míry, že můžeš svoji práci provádět jen s velkou námahou a trpělivostí, což tak zůstane 
i nadále a bude ti to způsobovat velké těžkosti, a tak budeš moci rozhovorové zprávy vyvolávat 
a sepisovat jen s velkým úsilím. O tom budeme muset později ještě prohovořit nějaké věci, o nichž bys 
měl pak ale pomlčet. 

Nyní ale můžeme hovořit o jiných věcech, neboť tě musím zpravit ještě o dalších novinkách od Arlion, 
které chci ještě přednést, dříve než odejdeme. Přirozeně nemohu vše reprodukovat doslovně a přesně 
tak, jak mi to vysvětloval on, a navíc by trvalo příliš dlouho, kdybych vykládala vše tak přesně, jak to 
vyzkoumali Ziltoner. Celkem vzato se jedná o to, že Ziltoner díky svým výzkumům nyní vědí, že všechny 
ty nízkosti a hanebnosti páchané proti tvé osobě sahají až do tvého dětství, kdy tě nenáviděla jedna 
žena, jelikož jsi jí jako chlapec pověděl, co si myslíš o náboženství a víře. Tato žena byla však fanaticky, 
přísně věřící a patřila k jednomu věrskému společenství, v němž si na tebe stěžovala, a tudíž se konaly 
některé delší porady, načež byly vyvíjeny snahy, aby ses stal členem tohoto společenství. Tato menší 
skupina přišla tehdy nějakým způsobem do kontaktu s bytostmi, jež byly cizorodé a jež se nazývaly 
Umigos (Umigové), přičemž však doposud nemohlo být jasně vyzkoumáno, jak se to mohlo stát. Tyto 
cizorodé bytosti zastávaly původně rovněž fanatickou víru ve vyšší moc, která vše tvoří, kterou velebily 
a kterou nazývaly Selidan. V průběhu času však od této liché víry odpadly, přiklonily se ke křesťanství 
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a hledaly v širokém okruhu stejně smýšlející jedince, které nalezly mimo jiné i ve tvém rodišti. Zatím však 
nemohlo být objasněno, jak mohlo být navázáno to spojení s tou ženou, které se stalo vlastní příčinou 
toho, že jsi byl po celý svůj život soužen. 

Tito Umigové smýšleli zlovolně a fanaticky proti všemu, co neodpovídalo jejich postojům a jejich víře, 
a proto se snažili tajně podrývat víru všech lidí, která pro ně byla jiná a cizorodá. To činili neznatelně tím 
způsobem, že s pomocí svých přístrojů, které si přinesli s sebou ze své domoviny, bezmála všechny věřící 
po celém světě – se zanedbatelnými výjimkami –, kteří zastávali pozemská náboženství, ovlivňovali svojí 
elektronickou mikrotechnikou a jejími možnostmi, přičemž tato technika byla tehdy na Zemi ještě 
naprosto neznámá; a věřící byli touto technikou ovlivňováni tak, že postupně ztráceli kontrolu nad svými 
vlastními myšlenkovými schopnostmi, začali být zásadní měrou neschopni samostatně myslet 
a podléhali též labilitě. Umigové ovlivňovali věřící navíc tak, že propadali zlým, zhoubným pohnutkám 
a krvelačnosti, následkem čehož opakovaně plodili nepřátelství, jež vedlo ke zhoubným válkám, věrským 
vraždám a všem myslitelným zlovolnostem. V průběhu času se však stalo, že Umigové – kteří byli 
vystaveni vlivům, jež plynuly z křesťanské víry pozemšťanů – začali pochybovat o své vyšší moci 
a nakonec se od ní odchýlili a zcela odvrátili, takže se své víře čím dál více odcizovali, což nakonec 
postupně vedlo k tomu, že se přiklonili k pozemskému křesťanskému náboženství a že uznali Boha 
tohoto směru víry. To je něco, co se stává v dnešní době i pozemšťanům, kteří se nechají ukolébat 
náboženskými floskulemi nebo pod nátlakem či ke svému užitku velmi rychle změní svoji víru a začnou 
věřit jinému náboženství. V případě Umigů se však jednalo o vleklý proces, který trval dlouhou dobu. 
Když se však křesťanství následně začalo rozšiřovat, tak se k němu svojí vírou definitivně přiklonili 
a setrvali u něj. Tak tomu zůstávalo i tehdy, když se později se svojí vírou objevil islám, který vlastně 
představoval pokračování křesťanství a měl vést rovněž zpět k pravdě. To se však od základu nezdařilo, 
neboť lidé toto přinášené Učení již od samého počátku chápali chybně a převzali, navzdory 
Mohamedově Nauce, nového Boha křesťanů, kterého uctívali a začali vzývat, stejně jako to již několik 
staletí činili křesťané – tento Bůh byl však v islámu nazýván Alláh. Prorok proti tomu bojoval po celou 
dobu svého života, avšak všechny jeho snahy zůstaly neúspěšné. Když následně skonal, chopili se pera 
pisálci a zfalšovali od základu jeho Nauku do té míry, že se z ní – jako tomu bylo v případě křesťanství – 
stalo bludné učení založené na náboženské víře. Z něho byla žel plozena bezmezná nenávist proti 
židovským věřícím, a to z toho důvodu, že židovští kněží nechali se svolením a pomocí Římanů ukřižovat 
Jmmanuela (pozn. od Billyho: alias Ježíše Krista). Jmmanuel byl totiž v této nové náboženské nauce 
islámu považován za předchůdce Mohameda, a jako takový byl prakticky nedotknutelný. Mohamedovy 
naukové snahy se tedy žel zásadně nezdařily, neboť Nauka o faktické skutečnosti a její pravdě vstoupila 
– stejně jako v případě křesťanství – do věrského zmatení a pomatení lidí, takže se celá věc zcela vymkla 
jakékoliv rozumové kontrole, což se zachovalo do dnešní doby. Islámské náboženství se tak nejen stalo 
mocí, nýbrž byla též zplozena bludná víra, kvůli níž byly vedeny krvavé války a vyvstaly též zvláštní obřady 
spojené se vzýváním Alláha, přičemž byly také do modliteb začleněny různé zvláštnosti. Z této víry však 
zákonitě pramenilo i mučení, vraždění, jakož i znásilňování žen a dětí, jako se tak od samého počátku 
dělo i vlivem křesťanství a jako se to zachovalo do dnešní doby zejména v katolicismu. V křesťanství se 
tyto věci sice často měnily ve skryté intriky a činy, avšak existují tajně i nadále, stejně jako zášť proti 
židovským věřícím, která se někdy objevuje otevřeně, ale zpravidla je praktikována utajeně. To jsou 
v hrubých rysech ty základní minulé události, které mi vyprávěl Arlion a které ti nyní v rychlosti 
předávám, aniž bych tak činila do takových podrobností, v jakých mi byly vysvětlovány. 

Ty okolností, za kterých Umigové vstoupili do kontaktu s tou ženou a tím věrským společenstvím ve tvém 
rodišti, nedokázal Arlion se svými druhy zatím vypátrat, avšak řekl k tomu, že vlastně ani nejsou 
podstatné, neboť podstatné je pouze to, co se z toho vyvinulo, a to bylo to, co tě ve tvém životě 
pronásledovalo. Ta uvedená žena byla striktně věřící, avšak právě tak zlovolná jako samotní Umigové, 
kteří ... 
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Billy   ... vrána k vráně sedá, jak se u nás říká. 

Bermunda   To jsi řekl trefně, avšak tato slova jsem doposud nikdy neslyšela. – Dobrá – právě jsem 
hovořila o tom, že tato žena byla přísně věřící, a sice ve vztahu ke křesťanské víře, avšak její smýšlení 
bylo právě tak zlovolné jako smýšlení Umigů, kteří si zřídili svoji hlavní základnu hluboko pod hlavní 
egyptskou pyramidou v Gíze. 

Billy   To mi něco svítá v mysli, totiž ti hlupáci z Gízy, které pak pochytali Plejaren a deportovali je. Mám 
pravdu? 

Bermunda   Ano, to byli oni, odštěpená skupina jednoho zločinného národního kmene naší Federace, 
která nalezla průchod do tohoto Vesmíru a rovněž i cestu k Zemi, jelikož naše ... 

Billy   ... jelikož zřejmě tajně sledovali Plejaren, když tito přilétali k nám na Zemi? Bermunda, tak tomu 
patrně zhruba bylo, že? 

Bermunda   Ano, tak tomu bylo, jak jsem o tom byla zpravena. Ale poslechni si nyní dále, co vysvětloval 
Arlion. – Byli to kromě té nevraživé a zlé ženy ještě ... 

Billy   Jmenovala se Horátová, ale jak se její jméno správně píše, to přesně nevím, tedy zda se píše 
za písmenem t ještě h, nebo nikoliv. Mimoto chci ještě zmínit, že většina všech věřících je hluboko 
ve svém charakteru nevyrovnaná a taková, že ihned propuká navenek všechno zlo a že tito lidé začínají 
být v té které dotyčné podobě rychle aktivní, a to až po nenávist a zabíjení atd. 

Bermunda   Zda se to jméno píše ještě s přidaným písmenem h, není podstatné. Avšak to, co povídáš 
o tom zlu, které kotví hluboko v charakteru lidí, to nelze popřít. – Inu, Arlion vyprávěl, že v tomto 
početném společenství víry bylo ještě 11 dalších osob, mužů i žen, kteří projevovali charakter, jenž byl 
přísně věřící, avšak byli právě tak zlovolní jako ta žena, přičemž měli dobré konexe s některými členy 
obecní správy, zejména s 2 muži jménem ... a ..., kteří s tou ženou pěstovali intimní styky, ačkoliv všechny 
tyto 3 osoby byly sezdané. Tato žena měla navíc intimní vztah s tvým učitelem ..., u nějž jsi po jeden rok 
absolvoval 4. třídu a který tě často nelítostně bil před všemi ostatními žáky a ... 

Billy   Na to si vzpomínám, a mimoto jsem jej a tu ženu, o které mluvíš, viděl jednou v takzvané oblasti 
»Volebern« u Bülachu, když oni ... 

Bermunda   Z toho ti dva jistě radost neměli, avšak nechej mě referovat dále. Arlion vysvětloval, že těch 
11 dalších osob tě spolu s tou ženou nenávidělo a přálo si, abys zemřel, což se přirozeně nestalo, a proto 
byly uvedeny do chodu věci, na jejichž základě ti bylo zle ubližováno a byla kažena tvá pověst. Byly proti 
tobě vymýšleny a prováděny intriky, a sice s pomocí obecních úředníků a policie, čemuž napomáhali 
také učitelé, kteří tě ale poctivě podporovali, nicméně byli donuceni tě ... 

Billy   ... byli donuceni výt s vlky, neboť jinak by ztratili svoji práci, jako učitel Lehmann, jak vím, neboť 
mi to sám pověděl. 

Bermunda   Ano, tak tomu jistě bylo, ale o tom pojednávat nemusím, neboť víš sám, co se odehrávalo 
a jak jsi vše snášel a zvládal. Avšak Arlion vyprávěl, že se na celé té věci velmi silně podíleli ti Umigové, 
kteří tedy ve své zlobě a svém křesťanském fanatismu hodně přispívali k tomu, aby ti bylo ubližováno, 
jak a kde to jen bylo možné. To se jim s pomocí těch ovlivněných členů obecní správy velmi dařilo, avšak 
tvá vůle k protiobraně byla silnější než jejich intriky a celá ta zlovolnost, která byla vůči tobě projevována. 
Mimoto, to musím také ještě zmínit, využili Umigové 2 ze svých 5 přístrojů, které vlastnili, a předali je té 
ženě, aby zlovolně ovlivňovala četné lidi ve tvém rodišti. Tyto přístroje, které byly poháněny elektrickou 
energií, generovaly elektronické mikrokmity, jež mohly být vyzařovány do velké dálky a seřízeny na určité 
lidi. Jeden z těchto přístrojů předal roku 1948 jeden muž té 11členné skupiny, a sice ..., jednomu 
americkému příteli, o němž nevěděl, že náleží k americké temné vládě. Tito lidé používají od té doby 
tento prakticky nezničitelný přístroj až do dnešního času, aby jím určité osoby ovlivňovali podle své vůle 
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a ke svému užitku, nebo je dokonce usmrtili. Tyto přístroje si Umigové přivezli s sebou ze své vlasti a jsou 
zkonstruovány z kovu, který je na Zemi neznámý a který odborníci té temné vlády doposud nebyli 
schopni zanalyzovat. Tyto přístroje mají širokou škálu využití, lze s nimi například vyvolávat u lidí 
halucinace, které působí tak realistickým dojmem, že jsou dotyční pevně přesvědčeni, že to, co se jim 
přihodilo, je skutečnost. Toto se událo např. v případě Semjase i jiných osob ve tvé pracovně, jak vysvětlil 
Arlion. Tyto přístroje mají i četné další působící mechanismy, přičemž jeden způsob využití spočívá 
v tom, jak je uplatňován v tvém případě, tedy že napadá tvé elektronické přístroje, negativně ovlivňuje 
tvoji práci a poškozuje vše, když s těmito přístroji pracuješ. Záření těchto elektronických mikrovln působí 
i jiným způsobem, jako např. ve smyslu té podivné příhody, kterou jsi mi vylíčil a která se odehrála 
v kuchyni ve Středisku. Avšak jiným způsobem byl ten druhý přístroj využíván tou skupinou ve tvém 
rodišti, aby jím byly ovlivněny různé osoby tak, aby ti všemi možnými způsoby škodily, což nakonec vedlo 
k tomu, že jsi byl umisťován na různá místa a soužen. Ty ses ale nenechal ovlivnit a zůstával jsi stále 
sebou samým, jak ses to naučil od Sfath v tom smyslu, že ses sám bránil cizím kmitům různého druhu 
a jednoduše jsi je neutralizoval. V tom spočívá důvod, proč jsi nebyl nikdy poznamenán zlovolnými kmity, 
a proč tedy všechny útoky všeho dotyčného druhu proti tvé osobě byly neúčinné. Jinak je tomu ovšem 
v případě elektronických přístrojů a jiných materiálů, s nimiž musíš zacházet kvůli svým pracím, neboť ty 
samozřejmě reagují na ty negativní vlivy, jež se na ně zaměřují, a tudíž u tebe již správně nefungují, když 
s nimi pracuješ, zatímco jiné osoby mohou tytéž přístroje používat bez problémů. Důvod, proč to takto 
funguje, tkví v tom, že všechny kmity jsou zaměřeny na tvoji osobu, avšak díky tvé obraně se od tebe 
odchylují a přenášejí se na daný přístroj nebo materiál, s nímž pracuješ. 

Billy   Aha, to mi konečně vysvětluje, proč se při psaní propiskou atd. náhle dokonce objevují chybná 
písmena a čáry atd., kvůli čemuž mi již dlouhou dobu musí psát Eva vše, co musí být psáno ručně. 

Bermunda   To nepochybně plyne z těchto kmitů. Ale na základě toho, co mi vysvětlil Arlion, je tomu 
tak, že přenos toho všeho se stále více rozšiřoval, a to tak, že jsi byl později, dokonce i v jiných zemích, 
pod stálou kontrolou, jelikož byla zřízena celá síť, která tě trvale kontrolovala, ať už jsi byl kdekoliv. To 
však ještě nebylo vše, neboť to zašlo tak daleko, že tvůj život měl být ukončen, což se však osobám, které 
byly k tomuto účelu najaty, nepodařilo. 

Nuže, Arlion dále vysvětloval, že ta žena a 8 zmíněných osob v následujících 34 letech zemřely, avšak 
měly 9 potomků, kteří byli ze strany svých rodičů tak ovlivněni, že začali rovněž zastávat fanatickou 
náboženskou víru a vytvořili si k tobě taktéž nepřátelský postoj, a tak se jako posedlí snažili o to, aby ti 
nejrůznějšími metodami škodili. A tak se stalo, že proběhlo mnoho pokusů ukončit tvůj život, a tudíž se 
množily dotyčné útoky, které jsi ale asi jen ve třech případech nahlásil policii, jelikož u nich byly přítomny 
třetí osoby, které tě tlačily k policejnímu oznámení. Pokud vím, stalo se tak poprvé v Mehrauli, v Indii, 
jelikož indický prezident stál u toho, když na tebe bylo vystřeleno a když jsi byl zraněn. A ... 

Billy   ... ano, byli to doktor Rádhakrišnan a doktor Sharma, ale byly u toho také 2 ženy, a sice paní Fisková 
a slečna Rogersová. Ve Švýcarsku se stalo v Hinwilu a před Salandem, že na mě bylo vypáleno. V Hinwilu 
se tak stalo v prvním podlaží, kde jsem právě tiskl spisy, a sice v přítomnosti Rosy Gautchiové, která trvala 
na tom, abych tuto událost, při níž na mě bylo vystřeleno přes okno, nahlásil policii. Jelikož ale policie 
nebyla přítomna, nahlásil jsem tu příhodu nejvyššímu úředníkovi okresu, který mi vždy vystavoval 
zbrojní průkaz, avšak ta věc jednoduše proběhla, aniž by bylo cokoliv podniknuto, stejně jako tomu bylo 
tehdy, když bylo v Salandu vystřeleno do čelního skla auta, přičemž bych byl býval zasažen, kdyby se 
kulka neodrazila. Tehdy řídil to auto Silvano a také on trval na tom, aby byl tento případ nahlášen 
na policii, a proto jsme hned jeli do Pfäffikonu, vznášeli na policii své námitky, ukázali čelní sklo a vše 
vysvětlili. Byli jsme však jen směšně odpálkováni a posláni zase pryč. To čelní sklo, které jednoznačně 
svědčilo o tom, co se stalo, nebylo ani vyfoceno. A okolnost, že jsme střelce s malorážkou dokonce 
i viděli, byla odbyta s tvrzením, že se nám to jen zdálo atd. Jedna osoba, a sice ta, která mě v Hinwilu 
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bezmála zasáhla, přišla jednoho dne do Střediska, omluvila se mi a povídala, že byla žel oklamána sektou 
..., že se od ní ale oprostila a rozpoznala, že víra v Boha atd. nepředstavuje nic jiného než lež atd., která 
slouží k tomu, aby se v lidech zachovávala výnosná závislost. 

Bermunda   To je mi známo, stejně jako vše ví i náš plejarische národ, neboť tvůj životní příběh byl pro 
informaci vícekrát vysílán na celé planetě. K těm pokusům připravit tě o život chci povědět, že se všechny 
útoky na základě shody okolností opakovaně prokazovaly být nicotnými, a proto ti potomci hledali 
nějakou jinou cestu, jak by ti mohli uškodit. Když pak kvůli svému věku zemřeli poslední 3 z těch 
prvotních odpůrců a poté i 2 z jejich potomků – takže dnes existuje už jen 7 osob, z nichž 2 ale bojují se 
smrtí, jelikož jsou zasaženy koronavirovou nákazou –, tak 3 z těchto osob, které disponují mimořádně 
dobrými znalostmi a schopnostmi na poli elektroniky, opět vzaly do rukou ten pro ně futuristický přístroj 
(který byl po dlouhou dobu uschováván, který tehdy obdržela ta žena od Umigů a s nímž byly ovlivňovány 
různé osoby) a uvedly jej znovu do funkce, aby ti přivozovaly škodu. Umigů se již nemohly tázat, jelikož 
byli deportováni, a tak tito potomci zarputile pracovali na tomto pro ně futuristickém přístroji, dokud jej 
opět nezprovoznili a dokud nevypátrali, jak by jej mohli uplatnit. Od té doby je využíván, aby ti působil 
škodu v tom smyslu, abys měl nepříjemnosti s lidmi, a sice v tom ohledu, že můžeš jen velmi obtížně 
prokázat, že události, které se odehrávají, nevycházejí z tvé osoby. Toto začalo již v době, kdy ses navrátil 
do Švýcarska, tedy roku 1969, a od té doby byly opakovaně páchány pokusy zbavit tě života, o což se 
pokoušela dokonce i osoba ... Těchto pokusů bylo doposud 24, avšak každý jednotlivý útok na tvoji osobu 
se nezdařil, a sice v důsledku nevysvětlitelných spojitostí. 

Billy   To bylo »štěstí jako hrom«, jak se u nás říká ve smyslu »naštěstí se nic nestalo«. To, co jsi pověděla, 
ale zmínila kvůli ..., je mi známo, neboť se to zběhlo v kuchyní u ..., a sice za použití nože, který mi měl 
být vražen do zad, což ale na poslední chvíli viděla ..., která dokázala osobě ... při úderu právě ještě 
vytrhnout nůž z ruky. Co se tehdy stalo, mi řekla až o řadu let později, neboť jsem si celé této události 
skutečně nevšiml. Tento případ a dva další, které byly dílem ..., však do těch 24 vražedných útoků nejsou 
započítány. Myslím si ale, že nyní jsme toho nažvanili již dost. Navrhuji tedy, abychom teď vyrazili, můžeš 
přece hovořit během letu. 

Bermunda   Tak pojďme. – To, co ti (...) – (...) – To je tedy Etna. 

Billy   – Nevypadá jinak, než jak ji znám z dřívějška. 

Bermunda   Nyní poletíme dále. – Potrvá to jen krátce – a už jsme tady. – 

Billy   – Příšerné, tak to znám již z doby 1. světové války. – To stačí – více toho vidět nemusím. Leťme 
raději dále ..., ale počkej – tam se právě patrně rabuje. – Jestli to vidím správně ... 

Bermunda   ... ti tam přicházejí a střílejí jednoduše na ty 3 lidi – jsou zjevně zasaženi, neboť padají k zemi. 
– Je skutečně úděsné, co se tam dole děje. Je to – pro mě ... – 

Billy   Neměla by ses dívat, když se takové věci dějí, neboť jak vidím, silně tě to zasáhlo. – Jsi v obličeji 
bílá jako křída a chvěješ se po celém těle. Ti tři jsou pravděpodobně mrtví, každopádně se již nehýbají. 
– 

Bermunda   – 

Billy   Vidíš takovou věc poprvé? Vzchop se – mluv přece. – 

Bermunda   – Ještě nikdy jsem nic takového neviděla. – Válku a s ní spjaté vraždění ano, ale tohle – to 
neznám a ještě nikdy jsem to neviděla. – Za normálních okolností se ani nedívám, co se odehrává. – 
Neboť mým úkolem je pouze to, abych provedla kontrolní lety, zatímco aparatury automaticky pořizují 
záznamy toho, co se právě hluboko dole odehrává. – Tyto záznamy pak naši odborníci přepracovávají 
k vyhodnocení, přičemž z toho někdy mohu vidět malé části. Ještě nikdy se ale nepřihodilo, abych 
sledovala ... 
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Billy   ... je mi líto, že jsem tě ... 

Bermunda   Okrádali své vlastní krajany, kteří patrně uprchli nebo jsou mrtví? – Jak jsi je nazval? 

Billy   Rabujícími – ale to, co jsi viděla, se na Zemi děje žel ve všech válkách: Vraždí se totiž nejen bojovníci 
navzájem, kteří se pokládají za své nepřátele; na stranu druhou se opakovaně stává, že se plení, když je 
ještě přítomno něco, co se dá upotřebit. Majitelé pleněného zboží jsou pokaždé buď mrtví, nebo uprchli, 
jak jsi již zmínila. Pokud jsou však ti plenitelé dopadeni, tak se s nimi udělá jednoduše krátký proces, jako 
právě zde; bývají tedy jednoduše zastřeleni nebo zabiti. Za normálních okolností provádějí takové 
zastřelení vojáci, jak jsem mohl několikrát sám pozorovat v různých zemích; avšak okolnost, že zde 
nestříleli uniformovaní lidé, ale civilisté, vyplývá patrně z toho, že prezident země, který je válečným 
štváčem, a jiní vládní činitelé vyzvali obyvatelstvo, aby se vyzbrojilo a staralo se o »pořádek«. 

Bermunda   To je skutečně strašné, a já to vidím na vlastní oči – a z takové blízkosti. Je to příšerné a zcele 
jiné, než když ty události později částečně pozoruji na záznamech, které pořizují přístroje. – – Ty jsi ale 
tak klidný ... 

Billy   To plyne patrně z toho, že – však je to jedno, je tomu prostě tak. 

Bermunda   Je tomu prostě tak, to říkáš, ale tvůj hlas zní tak zvláštně, tak zastřeně. – Zanechme toho 
ale, neboť já vidím, že ti to přece jen dává velmi zabrat. – Většina pozemšťanů žel postrádá skutečný 
rozum a zdravý úsudek, neboť jinak by ani nevedli válku, ani nešířili v jejím rámci hromadnou smrt 
a utrpení, a ani by nepáchali destrukci. Při tom jsou vydávány napospas smrti nejen lidské životy, nýbrž 
i živočichové ve volné přírodě, nad čímž pozemšťané zpravidla nepřemýšlejí, stejně jako ani nad tím, že 
je i sama planeta silně poškozována. My však velmi přesně víme – jelikož jsme prozkoumali všechny ty 
katastrofální okolnosti spojené s událostmi v tomto státě –, že se zde vůdčí státní činitelé a velcí hráči 
obchodního světa pohybují po nekontrolovatelné spirále korupce. Kromě toho je nyní tento stát, který 
je tady pod námi a který je nejtěžším způsobem zasažen válkou, žel oklamáván ze strany státního vedení, 
které nepochybně nese vinu na tom, že zde vypukla a je vedena válka, která ... 

Billy   ... žel k tomu (...) Vlastně jsem o tom nechtěl mluvit, neboť je mi skutečně proti srsti se 
mnohoslovně zaobírat tímto šílenstvím, jaké se tady odehrává. Žel vím, co ... 

Bermunda   ... to ale nesmíš vyvolávat ani sepisovat. Jsme tady, jak vidíš. Můžeš i zde ... 

Billy   ... dobrá, to právě dělám, ale jak se zdá, děje se i zde to, co je běžné, jak jsem to pozoroval i při 
jiných válečných událostech. Co jsi ale právě pověděla ohledně toho vyvolávání a sepisování, tak to 
samozřejmě nemám v plánu, tedy ani to, abych to, co bylo řečeno, písemně zaznamenal. To bys přece 
měla vědět, a kromě toho vím velmi dobře, co mi říkal Sfath, a to jsem si tak vštípil do paměti, že to mám 
stále před očima. Mimoto přece hovoříme jen mezi čtyřma očima. Ale copak jsi chtěla ještě povědět? 

Bermunda   Má slova měla upozornit na to, že ukrajinský prezident, spolu se svými ideovými spřízněnci, 
se chtěl v zásadě a ze svévolných pohnutek začlenit do mezinárodního svazu vražedných žoldnéřů NATO, 
a sice s pomocí Ameriky, aby tímto způsobem oslabil Rusko. To proto, že četní občané ukrajinského 
i ruského národa nesouhlasili s vedením ukrajinského státu, a to z toho důvodu, že s proruskými 
separatisty udržovali hluboké přátelské vztahy, třebaže se tito separatisté zaměřili bojovými akcemi proti 
ukrajinskému státu, což bylo právě tak chybné jako samotná válka, která vlivem vedení ruského státu 
přináší Ukrajině a jejímu obyvatelstvu smrt a zkázu. Vše, co k tomu musím otevřeně povědět, se týká 
toho, že se jedná o zradu ukrajinského státu a právě i ukrajinského národa, kterou spáchal a nadále 
páchá ukrajinský prezident a jeho přívrženci. Tento státní prezident jako válečný štváč, k němuž se 
s radostí připojuje rovněž neschopný americký prezident, který mocichtivě řeční nejen o válce 
na Ukrajině, nýbrž i před všemi národy, které jsou na něm otrocky závislé a které nerozvážně pozvedají 
hlas proti Rusku a ruskému prezidentovi, aniž by znaly pravé pozadí věcí. Všechny evropské národy – 
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jakož i většina amerického lidu – zdvihají jako nevědoucí ovce, jak někdy říkáš, bezmyšlenkovitě prapor 
prolhaného a zrádného ukrajinského, jakož i amerického státního vůdce a jejich přívrženců a kloní se 
nemyslivě na jejich stranu, ačkoliv jsou právě oni tím, kdo vyvolal všechny příčiny, jež vedly k válce. A... 

Billy   ... tady musím ještě jednou něco namítnout, totiž to, že před válkou existovaly mezi separatisty 
a částmi ruské populace nejen přátelské vztahy, ale i vztahy rodinné a příbuzenské. To se korupční 
ukrajinské vládě nezamlouvalo, stejně jako právě ani to, že separatisté tíhli k Rusku nebo chtěli být 
samostatní. To je něco, co se na tomto světě, na Zemi, opakovaně odehrává, jako je tomu např. již léta 
ve Španělsku, kde separatisté chtějí vyhlásit Katalánsko jako vlastní stát, anebo jako to bylo před léty 
ve Švýcarsku, kdy se v kantonu Bern konal ten separatistický debakl, z nějž pak vzešel kanton Jura. 

Bermunda   To mi není známo, neboť o státnictví a politiku se nezajímám ve všech aspektech, které 
na Zemi vládnou, neboť se spokojuji s tím, co je mým úkolem, jejž musím naplňovat. V tomto ohledu se 
musím již notnou dobu zabývat různorodým pozorováním států, a tedy i politikou, národy, jejich způsoby 
života, jakož i agronomií a ekonomikou Ameriky, Evropy a Asie. To je důvod, proč mám také dobrý vhled, 
dobré poznatky a přehled o věcech, které mi umožňují kvalitní hodnocení. 

Billy   Dozvídám se stále něco nového, neboť tohle jsem dosud nevěděl. Vlastně mě to ale nezajímá, 
čímž myslím, jaké máte úkoly. Zajímavé ovšem je, co se všechno dozvídáte, čímž mám na mysli, co 
všechno objasňujete a rozpoznáváte, načež jste tak dobře obeznalí v tom, co se skutečně odehrává tam, 
kde provádíte svá šetření a kde činíte svá pozorování. Ale hovoř dále o tom, o čem jsi mluvila, než jsem 
tě přerušil. Právě jsi rozebírala, že vládní činitelé a jejich přívrženci z Ameriky a Ukrajiny jsou vlastními 
viníky, kteří vyprovokovali válku. Samozřejmě vím, že to vše nastalo kvůli východnímu rozšiřování NATO, 
neboť členství Ukrajiny v této organizaci má dohnat NATO blíže k Rusku, které má být tímto způsobem 
izolováno od Západu. 

Toto východní rozšíření NATO, které bylo protiprávní a v rozporu s tehdejším slibem, jenž byl učiněn 
v 90. letech v Mnichově, bylo přece jen podvodně a v rámci porušení slibu realizováno, přičemž tento 
slib byl porušen s pomocí Ameriky, která podléhá své staré, tajné touze po světové vládě. Vím také to, 
že Amerika, která dychtí po světovládě, provozuje v současnosti v jiných a právě cizích státech po celém 
světě asi 800, nebo dokonce 900 vojenských zařízení, přičemž coby globální supermocnost opatřila své 
vojenské základny částečně jadernými zbraněmi. Žádný jiný stát nemá mimo své vlastní hranice tolik 
vojenských opěrných bodů jako USA. Amerika ovšem co do velikosti své armády nestojí na prvním místě, 
neboť před ní jsou ještě jiní, jak vyplývá z následujícího soupisu největších armád, o němž se lze dočíst 
na Wikipedii: 

 

Pořadí Země Bojové složky 

1. Čínská lidová republika (Asie) 2 190 000 

2. Spojené státy americké (Severní Amerika) 1 429 000 

3. Indie (Asie) 1 360 000 

4. Rusko (Evropa) 1 216 000 

 

Ohledně toho je známo, že Rusko dnes provozuje vojenské základny pouze v Arménii, Gruzii (Abcházie 
a Jižní Osetie), Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavsku (Podněstří), Sýrii, Tádžikistánu, na Krymu, 
ve Vietnamu a Bělorusku, tedy v mnohem, mnohem méně zemích než Amerika bažící po světové vládě. 
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Avšak to světová populace stále ještě nechce pochopit, stejně jako ani to, že Amerika nese vinu 
na 1. světové válce, která probíhala mezi lety 1756 až 1763. Tato válka se nazývá eufemisticky 
»sedmiletou válkou«, jelikož USA se nechtějí prohlásit za viníka této světové války. A světová válka opět 
hrozí i dnes, přičemž je již eventuálně nutno brát v potaz i použití jedovatých plynů a jaderných zbraní, 
jelikož Amerika, resp. její senilní prezident – jak jsi říkala – dělají svým dotyčným štvaním všechno pro 
to, aby situace skutečně dospěla tak daleko a aby byly tyto prostředky nerozvážně nasazeny. Ten hloupý 
americký prezident dělá skutečně všechno pro to, aby se zákonitě a nutně stalo to, co svým štváčstvím 
podněcuje. Okolnost, že zrádný, sobecký a nadutý prezident Ukrajiny tvoří základní příčinu celé věci, USA 
tak vehementně popírají, že tato pravda byla dávno zapomenuta a je označována za balamucení. 
Takovýto přístup, jaký se uplatňuje dnes, se uplatňoval již od nepaměti ve vztahu k celé americké historii 
a k válkám proti indiánům, neboť dochované zdroje jsou tak prostoupeny lžemi a podvodnými údaji, 
až se stromy zelenají. To celé vím z doby, kterou jsem trávil se Sfath, jakož i od původních amerických 
obyvatel, s nimiž jsem sám hovořil. Je zřejmě příhodné a podstatné o tom pro jednou něco povědět, 
neboť to, co musí být řečeno, se zcela liší od toho, o čem vypovídají všechny dochované americké 
prameny a co je namlouváno lidem, kteří jsou věřící, a kteří tedy těmto lžím věří. 

V tomto ohledu je nutno hovořit o nejdelší válce, která byla kdy na Zemi vedena, totiž o válce, kterou 
vedla Amerika proti původním obyvatelům, indiánům, a která si vyžádala milióny lidských životů, když 
američtí přistěhovalci a jejich potomci vraždivě loupili a kradli zemi a nemilosrdně masakrovali skutečné 
vlastníky půdy, tedy právě praobyvatele, resp. indiány. Tyto události započaly již tehdy, v 15. století, kdy 
do země přicházeli první přistěhovalci z Evropy, kteří byli často odsunuti z obcí, jelikož to byli ničemové, 
kteří tedy nebyli v zemi žádaní. Mezi přistěhovalci byli však také četní uprchlíci, kteří utekli ze své 
domoviny, jakož i sektářští fanatici, kriminálníci a zločinci, ale dále také chuďasové, kteří »Zlatou zemi«, 
Ameriku, považovali za svoji novou vlast nebo své nové pole působnosti, přičemž tuto zemi osidlovali 
až daleko na západ, načež byla tato země, se svými státy chovatelů dobytka, známá jako »Divoký západ«. 
Když pak byla 4. července 1776 založena Amerika, tak se tedy zákonitě stalo, že přistěhovalci – a to i se 
státní podporou – loupili původním obyvatelům zemi, kvůli čemuž s nimi vyvolávali smrtící konflikty, 
a tak se již brzy a úplně všude v zemi počalo vraždit, což si prakticky denně žádalo mnoho obětí – a tak 
to pokračuje i dnes, avšak v tomto ohledu se vše změnilo a vraždy páchají hlavně zločinecké bandy, 
přičemž jde zpravidla o drogy, peníze, nenávist, prostituci atd. 

Následně, když proti sobě vyrazili Francouzi a Angličané a když Washington, první americký prezident, 
zavraždil francouzského mírového vyjednavače, který nesl bílou vlajku a který se ani nedostal ke slovu, 
vypukly vražedné intriky proti původním obyvatelům, tedy právě indiánům, na oficiální rovině. 

Od nepaměti se povídá, že historii píší stále vítězové, a v tomto případě je vítězem Amerika, neboť ta 
v rámci loupení, vraždění a válčení dobyla zemi. Celým výsledkem bylo nakonec to, že si přistěhovalci 
mohli připsat vítězství, jelikož původní obyvatele, resp. indiány, bezmála vyhladili. V indiánských válkách 
dosáhli pak celkového vítězství samozřejmě nakonec přistěhovalci, kteří se od roku 1776 nazývali 
Američany, a sice ve jménu Ameriky, z níž se později staly Spojené státy americké. Tyto konflikty trvaly 
ovšem po celá staletí, dokud nakonec nezačala válka proti původním obyvatelům, jež trvala asi 150 let. 
Nakonec se sice jednalo už jen o válku, která nebyla vedena zbraněmi, ale papírovými vyhláškami, avšak 
zprvu, když ten debakl začínal, si žádala bezpočet mrtvých. 

USA, resp. Spojené státy americké jsou z ekonomického i vojenského hlediska mocností, která 
od nepaměti usilovala o světovou vládu, avšak Amerika bude v nadcházejících desetiletích a staletích 
pomalu ztrácet na významu. Amerika nebude – navzdory lžím, podvodům a svým válečným machinacím, 
při nichž pohrdá lidskými životy – trvat věčně. Bude zasažena událostmi, v jejichž důsledku se bude 
častěji rozkolísávat její státní soudržnost a nakonec budou základní struktury existence amerického 
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společenství rozloženy. Amerika, která dnes ještě existuje, bude definována podle své historie 
a v následujících časech se rozpadne. 

První lidé, kteří dospěli přes moře na americký kontinent, byli již velmi raní mořeplavci, kteří se plavili 
na vorech již asi před 17 500 lety z Afriky a Číny, zatímco před 14 500 lety došli první lidé do Ameriky 
z Evropy, a sice přes zemský most. Z těchto přistěhovalců se, vedle původních obyvatel, tvořila celá 
národní uskupení, z nichž se v mnohem pozdější době vyvinuly vyspělé kultury, jako např. již v novější 
době – počítáno od doby Jmmanuela alias Krista – Inkové a Mayové atd., jejichž dávní předci se usídlili 
na jihu světadílu; jejich vzdálení potomci byli pak ze strany Španělů olupováni o zlato – které bylo často 
smíseno s mědí, a nebylo tedy ryzí – a byli částečně také vražděni. 

Když se Kryštof Kolumbus roku 1492 plavil a kormidloval k americkému světadílu, tak byl již x-tým 
»novým objevitelem Ameriky«, neboť na tento kontinent přišli po souši i po vodě již tisíciletí před ním 
také jiní lidé, kteří se již velmi brzy smísili s původními obyvateli, již žili jako vzdálení potomci raných lidí 
vyvíjejících se na tomto kontinentu, v době, kdy byla tato země ještě spojena s oblastmi dnešní Asie 
a Evropy. Vskutku tomu bylo tak, že Kolumbus nebyl prvním, kdo nalezl z Evropy námořní cestu do 
Ameriky, neboť již dříve a dlouho před ním dospěli do Ameriky seveřané a usídlili se tam, jako např. 
Viking Erik Rudý a později i jeho syn, avšak tito lidé opět zmizeli. V mnohem pozdějších staletích, totiž 
v následující době vzniklého křesťanství, emigrovaly v důsledku Kolumbova »objevu« Ameriky menší 
skupiny lodí z Evropy do Severní Ameriky, a sice hlavně z Holandska, ale rovněž i z Anglie, Skotska, Francie 
a Španělska. Později následovali Němci, Švýcaři a Italové atd., kteří se na novém kontinentu usídlili, 
přivlekli s sebou závažné choroby a infikovali jimi původní obyvatele, takže se brzy rozšiřovaly nemoci 
a nákazy. Vznikly také velmi rychle těžké konflikty s původními obyvateli, často kvůli loupení země, jakož 
ale i v důsledku nedostatku potravy, jelikož bylo jednak vyhlazeno hodně divoké zvěře a jednak nemohl 
být vypěstován dostatek rostlinných potravin, aby se utišil hlad všech. Když se nad tím zamyslíme, tak 
pochopíme, že logicky umíralo mnoho lidí, za což jedni svalovali vinu na druhé – jelikož člověk má právě 
velmi negativní způsoby a nedělá nic pro to, aby se stal lidským –, což zákonitě vedlo k rozepřím, 
nenávisti a vraždění, a nakonec také k pronásledování, válčení a destrukci. 

Co se týče prvotních sídel, které v Americe v nové Kristově době permanentně vznikaly, tak v roce 1606 
se jednalo o Jamestown, v dnešní Virginii, a roku 1620 o New Plymouth, v dnešním státě Massachusetts. 

Avšak na závěr svých vývodů musím ještě zmínit, že původní obyvatelé byli ze strany Ameriky 
vyhošťováni do rezervací, které byly zřizovány již na počátku 19. století, což vedlo k odporu indiánských 
kmenů, avšak celý tento proces, při němž byli původní obyvatelé umisťováni do rezervací, prosazovala 
americká armáda pomocí smrtícího násilí. Četné kmeny sídlí od té doby stále ještě v rezervacích, jak mi 
osobně vyprávěl náčelník ..., když byl ... u mě a také povídal, že k tomu byli indiáni nuceni po svých 
porážkách v různých válkách. Ještě dnes existuje kancelář pro indiánské záležitosti, která vede správu 
ve věci obsáhlého dozoru nad systémem rezervací. Ale jak by tomu mohlo být v Americe jinak: Tato 
kancelář je součástí americké spolkové vlády. Náčelník ... mi vyprávěl, že ve válkách byly na obou 
stranách zabity mnohé tisíce lidí, avšak padlo mnohem více indiánů než vojáků a než ve všech dobách 
osadníků, kteří loupili zemi, v čemž je podporovala vláda. Obě strany páchaly úděsné, hrůzné činy, 
přičemž tyto války trvaly řadu desetiletí a žádaly si stále další a další oběti. Přitom byly falšovány různé 
události a tvořeny mýty, takže již nelze vůbec pochopit, nebo jen stěží, co se skutečně odehrávalo, a tak 
americké kroniky překypují zfalšovanými údaji. Byly také pokládány hranice a vypravovány mi legendy, 
které se mohly zakládat jak na skutečnosti, tak i na lži a podvodném tradování, jak povídal ten náčelník. 
Tyto legendy hovoří o tragédiích, odvaze a hrdinství, jakož ale i o srdečním bolu a stopách slz a dějin 
ohledně masakru u Wounded Knee. Ten náčelník mínil, že všichni, kteří se účastnili tohoto konfliktu, 
utrpěli vskutku smutnou nevýhodu. Tato teroristická válka Ameriky proti původním obyvatelům, resp. 
indiánům, která trvala zhruba 150 let, představuje v historii USA zdaleka největší a nejdelší konflikt. Jen 
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si ho představ: Dlouho trvající válečný konflikt, který v běhu přibližně 150 let vedl ke smrti skutečně 
mnoha miliónů lidí. Všechny tyto války však Amerika nikdy správně nezpracovala, ale slunila se 
v představě, že je »skvělá«, jak si to představuje většina Američanů. Pravdou ale je, že tato historie válek 
s původními obyvateli, tedy právě indiány, byla stále ještě nejméně prozkoumána, následkem čehož jsou 
celé americké dějiny podceňovány a právě i – vědomě či nevědomě – zfalšovány. Tyto války, spojené 
s dobýváním země a skutečným masakrováním indiánů, trvaly 150 let, a tento konflikt zná v jeho 
pravdivé povaze sotva nějaký občan nebo občanka Ameriky – ani ve vládě, která vede svoji politiku, aby 
dosáhla světové vlády, a myslí si, že je tou největší na světě a že ji, americkou armádu a tajné služby nic 
nepřekonává. Tak je tomu proto, že se tito lidé bludně domnívají, že jsou neporazitelní, spravedliví 
a bohověrní, a že mají tedy naprosté právo dělat všechno to, co se jim zlíbí a co jim přináší užitek. 

Tato země, Amerika, která je stará teprve asi 246 let, se nyní přibližuje ke svému zániku. Zapomněla 
na války, které byly vedeny dříve a které si vyžádaly milióny mrtvých, stejně jako na války, které probíhaly 
a stále ještě probíhají v Novém Věku. Indiánské kmeny byly částí každého většího amerického konfliktu, 
přičemž bezprecedentním konfliktem byla také americká občanská válka, přičemž také konflikt v četných 
částech populace – spojený s kriminalitou, veškerou zločinností a závislostí na omamných látkách – je 
v dnešní době tak nekontrolovatelný, že již brzy překročí meze do té míry, že nebude dávat smysl proti 
němu bojovat. A to už jen proto, že se na těchto zločinech podílejí samotné, mnohé pořádkové složky, 
které nemají zájem o to, aby plnily povinnost, která jim byla svěřena. Ale všichni ti, kteří nevědí a nemají 
v paměti, na čem je skutečně založena americká historie, jsou odsouzeni k tomu, aby věřili věcem, jež 
jsou jim nalhávány, a tak žijí s touto lží a také s ní umírají. 

To je to, co jsem chtěl kvůli Americe povědět, avšak jedná se jen o malou část toho, co vím od Sfath, co 
jsem slyšel od náčelníka ... a co jsem sám viděl a zažil. 

Bermunda   Opět jsi řekl mnohé věci, které jsou pro mě velmi poučné a podnětné, jelikož jsem neznala 
vše, o čem jsi povídal. Všemu, co říkáš, dokážu rozumět a to vše mi dává krátký přehled. Bylo toho 
skutečně velmi mnoho, avšak nyní bych ti chtěla vysvětlit to, o čem mi referoval Arlion. Připadá mi ale 
neskutečné, že ... 

Billy   ... zanech toho, to nic nepřinese. Nyní jsem vlastně pozoroval vše, co jsem chtěl vidět, a tak 
můžeme opět letět zpátky. Ale nechci ti nic poroučet, takže když chceš i nadále létat nad krajinami tímto 
pomalým tempem, tak prosím. 

Bermunda   To budu činit, neboť tímto způsobem plním svůj úkol, který mi byl před několika minutami 
uložen pomocí této aparatury zde. Na základě tvého chápání bude všechno to, co musí být zachyceno, 
automaticky registrováno, a tudíž se můžeme nerušeně bavit. 

Billy   Aha, pak také můžeš ve své ... ale to je jedno, to je tvůj šálek kávy. No a nemůže nás někdo vidět 
nebo lokalizovat? 

Bermunda   Kvůli tomu si nemusíš dělat žádné starosti. Co máš ale na mysli tím šálkem kávy? My tady 
přece takový nápoj nemáme. 

Billy   Promiň, je to jen takové úsloví, která má vyjadřovat, že ta tematizovaná záležitost je právě tvou 
věcí, do které mi vlastně nic není. 

Bermunda   Ach tak, to je význam celé té věci. Nyní však slyš, co musím dále povědět o Ukrajině, na které 
prezident zakázal mužům, aby prchali ze země, takže musejí naopak zůstávat v zemi a bránit ji pomocí 
zbraňového násilí. Oni mus... 

Billy   ... musejí být prakticky potravou pro děla, jak se u nás říká. Ale že jsou v armádě také dezertéři – 
také na ruské straně –, kteří jsou rovněž stříleni, když jsou dopadeni, o tom není nikde vůbec nic slyšet. 
A vůbec se nemluví ani o těch, kteří v touze po zabíjení přicházejí z různých zemí a chtějí údajně 
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spolupomáhat v bojích proti nepříteli, ale ve skutečnosti chtějí pouze vraždit. Právě tak již není slyšet ani 
slovo o klimatické změně, kvůli níž se na celé planetě, v přírodě, zvířecí i rostlinné říši odehrávají tak 
extrémní proměny, že zasahují také lidi, kteří se rovněž znatelně, neprospěšně mění, což ale chytráckým 
vědcům, zvláště pak vědcům v oborech spjatých s člověkem, resp. tuze bystrým a přemoudřelým 
vědcům na poli humanitních oborů nebo antropologům, dosud zjevně nebylo nápadné. Já jsem 
každopádně tu negativní proměnu na lidech vnímal již před léty, proměnu, která se odvíjí a která bude 
extrémně měnit pozemšťánky k jejich vlastní nevýhodě. 

Když se nyní dále zamyslím nad tím, že koronavirová nákaza ještě není u konce, avšak vládní činitelé 
nemají dostatek rozumu a soudnosti k tomu, aby vyhlásili nezbytné nošení ochranných respirátorů 
a právě tak nezbytné zachovávání rozestupů mezi lidmi, tak musím konstatovat, že tito neschopní 
a fakticky hloupí činitelé – kteří mohou být voleni ke kormidlu moci – otevírají cestu pro samého ďábla, 
zlo a všechny ostatní pohromy. V tomto ohledu bude budit pozornost zvláště Švýcarsko, neboť to se 
bude v Evropě podílet na hlouposti vládních představitelů jiných zemí a oficiálně zruší povinnost nosit 
ochranné roušky a zachovávat rozestupy atd. 

Bermunda   Potrava pro děla – to je pojem, který chci začlenit do své slovní zásoby, neboť exaktně 
vyjadřuje to, co vyjadřovat má. Také ta věc s těmi dezertéry se má tak, jak říkáš. Nyní ti chci ale povědět, 
že starší minulost Ameriky vlastně neznám velmi dobře, zato znám to, co se odehrává v novější době, 
neboť jsme v tomto ohledu – spolu s novodobou historií pozemských států – byli vyučováni. Jsem tedy 
dost dobře zpravena o tom, co se odehrávalo od počátku roku 1900. Dále vím přirozeně všechno to, co 
jsi mi o Americe vyprávěl, a tudíž mohu uvádět do debat i něco z toho, co znám od tebe. 

Nyní chci hovořit o tom, co se na tomto světě skutečně děje za špatnosti, a sice ve vztahu k této současné 
válce na Ukrajině a ohledně toho, jakou roli zde skutečně sehrává Amerika, jak jsme o tom byli vyučováni. 
Samozřejmě že je postup v podobě jakékoliv války zcela chybný a neuvážlivý, pohrdá navíc lidskými životy 
a je také destruktivní ve všech oblastech lidských výdobytků a ve vztahu k přírodě, živočišné a rostlinné 
říši, jak se o tom tak často zmiňuješ a jak to uvádíš v našich rozhovorech. O straně, která započala a nyní 
vede tuto válku, nelze říci, že jedná oprávněně, neboť její jednání je naopak neoprávněné, nelogické, 
nerozumné a nesoudné, a to kvůli její převládající neschopnosti a jejím sobeckých ambicím, resp. 
snahám. Snahy této strany se zvrhle zaměřují na dosažení moci a majetku, k čemuž přistupuje její touha 
po uznání a nařizování, jakož i nutkavý pocit pomsty a moment donucovací vůle, což jí zcela znemožňuje 
odhadnout a posoudit danou věc. Tak tomu ovšem – vedle jiných faktorů – není jen na straně, která 
vede válku, nýbrž i na všech ostatních stranách, které se celé věci od základu účastní. A tak je tomu 
na Zemi pokaždé u všech držitelů moci, jak u nás, na Plejaren, velmi dobře víme, neboť naše národy jsou 
informovány o všem, co se na Zemi odehrává a děje. A proto také víme – jelikož to naši odborníci 
podrobně a exaktně vybádali, vícekrát prověřili a konstatovali jako fakt –, že americký prezidentský úřad 
»vede« silně senilní muž, kterého obklopují ti, kteří s ním vedou stát a kteří mu radí, přičemž pojem 
tohoto vedení musí být chápán zvláště ve zlém a negativním smyslu. 

Nuže, strana, která na Ukrajině vede válku, tedy strana ruská, je tou, která nakonec ztratila žádanou 
trpělivost a chybným způsobem, nerozvážně se chopila zbraní, zatímco však ukrajinský prezident 
a členové jeho úřadu v podstatě jako první položili základní kámen k tomu, aby se to celé vůbec mohlo 
uvést do chodu a aby se vše zvrhlo ve válku. Poté následovala Amerika, jejíž státní úřad špatně vede 
coby prezident muž, který nerozvážně vede chybné řeči proti prezidentovi Ruska, přičemž tyto pomýlené 
řeči amerického prezidenta jsou takové, že vyznívají hloupě popudlivě a vyzývavě v tom smyslu, že Rusko 
hodlá použít jedovaté plyny, kazetové bomby a jaderné zbraně. A tyto řeči jsou vedeny se skrytou nadějí, 
že Amerika bude moci vystoupit jako zachránce světa, bude moci zasáhnout a sama nasadit atomové 
zbraně a jiný zhoubný válečný materiál. Při tom hraje stále roli touha po světové vládě, kterou rovněž 
tajně řídí stínová americká vláda, o níž vlastní státní vedoucí nemají ani tušení, a neuvědomují si, že jsou 
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ovlivňováni stínovou vládou, která již přes 240 let vše podněcuje k tomu, aby se Amerika stala světovým 
vládcem. Co se týče událostí, které se nyní odehrávají na Ukrajině, tak uměle vytvořené, staré, 
nerozvážné, rozmanité a řízené nenávistné chování proti Rusku, které projevují nesčetní Američané 
obojího pohlaví, slouží k tomu, aby Rusko mohlo být dobyto a stalo se americkým satelitním státem. 
K tomu slouží od nepaměti popouzející záštiplné machinace, které jsou řízeny americkou stínovou 
vládou a kterým nyní podléhá většina americké populace a teď i velká část pozemšťanů a státních řiditelů 
mnoha zemí tohoto světa. K tomu přistupuje fakt, že tito lidé jsou skutečně hloupí a nejsou ochotni 
samostatně myslet, takže nedokážou kvůli své hlouposti vnímat faktickou pravdu. 

Billy   Ti všichni do jednoho jsou idiotští, a neprokazují ani špetku rozumu a zdravého úsudku. 

Bermunda   Děkuji, to jsi skutečně pověděl správně. Ale já jsem chtěla říci, že tito pozemšťané nejenže 
jsou hloupí a nevidí pravdu, ale že také kvůli tomuto faktu nedokážou rozeznat, že se řídí pouze tím, co 
je jim předstíráno, a tedy nalháváno. 

Billy   Tak tomu žel jest, a to povede ... Ale dříve než mi řekneš, že to nesmím oficiálně vyvolat a otevřeně 
sepsat, rád bych podotkl, že tak neučiním, neboť to říkám pouze tobě. Ale ve světě se nemluví o tom – 
a tím se znovu dostávám k tématu Ameriky –, že USA mají nejvíce ze všech máslo na hlavě kvůli celé své 
podlosti. Už jen to, co si dovolují četní vojáci USA, a tím i vojáci NATO, při válečných akcích, to je naprostý 
vrchol. Zvláště mám na mysli ty události spojené s mnohým mučením – například všechny tyto věci vešly 
ve známost jen velmi málo, zvláště ve vztahu k Abú Ghrajbu v Iráku, Guantánamu na Kubě, jakož 
i ve vztahu k mnoha jiným mučicím táborům, které Amerika provozuje v jiných státech po celém světě, 
přičemž se dopouští i dalších protiprávních skutků; jsou tu totiž lidé, jako např. Julian Assange, který 
v Anglii již po celá léta »čeká« ve vězení na to, až bude vydán do USA, jelikož veřejně informoval 
o hrůzných činech americké armády a publikoval je; a dále je tu Edward Snowden, který dnes žije 
v Rusku, protože je v Americe ohrožen jeho život, nebo přinejmenším jeho svoboda. Vrahové, kteří 
působí v rámci NATO – neboť ke všemu příslušejí samozřejmě i američtí vojáci, resp. žoldnéři USA 
a NATO, kteří se na věcech podílejí –, neotročí zhoubným pohnutkám jen ze své nenávisti, ale i z ryzího 
pohrdání člověkem, jakož i z radosti a chuti trýznit a znásilňovat ty, kteří jsou jim bezpodmínečně, resp. 
bezvýhradně vydáni na milost či nemilost, tedy právě úplně a zcela bezmocné lidi, muže i ženy, kteří jsou 
jim vydáni na pospas. Části armád jiných států – pokud vedou válku a pokud se pomátnou na mysli 
vojáci, kteří se uchylují i k mučení a znásilňování a kteří mají potěšení ze zvrhlosti – dělají totéž, a tudíž 
se děje totéž jako v každé válce. Prakticky v každé válce je na denním pořádku mučení a zhoubné sexuální 
zneužívání obětí, pokud část vrahů otročí těmto svým ambicím, což ostatně činí i ty žoldnéřské 
»charaktery«, které rovněž existují na tomto smutném světě. 

Co hraje v případě Ameriky ještě důležitou roli a co musí být zmíněno, to je rasizmus, který se zaměřuje 
zvláště proti lidem, kteří mají hnědou nebo černou barvu kůže. Vrahové v USA, kteří zavraždí člověka 
jiné barvy pleti, často vyváznou bez trestu. Kromě toho v Americe např. od nepaměti a stále ještě působí 
Ku-klux-klan, který tajně provozuje svoji nekalou činnost tohoto druhu, aniž by byl obtěžován a trestán 
zákonem. Avšak vyskytuje se zde rovněž náboženská nesnášenlivost, která se zaměřuje proti jinověrcům, 
zejména proti věřícím v Alláha, tedy proti islámu – který nemá nic společného s islamistmem 
a Islamistickým státem a který se od něj také distancuje, jelikož islamistmus představuje zločineckou 
organizaci založenou na náboženském fanatismu. V té se pohybují i četní zvrácení vrahové a vrahyně 
z Evropy – ale i z jiných zemí –, s nimiž úřady a zákony zacházejí jako v rukavičkách, pokud se vlivem 
nějakých okolností navrátí do své vlasti. Avšak mnozí Američané nevidí rádi ani židovské věřící 
a diskriminují je. 

Nuže, věřící všech náboženských směrů a mnoha jejich sekt jsou jednoduše lidé, stejně jako všichni 
nábožensky věřící. Jsou to sice lidé, kteří všichni podléhají ztřeštěné a zmatené, hloupé, připitomělé 
a bludné bohovíře, a proto jsou hloupí, resp. samostatně nemyslící, avšak i přesto jsou to právě lidé. 
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To jim ale nikdy nedává právo – ani americkým věřícím, kteří zastávají své náboženství a různé jeho sekty 
–, aby soudili jinověrce a lidi s jinou barvou pleti, aby je pronásledovali, nebo dokonce zabíjeli. To se 
nedá nikdy omluvit, stejně jako ani to, co dělá americký prezident ohledně Ukrajiny, k čemuž podotýkáš, 
že současný prezident USA je senilní, takže vlivem svého věku není již po tělesné a Tvořivě energetické 
stránce ve svém vědomí plně výkonný. Kvůli své senilitě není tedy tento prezident již svědomitý ve svých 
vyjádřeních, nařízeních a skutcích, ale je více či méně dětinský, a tedy již nikoliv plně příčetný. Pro USA 
a jejich populaci je skutečně více než jen ostuda, že si nechávají vládnout od takového prezidenta, a navíc 
tento lid připustí, aby tento nepříčetný jedinec ve své senilitě již za krátkou dobu, zcela zbytečně, uvolnil 
ropné rezervy, které si Amerika uskladnila pro časy nouze. 

Okolnost, že se tento senilní šéf vlády – s podporou většiny amerického národa – ještě vměšuje 
do zahraničněpolitických záležitostí a že hrozí, že celý svět zaplete, kvůli svým hloupým a štvavým řečem 
proti Rusku, do 4. světové války, je skutečně nepochopitelná. V USA je tomu ale stejně jako právě 
i ve všech ostatních zemích světa, tedy tak, že neschopní vládní činitelé nedokážou logicky, rozumně 
a soudně myslet, a jsou tedy hloupí a připitomělí, avšak spolu s nimi také většina národa. Proti této 
většině ale nemůže nic zmoci ta malá část národa, která skutečně vládne logikou, rozumem a zdravým 
úsudkem a která s těmito věcmi nesouhlasí, neboť to, co dělají vládní činitelé, schvaluje hloupá 
a připitomělá většina národa, která těmto činitelům přitakává. 

Tento senilní vrchní mocipán USA to dohnal až do situace, že tak masivně rozdmýchal nenávist hloupé 
většiny amerického národa a světa proti Rusku, že z toho vzešla válka Ruska proti Ukrajině. To proto, 
že se nesmyslně a zcela záměrně vedla celá situace dle strategie prodlužování a dařilo se populace 
četných států stále více a více poštvávat proti Rusku, což probíhalo tak dlouho, než ruský prezident ztratil 
svoji trpělivost a shovívavost, přičemž mu také přerostly přes hlavu ustavičné výhrůžky a lži Ameriky 
a válečné štváčství ukrajinského prezidenta. 

Inu, stranu ruského prezidenta, který podnítil a spustil válku, která nyní na Ukrajině stojí mnohé lidské 
životy a v níž jsou páchány obrovské destrukce, nelze nijak omluvit, avšak nátlak na tuto válku vyvinul 
ze všeho nejdříve ukrajinský prezident a jeho souběžci, a poté bez pochyby vinný americký prezident. 
Oba tito prezidenti za to nesou odpovědnost, neboť jim a jejich spoluodpovědným souběžcům se 
válečným štvaním – které stále ještě pokračuje – podařilo to, že nakonec vše eskalovalo a že z toho 
nevyhnutelně vzešla válka. Pravdou přitom také je, že na Ukrajinu cestují dobrovolníci z různých zemí, 
aby se vyžívali ve válce, a sice v tom smyslu, že se zapojují do ozbrojených konfliktů a těší se ze své radosti 
a chuti zabíjet druhé lidi, přičemž dokonce vraždí i v řadách té strany, kterou údajně »brání«. 

Další faktor této nesmyslné války – která je nesmyslná jako každá jiná válka, jež přináší pouze mrtvé, 
ničení, utrpení, hladomory a bídu a již nelze nijak ospravedlnit – spočívá v tom, že vládní činitelé a jejich 
souběžci všude ztrácejí hlavu a volají po vyzbrojování svých armád, kvůli čemuž vynakládají z daňových 
prostředků miliónové a miliardové obnosy, aby financovali šílené nákupy nejnovějších typů zbraní. To 
dělají jednak proto, aby mohli zastřít svůj zbabělý strach, a jednak proto, aby uspokojili svůj nerozum, 
svoji hloupost, resp. svoji neschopnost myslet; činí to ale i proto, aby svým oblíbencům z řad armádního 
vedení umožnili hrát si se smrtícími zbraněmi »na vojáčky« a posílat jejich vojáky do vražedných akcí. 
A to dělají místo toho, aby tyto finanční prostředky, které absurdně zahazují, využili po dobré účely a pro 
blaho národa. Kromě toho, a to musí být rovněž řečeno, jsou vládní představitelé různých zemích tak 
hloupí, připitoměle omezení a bláhoví, že soupeřícím stranám dodávají do válečných oblastí ještě 
všemožné zbraně za účelem vraždění lidí, kvůli čemuž se tím spíše rozpoutává peklo a vraždění se ještě 
stupňuje, místo aby bylo ukončeno. A tyto zbraňové dodávky, které jsou realizovány v rámci zaujatého 
postoje, a které tedy probíhají podle okolností směrem k jedné či druhé válčící straně, posilují tedy 
válečnou pozici té které strany. Toto představuje fakticky neodpovědné chování, které tím spíše 
zabraňuje tomu, aby byla válce učiněna přítrž. Avšak do té doby, co budou do svých vysokých 
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mocenských pozic uváděni neschopní vládnoucí, do té doby se nic nezmění k lepšímu, a už vůbec 
nepovede situace k pravému míru. Zde netvoří výjimku ani švýcarská neutralita, která byla od nepaměti 
oprávněná a dobře pěstovaná, neboť ta byla nyní vinou hlouposti a připitomělosti bernské vlády hrubě 
pošlapána, a sice tím, že se Švýcarsko přidalo k sankcím diktatury EU a začalo je uplatňovat, čímž se 
projevilo jako zaujatá země a učinilo se napadnutelným. A švýcarský lid platí ještě daně za to, aby byli 
tito neschopní vládní činitelé, kteří nezachovávají švýcarskou neutralitu, odměňováni obrovskými 
peněžními částkami a aby mohli financovat vyzbrojování armády novými zbraněmi. Tady se člověk přece 
musí tázat – když se zamyslí nad přísahou starých spříseženců a dobrou a kvalitní poctivostí Švýcarska –
, jak je možné, že se neschopní vládní činitelé opovažují vrhat neutralitu do špíny diktatury EU? Právem, 
anebo neprávem, přichází člověk na myšlenku, že v této zemi něco není v pořádku a že možná v této věci 
hraje roli ambice těch, kteří koketují se členstvím Švýcarska v diktatuře EU? Tak se to totiž jeví, tedy že 
se má Švýcarsko po skrytých cestách stát satelitním státem a otrokem diktatury Evropské unie, což řídí 
živlové, kteří nejen kvůli naivitě, ale i kvůli hlouposti a připitomělosti stále ještě nepochopili, že EU 
vskutku představuje diktaturu. 

Amerika nyní po celém světě hrubě zhatila důvěru v Rusko a vyprovokovala nevídané všeobecné 
nepřátelství v mnoha zemích, a sice v řadách vládních loutek, které nejsou schopny samostatně myslet, 
jakož i ve velkých částech jejich populací. Byla vyvolávána nenávist, místo aby se opravdově napomáhalo 
tomu, aby vzešel mír. Pouze pomocí pro válečné uprchlíky není věc vyřízena, přičemž tato pomoc se 
vskutku zakládá pouze na útrpnosti, jakož v zásadě i na zlé nenávisti proti Rusku a většině jeho populace. 
Tato populace však ve skutečnosti v žádném ohledu nebaží po válce a není srozuměna s tím, co spáchal 
a i nadále bude páchat její prezident. Vše bylo vyvoláno neuvážlivostí, jakož i nesmyslnou záští a touhou 
prosadit svoji moc ze strany tří státních představitelů, kteří ztrácejí hlavu a nejsou již zcela při rozumu. 
Vážím si jich sice jako lidí a jako takové je oceňuji, jak je to správné a nutné, avšak coby vládnoucí jsou 
to všichni nezpůsobilí břídilové, kteří nepatří do čelných, vůdčích pozic státu, a to ani přesto, že pro stát, 
a tedy i pro obyvatelstvo, dělají v jiném ohledu dobré věci. Rozhodující je správné a promyšlené jednání 
a činění rozhodnutí, pokud jde o to v širokém okruhu a z globálního hlediska zachovávat mír, a sice 
v každém ohledu: Zaprvé pro vlastní lid, zadruhé však i pro svět a všechny jeho státy; povinností každé 
osoby ve vládní funkci přitom musí být činit to, co národům i zemím přísluší po stránce spravedlnosti 
a blaha atd. 

Vládní vrchnostář, který je nevídaným válečným štváčem – jako ten na Ukrajině, který idiotsky usiluje 
o členství ve vražedném žoldnéřském cechu NATO a v diktatuře EU, a sice navzdory všem dřívějším 
dohodám a slibům z 90. let v Mnichově –, nepatří na vládní post. A na ten rovněž nepatří ani senilní 
prezident a obdobný válečný štváč v USA. To je nutno dále říci, neboť tam vadně vládne nově zvolený 
prezident, který je navíc senilní, jak jsi podotkla, a který dětinsky nařizuje falešné kroky a láteří válečně 
štváčskou rétorikou proti Rusku, přičemž se očividně snaží o to, aby vlastní bojové jednotky po zemi 
i vzdušnou cestou dopravoval do Evropy. To je jedna věc, a tou druhou je to, že svými hloupými řečmi 
dohnal Rusko až tak daleko, že nyní vede válku na Ukrajině. Své hloupé a připitomělé řeči o tom, že by 
Rusko mohlo nasadit jedovaté plyny, kazetové pumy, hypersonické bomby a nakonec i jaderné zbraně 
atd., povede ten idiot tak dlouho, dokud to ruskému prezidentovi nepřeroste přes hlavu, načež skutečně 
přistoupí k prostředkům, které mu vštěpuje do hlavy tento senilní americký prezident. Potom by byl 
obtěžovaný prezident Ruska, který nařídil zločinnou válku na Ukrajině, kterou nelze nikterak omluvit, 
skutečně tím, kdo by se zcela pomátl na rozumu. Následkem této války je zhoubná nenávist, která se 
začala zaměřovat i proti Ruskám a Rusům, kteří žijí v jiných zemích po celém světě, kde možná nalezli 
nový domov. To jsou lidé, kteří nenesou žádnou vinu na tom, co bylo zosnováno, puštěno ze řetězu, resp. 
napácháno politikou tří neschopných státních prezidentů v tom ohledu, že dnes na Ukrajině zuří 
zhoubná válka. Kromě toho létají vinou této války také bez okolků do výše ceny veškerého prodejního 
zboží, přičemž ve válečných oblastech již nemohou být vyráběny, pěstovány a následně prodávány 
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do světa životně důležité statky. A propukají také hladomory, neboť se již nevyrábějí a neprodávají žádné 
potraviny, a to nehovořím o tom, že již celé měsíce zuří na celém světě nedostatek potravin, jelikož 
vzmáhající se přelidněné zástupy spotřebovávají více potravy, než kolik jí může být vyrobeno. Také 
problém spojený s nedostatkem energie začíná být stále choulostivější, zvláště s ohledem na elektrickou 
energii, která se nově idioticky zneužívá k tomu, aby se dobíjela proudem a činila pojízdnými elektrická 
vozidla, kterých je náhle velmi mnoho. To se člověk musí tázat, co se stane, když vinou nenávisti a války 
například již vůbec nebude dostupný – anebo jen stěží dostupný – plyn, uhlí, topný ojel, benzin a nafta? 

Jak se pak budou potraviny, kterých bude stále méně a méně, dopravovat na místa, kde mohou být ještě 
za drahé ceny nakupovány? A jak mají pak, když nastane třeskutá zima, fungovat olejová topení, když již 
nebude možné dodávat žádný topný olej? Tady člověku tanou mysli kvanta otázek, na které nikdo neumí 
odpovědět. 

Když se dívám na většinu vládních činitelů a příslušníků lidstva, tak vidím jen to, že jedni nadávají 
na druhé a proklínají je, zatímco se sami prezentují jako bezchybní a čistí jako sníh. Přejí si vzbudit dojem, 
že by nikomu nezkřivili ani vlásek, avšak hluboko ve svém charakteru skrývají právě opačné pohnutky, 
které při každé vhodné příležitosti propukají navenek a páchají pohromy. A když tohle vidím, tak si mi 
dělá velmi špatně od žaludku. Tentýž obrázek vidím – jak bylo již řečeno – nejen u většiny vládních 
představitelů a příslušníků lidstva tohoto světa, ale právě i u těch tří prezidentů, kteří nesou vinu za válku 
na Ukrajině, včetně římského papeže, který je patrně tím největším úlisným pokrytcem lidstva, které – 
přinejmenším v katolické oblasti – uvádí svými lžemi a podvody spojenými s bludnou bohovírou v omyl 
a zmatení, jakož i k tomu, že věřící nejsou schopni sami myslet, jednat a činit vlastní rozhodnutí. Kromě 
toho také svým »shovívavým« jednáním podporuje sexuální zneužívání, kterého se dopouštějí kněží 
a faráři na dětech a nezletilých, jakož ale i na jeptiškách a věřících ženách, které nezřídka otěhotní 
a musejí potratit, anebo po porodu jednoduše zardousí svého novorozence a někde jej zakopou. Aby mi 
bylo dokázáno, že tomu skutečně tak je, umožnil mi již Sfath pozorovat v jednom ženském klášteře 
ve Švýcarsku jeden »tichý hřbitov«, kde byli »zakopáváni« novorozenci. Ptaah mi vysvětloval, že Plejaren 
zjistili, že největší část katolických farářů, biskupů a té zbylé lůzy pokrytců, která tímto způsobem 
uspokojuje svoji sexuální chtivost, tvoří lháři a podvodníci, kteří veřejně tvrdí, že sami nepatří k těm 
zvrhlíkům, avšak ve skutečnosti dělají přesně totéž co ti, které veřejně stavějí na pranýř. Podle Ptaah 
platí tato skutečnost vpravdě pro většinu katolických »bohoslužebníků«, jako je tomu i v ostatních 
náboženstvích, jak jsem sám zažil a viděl, když byli např. novorozenci jednoduše odkládáni do lesů nebo 
na poušti, kde byli zabiti a sežráni divokou zvěří. Byly to hlavně ženy, které k tomu byly nuceny ze strany 
svých mužů nebo náboženských vůdců, jakož i mladé ženy, které byly tajně těhotné, pevně si šněrovaly 
své břicho a po tajném porodu »zlikvidovaly« svého novorozence, dříve než se o tom všem někdo 
dozvěděl, neboť jinak by taková dívka nebo žena byla zavražděna svými vlastními rodinnými příslušníky. 
To právě proto, že se tajný milostný poměr dcery nebo sestry příčil rodinné cti a byl trestán vraždou, 
a sice rukou vlastního otce nebo bratra, na čemž se někdy kvůli zaslepené náboženské představě 
o rodinné cti podílela dokonce i matka. Toto jsem sám zažil a viděl na mnoha místech, většinou spolu se 
Sfath, a později i tehdy, když jsem byl po dlouhá léta sám na cestách, což mne jednou v jednom autobuse 
málem stálo život, když jsem byl na cestě do tureckého města Kars a když jsem chtěl zasáhnout při jedné 
takovéto vraždě mladé dívky, jelikož jsem se jednoduše nedokázal udržet, když byla rdoušena dvěma 
svými bratry. A zda se jednalo o náboženské věřící, kteří zastávali křesťanství, islám, hinduismus, nebo 
dokonce buddhismus, anebo patřili k sektářským společenstvím víry, v tom skutečně nebyl sebemenší 
rozdíl. Avšak hovořit o těchto věcech dále nic nepřinese, a proto bude zřejmě lepší, když budu mlčet. 

Bermunda   Ale to vše, co jsi povídal, je velmi zajímavé, a navíc se to shoduje se skutečností. Upřímně 
řečeno ale takovéto nelidskosti neposlouchám ráda, když o nich vyprávíš. 
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Billy   Promiň, ale to jsem nevěděl. Tak tomu ale žel je, samozřejmě, a to člověk o takových věcech právě 
mluvit musí; někdy to člověku právě tane na mysli, jakoby automaticky, ale celou tu skutečnou pravdu 
budou vnímat a také chápat pouze lidé, kteří o ní budou vážně přemýšlet a kteří jsou pravdivě ještě 
schopni samostatně myslet, a kteří tedy nejsou věřící. Tím nemám bezpodmínečně na mysli bludnou 
bohovíru, ale víru všeobecně. 

Bermunda   Tomu rozumím správně. – Ale nyní pro mě nadešel čas ... 

Billy   Přirozeně, a já ti nechci způsobit těžkosti. Tedy ... 
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