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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren a »Billym«, Eduardem 
Albertem Meierem, BEAM, jakož i Bermunda z Federace Plejaren 

 

Sedmistý devětadevadesátý kontakt 

Velikonoční pondělí, 18. dubna 2022, 13.12 hod. 

 

Billy   Ach, jsi konečně tady. Byl jsi pryč dlouhou dobu, ale Bermunda tě dobře zastupovala. S radostí tě 
zdravím a srdečně vítám. Skutečně mě velmi těší, že jsi opět zde, a mám z toho skutečně velkou radost. 

Ptaah   Rovněž tě zdravím, můj příteli, a pociťuji v sobě pokoj z toho, že tě mohu znovu vidět a hovořit 
s tebou. Rozhovory s tebou jsem velmi postrádal. Avšak dnes se s tebou nechci bavit zde ve tvé 
pracovně, ale někde venku. 

Billy   To půjde, však se můžeme posadit tam nahoře na louce na levé velké kazatelně (něm. Kanzel) – 
tam nás jistě nikdo neuvidí a nebude nás ani rušit. Žel jsem se ale před méně než jednou minutou 
dozvěděl od Evy, která je tam vedle, že v 15 hodin přijede na návštěvu moje sestra Hedy se svým mužem 
Todo a že v tu dobu musím být opět tady. Musel bych tedy přerušit náš rozhovor, jít zpět a věnovat se 
téhle návštěvě, která bude jistě trvat jednu hodinu nebo podobně, dříve než odejde. Ale upřímně řečeno 
mi čas utíkal pomalu, a naše rozpravy jsem postrádal stejně jako ty. Teď jsi ale opět tady, a máme toho 
hodně k probrání, a sice zejména ohledně všeobecného stavu situace, která se tady na Zemi vyvinula. 

Mám tady např. tenhle dopis, který jsem obdržel před 4 dny a o němž nevím, zda je, nebo není skutečně 
pravý, čímž myslím, jestli skutečně pochází z ukrajinských vládních kruhů, nebo nikoliv. V tomto dopise 
se říká, že Zelenskyj, ukrajinský prezident, je nacista, který baží po tom, aby setrval u moci atd. Pod 
dopisem je podepsán ..., ale přečti si ho prosím sám, tady je. 

Ptaah   ... Zda je toto psaní pravé, nebo falešné, to nejsem schopen posoudit, avšak mohu jej položit 
sem na stůl a nechat jej vyzvednout, aby bylo prověřeno, pokud chceš? Tato pečeť zde každopádně 
vypadá, že je pravá, takže dopis skutečně pochází od někoho z užšího kruhu státního vedení, ačkoliv byl 
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podán v Německu. Je-li tomu tak, jak se zde popisuje, tak je skutečně zlé, že je tento muž na Ukrajině 
u moci. Pokud chceš ale vědět, zda je tento dopis pravý, a zda tedy není zfalšován nebo sepsán z důvodu 
žertu nebo ze snahy vzbudit negativní nálady atd. proti Zelenskému, tak bychom jej měli nechat objasnit, 
což ale potrvá nějakou dobu. V tomto ohledu mám volnou ruku, neboť jde přece o to, aby se zde na Zemi 
něco vyjasnilo, a tak mohu tento dopis zde předat dále, aby se věc objasnila. Někdo z naší stanice si 
tento dopis vyzvedne a bude se snažit vyjasnit jeho pravost. 

Billy   Jak myslíš, ale jak dlouho to bude trvat? 

Ptaah   To nevím, avšak díky svým možnostem jsme schopni věc vyjasnit. Zabere to sice nějaký čas, ale 
... 

Billy   ... pak prosím nechme celou tu věc běžet. Pokud to bude trvat právě několik dní, pak bylo ... 

Ptaah   ... nebudeš na to muset čekat celé dny, neboť si to vyžádá jen dobu v řádu několika hodin. 

Billy   Ach tak, pak jsem tě špatně pochopil. Potom polož ten dopis na stůl, ale jakpak to má probíhat? 

Ptaah   Bude odsud vyzvednut a hned zpracováván tak, že se bude pátrat na Ukrajině. 

Billy   Tak to jsem napnutý jako struna. Ale co tu provádíš? 

Ptaah   Dělám to nezbytné – tak, a je to hotovo. Ten dopis bude vyzvednut a budou se zkoumat okolnosti 
celé věci. 

Billy   Ty umíš tedy věci řešit rychle. Když ale teď odejdeme pryč, jak to bude pak s mojí návštěvou? 

Ptaah   To nebude problém, neboť budu kontrolovat příjezdovou cestu do Střediska. – Někdy se dějí 
neočekávané věci, načež je nutno změnit postup, jako tomu bude právě nyní. To ale vskutku nebude 
problém, neboť v době, až tě nechám sejít dolů, zůstanu sedět tam nahoře na louce, což mi bude při 
tomto počasí působit potěšení. 

Billy   Dobrá. 

Ptaah   – Ano, tak tomu bude, až pro tebe nadejde čas a přijde tvá návštěva. – Ve tvé pracovně bych 
ještě rád pověděl následující: Bermunda mě ustavičně informovala, a tudíž jsem o věcech dobře zpraven. 
To vše, co se odehrává, je velmi neradostné. Skutečnost, že na Ukrajině vypukne válka, jsi věděl již z doby 
trávené se Sfath, to je mi známo, avšak tehdy jste nepozorovali vše, co se bude dít. Také jste obsáhle 
nesledovali tu okolnost, že na Ukrajinu budou cestovat a leccos podnikat dobrodruzi, všelijací sexuální 
vrahové a znásilňovatelé a že stejně budou jednat i někteří příslušníci ukrajinské armády, kteří znásilňují, 
vraždí a zakopávají své vlastní krajany, což pak podsouvají nepřátelům, přičemž tyto věci nepůjde nikdy 
objasnit. Samozřejmě že totéž dělají i nepřátelští vojáci, avšak na ty nelze svalovat úplně vše. Bylo mi 
referováno o tom, že při našich kontrolách a dozorech byly pozorovány takové věci na různých místech 
a že se takovéto události odehrávaly vinou cizozemských dobrodruhů, některých členů ukrajinského 
vojska a přicestovalých vrahů, a sice v oblasti hlavního města Kyjeva i jinde. Naše kontroly dosud 
registrovaly i rabování ve velkém stylu, a sice ze strany ukrajinských vojáků, částí ukrajinské populace, 
jakož samozřejmě i ze strany nepřátelských vojsk. Mnozí jsou při takovémto rabování dopadeni, a pokud 
se jedná o ukrajinské občany, bývají jednoduše nemilosrdně zastřeleni vlastními krajany, ať už to jsou 
muži, ženy nebo děti. 

Mimoto je nutno zmínit – jak jsem říkal –, že na sebe uvalují vinu za válečný zločin všichni vůdčí státní 
činitelé Země, kteří neuvážlivě a zločinně dodávají Ukrajině všelijaké zbraně. Tak je tomu zaprvé proto, 
že jsou těmito zbraněmi zákonitě zabíjeni lidé a páchány destrukce, zadruhé proto, že se tímto způsobem 
válka a vše s ní související zhoršuje a prodlužuje, a zatřetí i proto, že se kvůli tomuto neodpovědnému 
konání všechny události tím spíše podporují, následkem čehož se vraždění, znásilňování a ničení stále 
více a více protahuje. Tím na sebe ale ti, kteří dodávají zbraně, uvalují vinu za válku, vraždění a pustošení, 
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ať už je dodávají jakékoliv straně, útočníkům, nebo obráncům. Žádná strana není lepší než ta druhá, 
pokud jde o vraždění, znásilňování a destruování. V této válce lze ovšem pochopit Rusko, neboť byl 
porušen slib, který mu byl dán v tom ohledu, že se organizace NATO nemá rozšiřovat na východ 
za hranice Německa a že tím nemá dotírat na Rusko – v této záležitosti je Rusko v právu. O tomto 
nerozšiřování bylo Rusko již v 90. letech 20. století ubezpečeno formou slibu ze strany Ameriky 
a Německa, avšak od té doby byl tento slib na žádostivé přání Ameriky veskrze porušován a ignorován, 
jak to mají USA od nepaměti ve zvyku. Čelným představitelům amerického státu nešlo a nejde ani dnes 
o blaho vlastního národa, nýbrž zaprvé o osobní moc a zadruhé o světovou vládu, které se mají domoci 
s pomocí NATO, o čemž vrchní činitelé této organizace – kterou Harry S. Truman coby tajný člen temné 
vlády založil výhradně za tímto účelem – nic nevědí. 

Před rozšiřováním NATO na východ bylo důtklivě varováno. Tak činil již Boris Jelcin i jiní význační státní 
úředníci, kteří před tímto postupem varovali, neboť pronikání organizace NATO na východ by podle nich 
ohrožovalo ruskou bezpečnost, takže by z tohoto konání jednoho dne nevyhnutelně musela vzejít válka, 
kdyby organizace NATO přece jen postoupila na východ. A to se nyní stalo, jelikož v prvé řadě Amerika, 
resp. její prezident Biden spolu s ukrajinským prezidentem tak dlouho provokativně podněcoval tuto 
situaci, až Rusko, resp. Putin ztratili trpělivost a až započala válka. To samozřejmě nelze posuzovat jako 
správnou věc, neboť válka představuje vždy zločin na národech, které jsou jí dotčeny, jelikož válka je bez 
diskuze neodpovědná, zločinná a naprosto neomluvitelná. Kvůli ní mají možnost působit všichni, kteří 
mají potěchu z vraždění, znásilňování a boření, ať už se jedná o vojáky, speciální jednotky, dobrodruhy 
nebo vrahy, kteří využívají dějiště války k tomu, aby uspokojovali svoji vášeň spojenou s vražděním, 
znásilňováním a ničením. 

Všichni ti, kteří dodávají zbraně jedné z válčících stran, bez výjimky podporují vraždění a kladou na sebe 
i vinu za znásilňování a boření, a to i proto, že z jejich konání tyjí a jsou jím podporována uskupení, která 
se pak ukazují být teroristickými. 

Billy   – Nebylo ani (...) – inu, každopádně to bylo dostatečné. Ale jako obvykle se toho všeho straním, 
zůstávám skutečně neutrální a říkám pouze to, co plyne z pozorování a posuzování skutečnosti a její 
pravdy, a to, co o tom lidé povídají, aniž bych při tom uplatňoval svůj vlastní názor. A když pro jednou 
otevřeně uvedu jména osob, které na vládních postech dělají vše chybně, pokud jde o rozepře, zaujatost, 
válku, mocenský výkon, falešné konání a jednání atd., pak se jedná hlavně a skutečně o následující osoby 
a organizace: Putin, Zelenskyj, Biden, NATO, diktatura EU a při ní působící »von der Leyenová«, 
v Německu pak Baerbocková a dále také švýcarská Spolková, Národní a Stavovská rada nebo ti občané 
švýcarského národa a různých jiných zemí, kteří vinou své velkohubosti a svého nerozvážného, chybného 
konání a jednání podněcují válku na Ukrajině a způsobují, že se tím spíše protahuje. V tomto ohledu se 
jedná speciálně o ty, kteří Zelenskému dodávají zbraně, kvůli čemuž bude nutno – jak bylo již řečeno – 
litovat mrtvých a stále více a více mrtvých, přičemž vinou každé zbraně, kterou zločinně a neodpovědně 
dodají nějací vládní činitelé i soukromé podniky, se bude ve válce pokračovat dále a bude vedena tím 
déle. 

Já sám nemohu ani nechci zvýhodňovat či znevýhodňovat jednu nebo druhou stranu, ale chci pouze říci, 
že se většina politiků všeobecně rozhoduje a jedná kontraproduktivně, a že tudíž nedělá nic jiného než 
kraviny; válku na Ukrajině tedy vinou hlouposti a omezenosti pilně udržují v chodu ti, kteří zaujatě 
pomáhají jedné nebo druhé straně a kteří právě dodávají zbraně, čímž dosahují pravého opaku toho, 
čeho chtějí vlastně docílit, tedy právě opaku míru. Kvůli zbraňovým dodávkám rozněcují válku tím spíše 
a způsobují, že se protahuje, následkem čehož počet mrtvých, počet destrukcí a válečných zločinů o to 
více roste. Okolnost, že na Ukrajinu cestují i dobrodruhové a jiní osobní »žoldnéři«, kteří se tam chtějí 
bavit zabíjením, znásilňováním a bořením a otročit tam tomuto svému »koníčku«, je zcela ignorována 
nebo vědomě zatajována, jak se říká i z jeho osobního okruhu, pokud je skutečně pravda, co stojí psáno 
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tady v tomto dopise, tedy že je Zelenskyj mocichtivý a zpustlý neonacista. To se každopádně říká v tomto 
dopise, který nese úřední symbol ukrajinské vlády, který je podepsán jedním ... a který také vypovídá 
o tom, že Zelenskyj je nefalšovaný nacista. 

Ptaah   Až bude toto psaní objasněno, tak jej zlikviduj včetně obálky, to si nemůžeš uchovat. To by ti 
způsobilo velmi značné nepříjemnosti a vystavoval by ses nebezpečí. V tomto i v jiném ohledu musíš 
totiž počítat s tím, že všichni mocní činitelé světa mají dlouhé prsty. 

Billy   Jak myslíš, pak by bylo zřejmě lepší, abych tuto část našeho rozhovoru nesepisoval, až jej budu 
vyvolávat. 

Ptaah   To bych nedoporučoval, neboť tak jako tak má vejít ve známost, co všechno ti lidé píší. Pojďme 
– nebo se právě teleportujme. ... ... a jsme už tady. – Ano, a zdá se mi, že tam je dobré místo k sezení. 

Billy   To si také myslím, tak se tam vydejme. – K tomu dopisu bych ještě rád řekl následující: Mnozí 
pozemšťánci jsou žel prolhaní, a mají i přesto důležitá jména, jako např. Schliemann, který tvrdil, že nalezl 
Homérem popisovanou Troju, což ovšem neučinil. Ve skutečnosti nalezl z 11 měst – která byla v běhu 
tisíciletí po sobě budována na ruinách starých měst – chybné město; ta města byla dvakrát nebo třikrát 
zničena zemětřeseními. Zlatý poklad atd., který nalezl, ale z velké části ukradl a následně jej odkázal jako 
dar Německu, a to i přesto, že měl s osmanskou vládou uzavřenou smlouvu, že 50 % z pokladu přenechá 
jí a 50 % si sám ponechá. 

Jako Amerika od nepaměti a stále porušuje uzavřené nebo slíbené smlouvy, tak jednal i Schliemann.  
Avšak lživé a podvodné konání lze konstatovat i v dalších souvislostech, neboť např. ve třech 
náboženských směrech – a sice v židovství, křesťanství a islámu, resp. v takzvaných náboženských 
knihách Tóra, Bible a Korán – jsou rozšiřovány lži, které nemohou být neslýchanější a které mají 
babylónský původ. Kupříkladu takzvaná potopa nepředstavovala nic jiného než »divokou vodu«, resp. 
záplavy, resp. povodeň způsobenou bouřkovým počasím. Bouře mohly tehdy v Babylónii působit snadno 
škody, neboť »vodní architekti« dávali zbudovat skrze města velké vodoteče, kvůli čemuž mohla 
vznikající divoká voda právě rychle vystupovat z břehů a způsobovat záplavy. Babyloňané nazývali 
takovéto záplavy právě slovem »potopa«, což židovské národy jednoduše takto převzaly, když byly 
vlivem Nebukadnesara dopraveni v zajetí do Babylonu a když propůjčili pojmu »potopa« význam světové 
záplavy a podobně. Tam také slyšeli fantazijní příběh o potopě a také bajku o arše Noemově, která byla 
ve městě Ur rovněž zaznamenána klínovým písmem jedním písmoznalcem, přičemž bylo však jméno 
údajného stavitele archy pozměněno, a navíc nezbytný materiál pro stavbu archy vlastně nerostl 
ve městě Ur – v dnešní Basře –, nýbrž na jihu Indie. Mimoto musí být také řečeno, že staré klínové spisy 
– které pocházejí z pradávné babylónské doby – vypovídají o tom, že tato »archa« měla údajně průměr 
asi 70 metrů, přičemž v tehdejší době bylo nemožné postavit takovýto objekt a utěsnit jej živicí tak, aby 
nepropouštěl vodu. A to vůbec nehovořím o tom, jak by bylo možné vzít na palubu tohoto oválného 
člunu – takové čluny se ostatně ještě i dnes používají v určitých oblastech Iráku a měří asi 1,5 až 3 metry 
–, který měl podle jednoho prastarého klínového spisu průměr jen asi 70 metrů, jeden pár od každého 
druhu zvířat, neboť existují, jak známo, milióny různých druhů vyšších i nižších zvířat a jiní živočichové. 
A tehdy těchto zvířat bylo ještě mnohem více, neboť do dnešní doby lidé mnohé z nich již vyhubili. 

I přesto však všechny tyto babylónské příběhy převzaly židovské národy, které byly velmi silně ovlivněny 
babylónskými věroukami a které mnohé věci – jež byly později převzaty i do Tóry, Bible a Koránu – 
začlenily do svého vlastního náboženství. Proto ani židovské náboženství již není původní, ale je 
zfalšováno a prostoupeno cizími náboženskými aspekty, které si osvojili oni »zajatci« v Babylónii – tak 
pozemšťané zákonitě a běžně jednají, když přicházejí do styku s jinými věroučnými směry, takže v nich 
to či ono právě »ulpívá« a přebírají to. Mimoto si židovský lid v Babylónii nemohl vůbec stěžovat, neboť 
se mohl volně pohybovat, a dokonce se na základě Nebukadnesarova nařízení věnovat svým profesím, 
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které vykonával již dříve, z čehož babylónský národ profitoval. Tolik bych mezitím zmínil, ale my jsme se 
zastavili u tématu války, která se odehrává na Ukrajině. 

Vůbec se nepublikuje ani to, že už jen ta pakáž, která přicestovala na Ukrajinu a která dychtí po vraždění 
a znásilňování a masakruje, zcela nesmyslně vraždí, ba správně řečeno popravuje mnoho lidí, přičemž 
svými absurdními činy a devastacemi budí chaos. Od Ukrajinců se také doslýchám, že do prezidentského 
úřadu jejich země byl zvolen klaun, který vede zemi v posedlé touze po moci a který nestoudně, pomocí 
válečně štváčské agitace volá po zbraních, které mu pak zaujatí hlupáci a omezenci z cizích států 
skutečně dodávají, kvůli čemuž se dále nesmyslně a pomstychtivě vraždí a devastuje. Vskutku, ti, kteří 
schvalují tyto zbraňové dodávky, naprosto postrádají veškerý rozum a veškerou soudnost, ať už jsou 
určovány Ukrajincům, anebo Rusům. Obě strany těmito zbraněmi absurdně vraždí, pustoší a likvidují, 
neboť ani jedna ze stran není lepší než ta druhá, jelikož obě soupeřící strany jsou naprosto neodpovědné. 

Skutečně i ve válce na Ukrajině – jako v každé válce – vykonávají všechny strany jen pomstu, vraždí, 
páchají masakry, mučí, znásilňují, pálí a rabují atd., tedy jak strana útočníků, tak strana obránců. Avšak 
různé vlády a části národů projevují zaujatý postoj, a proto pouze jednostranně vše velebí, anebo 
zatracují, neboť ti, kteří právě podléhají zaujatosti, nevidí a nerozeznávají skutečnost a její pravdu – 
anebo ji z určitých důvodů vidět a rozeznat nechtějí. A tak je tomu i v případě celého toho debaklu mezi 
Ukrajinou, Ruskem, Amerikou a NATO. Nezúčastněné státy se do toho vměšují, což kvůli strannosti 
a zaujatosti vlády a národů různých zemí již podnítilo zvláštní druh »světové války«, která je vystavěna 
na zaujatosti velké části pozemského lidstva. Tady se člověk skutečně musí tázat, jak hloupí a připitomělí 
skutečně jsou všichni ti lidé z různých vlád a národů, kteří učinili přesně všechno to, co vedlo k tomu, 
že mohla situace zajít až tak daleko a že nyní hrozí nebezpečí, že se tato situace ještě zhorší a povede 
ke světové válce, která se může zvrhnout v jadernou. 

Sfath mi již ve 40. letech 20. století mohl dokázat, že USA neznatelně, zákeřně, v touze po světovládě 
a tak, aby si toho světová veřejnost nemohla povšimnout, dělají všechno pro to – tajně to však na pozadí 
činí temná vláda –, aby různé severské státy Evropy usilovaly o vstup do organizace NATO, následkem 
čehož má být sousední Rusko tím spíše vojensky obklíčeno západními silami. Navíc má NATO široký 
okruh zemí vybavit bojovým materiálem všeho druhu, k čemuž má sloužit jako záminka údajný strach 
ze současné války. Pravým důvodem tohoto konání je však – podle Sfath – touha Ameriky po světové 
vládě, kterou nevědomky podporuje vlastní vedení vražedné organizace NATO. Tento fakt již roku 1949 
předkalkuloval Harry S. Truman – jak uváděl Sfath –, kdy byla založena organizace NATO a odkdy se tajně 
a ve velkém rozsahu zachovává plán Ameriky, který spočívá v úsilí dosáhnout světové vlády a který má 
být při vhodné příležitosti realizován. To je něco, co nyní začíná být akutní hrozbou a co přibližuje 
nebezpečí jaderné války. USA se o to však nestarají, přičemž nekalé a zákeřné řeči amerického 
Ministerstva obrany o tom, že  »odstrašení je stěžejní prvek sloužící zachování míru«, jsou – jak Sfath 
tehdy říkal – jen přípravná a vylhaná slova, jejichž cílem je zachovávat falešnou politickou situaci tak 
dlouho, dokud nebude vlivem rozšiřování NATO dosaženo vhodného momentu a dokud nebude Rusko 
touto organizací obklíčeno, aby se vše mohlo ubírat plánovaným směrem. A když se to skutečně stane, 
tak Amerika ve jménu státní žoldnéřské organizace NATO udeří, organizace, v jejímž čele vlastně stojí 
hloupí, lehkověrní, silně naivní a oklamaní činitelé, kteří nemají ani tušení o tom, o co se tu vlastně hraje; 
přičemž Amerika dává k dispozici i nejvíce vojenských složek, které čítají více než 1,3 miliónu mužů, 
pokud jsem ještě správně informován, a dodává také hodně válečného materiálu – a přirozeně také 
atomový arzenál. Jelikož je americké vojsko považováno za daleko nejlepší na světě, může si 
i nejhloupější pozemšťánek spočítat, co bude nutno očekávat, pokud skutečně dojde k tomu, že (...) 

Ptaah   (...) Ale ty (...) 

Billy   Ano, při vyvolávání to nebudu sepisovat, to je mi jasné. V zásadě je to, co si každý jednotlivý člověk 
myslí, co cítí a dělá, vždy jeho vlastním rozhodnutím, a to v každém ohledu, a proto se do těchto věcí 
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nesmím vměšovat, avšak smím podotknout, co je faktem, skutečností a pravdou celé věci. V tomto 
smyslu mi ale naprosto přísluší právo, abych si utvořil úsudek o tom, zda je správné, nebo špatné to, co 
ten který člověk dělá, co nařizuje, jak jedná, myslí, jak se rozhoduje a jaké vydává vyhlášky nebo rozkazy 
atd. Každé slovo, každé rozhodnutí a každé jednání nějakého člověka je vždy a v každém případě jeho 
osobní a vlastní záležitostí, která plyne z jeho osobní odpovědnosti, a tudíž mohu jen posoudit a říci, zda 
je to, co můj bližní dělá, správné, nebo špatné. K tomu člověk nemusí být nadčlověkem a ani se 
domnívat, že je lepší než jeho spolubližní, neboť ve skutečnosti člověk potřebuje pouze jasný rozum 
a nezbytný zdravý úsudek k tomu, aby mohl logicky posoudit vše, co pozoruje a analyzuje. 

Když člověk nese odpovědnost a musí se starat o to, aby něco správně fungovalo – jako např. řád 
vzájemného soužití, korektní chování atd. –, tak musí možná někdy i pořádně křičet, ale to potom také 
postačuje, je-li vše napraveno a vysvětleno. Lidé jsou právě různí, a je nutné k nim přistupovat tak, aby 
mohli vše správně pochopit. 

Je tomu ale stále tak – a tak to povždy i zůstává –, že musí každý jednotlivec o všem rozhodovat sám, 
tedy o tom, co chce, co dělá a jaká budou právě jeho rozhodnutí atd. Podle mého názoru to musí být 
například i v nějakém společenství, skupině nebo organizaci atd. tak, aby o nějaké věci nerozhodovala 
»ve smyslu společenství« jednotlivá osoba, ale aby rozhodovalo právě celé společenství, skupina nebo 
organizace atd. Ale ve vládách, stejně jako ani ve společenstvích, organizacích či skupinách atd. to takhle 
nefunguje, neboť tam je pokaždé nějaká osoba, která drží moc a která ostatní ovlivňuje tak, aby přebírali 
všechno to, co sama chce. O dané záležitosti se ve skutečnosti nerozhoduje solidárně, což by 
předpokládalo hlasování, ale jedna, dvě nebo tři osoby kecají tak dlouho, dokud neukecají celou 
organizaci, skupinu nebo společenství, které pak řeknou ano a amen. Tak to probíhá i v rodinách, když 
se nějaký její člen povýší na vrchního rozhodovatele a jednoduše nějaké věci určuje. Je pouze 
politováníhodné, že proti tomu nelze nic učinit. Člověk je jednoduše zcela bezmocný. 

Mocenští činitelé, které nazýváme činiteli vládními, dělají jednoduše to, co chtějí, tedy právě zpravidla 
to špatné a převrácené, přičemž si myslí, jak jsou bystří. Mocenští představitelé, kteří spolu zápolí, se 
nestarají o to, že kvůli nim lidé hromadně umírají, když jim právě diktují válku jako »řešení«, neboť oni 
sami dřepí v bezpečí a sami se nechápou zbraní, aby si jimi vzájemně rozbíjeli hlavy. Posílají před sebe 
svůj lid, který musí zvedat zbraně a vraždit a který je dostatečně hloupý a připitomělý na to, aby dělal 
všechno to, co od něj vrchní činitelé požadují. Jen nemnozí se zdráhají, utíkají nebo jsou popraveni jako 
dezertéři, když jsou dopadeni. Národy se chovají jako krotké ovce a dopouštějí, aby s nimi vrchní činitelé 
zacházeli jako s otroky, a to až do té míry, že je právě pošlou do války, kde budou zavražděni, a sice opět 
jinými lidmi z jiných národů, aniž by se obě strany znaly a aniž by si předtím něco udělaly nebo si ublížily. 
Tak je tomu již od nepaměti a pokračuje to stále dále a dále, neboť žádný národ v tomto ohledu za tím 
druhým nezaostává, dokonce ani Švýcarsko, kde teď dokonce Spolková rada porušila neutralitu, jelikož 
se neuváženě připojila k sankcím diktatury EU, které jsou mířeny proti Rusku. Tady ... 

Ptaah   ... promiň, ale k tomu musím říci, že takové jednání nikdy nelze sloučit s neutralitou, neboť ta je 
ve vztahu ke státu tak obsáhlá, že nesmí připouštět naprosto žádné vměšování libovolného typu. 

Billy   To pověz naší Spolkové radě, která plně zastává chybný názor, že převzetí sankcí neutralitu země 
nepoškozuje, a že jsou tyto sankce s neutralitou dokonce slučitelné. 

Ptaah   Tak tomu ale být nesmí, neboť takovéto konání je závažným poškozením a faktickým porušením 
neutrality. Očividně není pochopeno, o čem »neutralita státu« skutečně vypovídá, co znamená a jaké 
hodnoty jsou v ní zakotveny. 

Billy   Jsem si jist tím, že toto nepochopení neprojevuje jen Spolková rada, ale také mnozí zástupci rady 
Národní a Stavovské, stejně jako většina národa. Nevzdělanost v tomto ohledu i v ohledech jiných je žel 
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velmi rozšířená. O tom bych ale rád mluvil později, neboť nejprve je tu ještě jiná věc, kterou my dva 
musíme probrat, což ale musí zůstat jen mezi námi. Je totiž (...) 

Ptaah (...)  

Billy (...) 

Ptaah   Bylo vskutku nezbytné toto vyjasnit. 

Billy   To jsem si právě myslel také, proto jsem to uvedl do diskuze. 

Ptaah   I takovéto věci musejí být vyjasňovány, a bylo dobře, že jsme o nich hovořili. Ale je tu ještě něco 
jiného, neboť Bermunda mě informovala o tom, že se ti zdravotně nevede dobře, ale ty jsi prý nechtěl, 
jak povídala, aby ti (...) 

Billy   ... ano, naléhala na mě. Její nabídku jsem ale odmítl, neboť jsem zvyklý na to, že si sám (...) 

Ptaah   ... ale Bermunda je skutečně velmi dobrá lékařka. 

Billy   To vím, ale přesto si od ní nenechám kvůli každé nevolnosti pomáhat, stejně jako nepřijímám ani 
dobře míněnou pomoc od tebe. 

Ptaah   Ano, já vím, o lékařské léčbě nemáš valné mínění, já vím. 

Billy   Každý pomoz si sám, jak umíš – to platí i v tomto ohledu. 

Ptaah   Jak to zvládáš, že si umíš hodně pomáhat sám, to je pro mě hádankou, neboť často by byla 
lékařská pomoc skutečně namístě. Mnohým věcem u tebe nerozumím, jako např. té záležitosti s poníky, 
kdy sis zlomil rameno a odmítl jsi operaci, která by ale bývala nezbytná. 

Billy   Samozřejmě že byla bývala nezbytná, jak říkáš, ale asistent chirurga mi přece řekl, že bych se jí 
musel podrobit vsedě, jak to nařídil vrchní lékař, resp. vrchní operatér. Ten asistující chirurg povídal, že 
vrchní lékař vyjádřil domněnku, že tuto operaci vsedě pravděpodobně nepřežiju, a sice kvůli mému 
novému »srdečnímu vedení«, které mi bylo roku 2015 voperováno na Univerzitní klinice. Rozhodl jsem 
se tedy jinak a celou věc jsem provedl svým způsobem, tedy právě tak, jak jsem zvyklý, totiž podle 
metody »pomoz si sám, jak umíš«. Přirozeně že je někdy lékařská síla nezbytná, když člověk něco nemůže 
udělat sám, nebo zvláště tehdy, když to – no ano, když to jednoduše jinak nejde, ať už z jakéhokoliv 
důvodu. 

Ptaah   Pochopit tě v tomto ohledu není pro Evu jistě snadné, neboť já vím, jak moc se o tebe stará. Dělá 
si o tebe také starosti. 

Billy   Ano, já vím, dělala si starosti i o svého otce a svoji matku, a pečovala o ně až do poslední hodiny. 
Tak starostlivá a vlídná je ale i vůči naší dceři Selině. 

Ptaah   – Nyní ale musíš jít, neboť tamhle patrně přijíždí tvoje sestra. – 

Billy   To bude jistě ona. Nech mě tedy ... – ... 

... 

Ptaah   Dobře, že už jsi opět tady. Tam nahoře na ulici byli lidé, ale nikdo sem dolů nešel. 

Billy   Dobře, tak už jsem zase tady. Reagoval jsi velmi promptně a přenesl mě sem, neboť jsem právě 
vcházel do kanceláře a ty už jsi mě teleportoval. 

Ptaah   Přístroj byl nastaven tak, aby po tvém objevení ihned reagoval a ty jsi byl v témže momentu již 
zde. Ale dříve než přijela tvá sestra, tak jsem chtěl ještě povědět – smím-li pokračovat v hovoru, který 
jsme vedli –, že je mi přesto přese všechno nevysvětlitelnou hádankou to vše, co jsi dokázal po svém 
těžkém zranění ramene, takže je dnes všechno opět takové, jaké to bylo právě dříve, a vypadá to tedy, 
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jako bys žádné zranění neutrpěl. Nechal jsi mě přece se na to vše podívat, a já jsem viděl, že tvé rameno 
bylo skutečně roztříštěné, avšak ty jím pohybuješ tak, že můžeš zcela normálně hýbat svou paží, jako by 
se nic nestalo. Sám ale vím, že po operaci tohoto druhu ... 

Billy   ... je rozsah pohybu paže silně omezený, jak také vím. Vždyť Eva má teď tento problém, poté co si 
rozdrtila rameno, když se na zahradě nešťastně zřítila do vybetonované prohlubně. Bylo u ní prakticky 
všechno tak pochroumané jako u mě, a proto jí musela být voperována umělá nadloketní ramenní koule 
a také nový kus ramene s takzvanou kloubní jamkou. Od té doby musela každý týden na terapii, která 
až teď pomalu končí, avšak svoji paži už není schopna používat tak jako před svojí nehodou. 

Také Michaelovi se přihodila tatáž zlá událost, když spadl z kola. Jemu musela být dokonce vešroubována 
kovová destička, která teď sice byla opět odstraněna, ale už nedokáže svojí paží pohybovat tak jako před 
nehodou, čehož právě není schopna ani Eva. 

Ptaah   Tomu dokonale rozumím, neboť Evě byly voperovány umělé části a ty obvykle neplní takovou 
funkci jako tělu vlastní, a tedy normální přirozené části. Také u Michaela se tomu má podobně. 
V takových případech se objevuje týž efekt jako po voperování cizích orgánů. I když jsou tyto orgány 
implantovány a fungují, tak již nefungují tak dobře jako tělu vlastní orgány, přičemž jsou zpravidla ještě 
potřebné dodatečné lékařské prostředky. Člověk sice může s cizími implantáty žít, avšak cizorodé těleso 
zůstává stále cizorodým, jako je tomu právě po voperování orgánu od jiného člověka. 

Billy   Bylo by tedy pouze správné, kdyby se pěstoval tělu vlastní materiál, který by se přenášel, resp. 
operativně vpravoval nebo právě transplantoval do těla. To právě tím způsobem, jaký praktikujete vy, 
tedy v tom smyslu, že by se směly používat pouze orgány, které by byly vyšlechtěné z vlastního tělesného 
materiálu. 

Ptaah   Ano. Ale začíná tu být pomalu nevlídno, pojďme opět do tvé pracovny. 

Billy   Okay – a už jsme tady. A když už jsme u toho, o čem jsme právě ještě mluvili, tak mi připadá na mysl 
– a o tom bylo již jednou diskutováno, jenže už nevím kdy –, že jsme nedávno v kuchyni ve Středisku 
hovořili o tom, že po vlastní smrti člověka pracuje jeho vědomí ještě během 15–20 minut dále, a to tím 
způsobem, že ještě vnímá vše, co se kolem odehrává. Vědomí ovšem pouze vnímá, aniž by rozvíjelo 
vlastní myšlenky, neboť právě jen pojímá vjemy, což ale naši lékaři atd. nejsou schopni zjistit. To celé by 
se možná dalo srovnat s magnetofonovou páskou, která sice vše nahrává, avšak není schopna 
reprodukovat ani jeden tón, jelikož se odvíjí beze zvuku, když je přehrávána. Tak to probíhá, a sice i tehdy, 
když je člověku setnuta hlava anebo když zemře jiným způsobem, při nehodě a podobně. Sfath 
vysvětloval, že je tomu jinak jen tehdy, když je vědomí ve stavu, v němž je vypojeno jeho vědomé 
vnímání, totiž tehdy, když nastane smrt v bezesném hlubokém spánku a vědomí doběhne zcela 
»naprázdno«. Sfath vykládal, že vědomí vnímá sice i tehdy, avšak tím způsobem, že pojímá pouze 
prázdnotu. 

Ptaah   Tak tomu skutečně je, ale pro pozemské vědce to bude nemožné zjistit, jelikož je to bez 
nezbytných aparatur a přístrojů vskutku nemožné. 

Billy   O tom tedy naši »odborníci«, kteří se zaobírají smrtí, ani nic nevědí. 

Ptaah   Tak tomu žel je, neboť k vyzkoumání tohoto faktu jsou nezbytné zvláštní technické aparatury, 
které pozemšťané nikdy nemohou vyvinout a vyrobit, jelikož (...) 

Billy   To vím již od doby trávené se Sfath, neboť většina pozemšťánků chce být chytřejší, než je 
ve skutečnosti, zejména to platí pro ty studované, kteří věří, že při svém studiu spolkli všechnu moudrost 
světa. Avšak celé to jejich velikášství jim nebude k ničemu, protože (...) To pak bude konec písničky, jejíž 
sloky a takty budou ale pozemšťané do té doby psát (...) 

Ptaah   Že o této věci máš mlčet, to ti můj otec ... 
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Billy   Ano, já vím, a toho se také držím. Když teď mluvím, činím tak přece pouze s tebou a to smím 
vypovědět vše. To ale neznamená, že pak musím vše písemně reprodukovat, jelikož na místech, která 
bude třeba zamlčet, mohu jednoduše napsat trojtečky. Co si z toho pak lidé dají dohromady a co si pod 
tím budou představovat, to bude, jako obvykle, jejich věc. Každopádně je to stále jejich záležitost, 
a proto se mě na to ani nemají dotazovat, neboť potom budu jednoduše mlčet. 

Ptaah   Tato věc mi stále znovu uniká z mysli – promiň, prosím. 

Billy   I já s tím musím často bojovat, tak je tomu zřejmě proto, že člověk sám sobě důvěřuje vlastně jen 
tehdy, když je v této věci kovaný a může se na to převážnou měrou spolehnout. Převážnou měrou právě 
proto, že člověk sám sobě, přesto přese všechno, nemůže nikdy přiznat, že jedná se stoprocentní 
jistotou. Kdyby si takovou jistotu i přesto přiznal, byla by to nejen namyšlenost, ale i blud, který by 
nakonec přinášel jen neštěstí. Člověk může být jako takový do jisté míry takříkajíc perfektní, jako např. 
při výkonu práce, při výpočtech, konstrukci nějakých věcí atd., jako kupř. při montáži nějakého 
technického objektu atd. podle vypracovaného návrhu a plánu atd. Avšak nakonec přesto podléhá 
jistému zbytkovému riziku, které nemůže předvídat ani předem vypočítat, ať už se jedná o cokoliv, jako 
např. o délku trvání života nebo nějaké jiné věci. 

Ptaah   Tímto způsobem ale pozemšťané nemyslí. 

Billy   To vím, a žel je tomu tak. Z toho důvodu žijí pozemšťané vlastně jen tím způsobem, že si myslí, 
že všechno, co dělají, bude trvat na věčné časy, ale ve skutečnosti to platí jen pro přítomnost a pro to, 
co přijde zítra nebo pozítří, avšak nikoliv pro budoucnost do té míry, že by to mělo trvalý charakter. To 
se vztahuje na pravý mír a svobodu člověka a národů vůbec, neboť to vše má pouze dočasný charakter, 
takže se to dříve či později opět změní. Ale teď mám něco jiného, co mi zrovna tane na mysli a o čem 
chci rovněž pronést několik slov. 

Výrobci pesticidů, lékařských produktů a očkovacích látek proti koronaviru zachovávají ohledně svých 
výrobků obecně nejvyšší stupeň utajení, stejně jako všechny úřady, které odpovídají za oficiální 
schvalování daných léků, očkovacích látek nebo jedů. Úředníci schvalovacích úřadů jednají tímto 
způsobem často kvůli úplatkům, které jim dávají výrobci takovýchto produktů, jak jsi ty sám, Ptaah, 
vypátral. To je fakt, který se samozřejmě energicky popírá, avšak přesto se jedná o skutečnost a její 
pravdu. Co chci vyslovit, je to, že se zde vlastně celkově jedná o rizika nakažení, o nebezpečí plynoucí 
z nemocí a o rizika úmrtí. Přesto se však úřady, resp. výrobci pesticidů, herbicidů, léků a očkovacích 
látek vůbec nestarají o transparentnost ohledně četných lékařských prostředků a látek atd. Týmž 
způsobem ale jednají také schvalovací úřady, které sveřepě mlčí a zatajují, jaké jedy vůbec obsahují 
schválené léky, očkovací látky a pesticidy atd. 

Výrobní firmy, resp. výrobní koncerny a schvalovací úřady v zásadě zamlčují, jaké účinné látky atd. 
obsahují vakcíny proti koronaviru, léky, jakož i pesticidy, které se dělí na herbicidy, fungicidy 
a insekticidy. 

Pesticidy se vyrábějí v rozdílných jedovatých variantách, a tudíž se po celém světě uvádí do oběhu 
mnoho různých jedovatin a jejich kombinací, které jsou považovány za takzvané prostředky na ochranu 
rostlin a které se nazývají též biocidy. Třebaže dotyčné osoby vědí, jak škodlivé, ničivé a likvidační tyto 
látky skutečně jsou pro rostlinnou říši, tak o tom všechny mlčí – avšak nikoliv ze zdvořilosti, nýbrž proto, 
že jsou za to horentně placeny. Všechny pesticidy všeho druhu ohrožují v každém ohledu zdraví člověka 
a eventuálně jsou pro něj i smrtelné, a stejně působí i na vyšší a nižší zvířata a mnoho jiných forem života, 
které lezou po zemi, plazí se či létají ve vzduchu, a které jsou dokonce i zcela vyhlazovány; jedovaté 
pesticidy každopádně působí naprosto ničivě a likvidačně i na určité rostliny a mají naprosto smrtící 
a vyhlazující účinek i na četné druhy hmyzu. Mimoto je tomu minimálně tak, že se tyto jedy usazují 
ve vnější slupce ovocných a zeleninových plodů, načež pronikají jako dodatečná »strava« do žaludku, 
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střev, krve a celého těla lidí, vyšších i nižších zvířat atd. To je fakt, který naši vědci vehementně popírají, 
avšak vy, Plejaren, jste při laboratorních pracích vyzkoumali a konstatovali pravý opak jejich tvrzení, 
stejně jako to, že se zbytky jedů dokonce ukládají v krvi – stejně jako nejjemnější částečky plastů – 
a způsobují jistý druh závislosti, jakož i změny v těle a mozku. 

Když se člověk na věc blíže podívá, dospívá žel k faktickému zjištění, že lidé tyto jedy bezskrupulně 
nasazují a používají. Všechny tyto chemické látky jsou vysoce jedovaté a jsou nasazovány proti 
nepohodlným rostlinám jako herbicidy, proti houbám jako fungicidy a proti hmyzu jako insekticidy. 
Všechny tyto jedy však také poškozují lidské zdraví, přičemž na něj podle okolností mohou působit 
i smrtelné. 

Výrobci a úřady uschovávají primární data a schvalovací studie ohledně pesticidních jedů přísně pod 
zámkem, stejně jako podrobné posudky samotných výrobců o účinnosti a nebezpečnosti daných 
produktů. Nevydávají nic ani úřadům, které o tyto informace zpravidla žádají, jelikož tyto dokumenty 
údajně obsahují obchodní tajemství a obchodní zájmy, jež mají být chráněny (jak se tvrdí), protože 
výrobci by byli zveřejněním těchto dat údajně poškozeni. Toto je onen vlastní důvod, proč nezúčastnění 
odborníci nemohou tyto studie kriticky prověřit. Lidem nezbývá nic jiného, než se slepou důvěrou brát 
na vědomí to, co tvrdí schvalovací úřady, což se doposud opakovaně ukazovalo být osudovým a vyžádalo 
si to četné lidské životy. Tak tomu bylo proto, že např. léky a očkovací látky nebyly dostatečně prověřeny 
a byly životu nebezpečné (a stále ještě jsou) a že lékařští a chemičtí laici připustili (a stále připouštějí), 
aby tyto látky lidé používali; tito laici jsou zaměstnanci schvalovacích úřadů, kteří nemají o medicíně ani 
chemii atd. ponětí, natož aby v těchto oborech absolvovali studium. Je tedy připuštěno, aby lidé neznalí 
v medicíně a chemii působili ve vztahu k lidstvu jako odpovědní činitelé v oblasti lékařství a medicíny 
a schvalovali pochybné léčebné prostředky, kvůli nimž lidé často trpí závažnými zdravotními újmami, 
nebo dokonce umírají, jelikož dotyčné »léky« nebo »očkovací látky« povolené schvalovacími úřady 
poškozují lidské zdraví anebo na člověka působí smrtelně. 

Pro příklad uvedu následující: Fungicidy, tedy prostředky proti houbám, vylučují kupříkladu jako svůj 
rozkladný produkt metabolity, které jsou dokonce již obsaženy v pitné vodě. A budou se ve větší míře 
používat během mnoha let a poškozovat lidské zdraví, třebaže jejich vypouštění bylo zakázáno, jelikož 
bylo konečně objeveno, že obsahovaly a vylučovaly jeden rakovinotvorný prostředek. Ale to ještě není 
vše, neboť tento jed byl používán i po celá desetiletí při pěstování obilí a zeleniny, jakož i na vinicích 
a sportovištích, díky čemuž výrobní firma vydělávala miliardy, přičemž tato firma podala soudní žalobu 
kvůli tomu, že byla tato jedovatina, která způsobovala rakovinu, oficiálně jmenována. Co z toho vyplyne, 
to stojí ještě ve hvězdách, neboť tato žaloba zatím nedospěla k rozsudku, a jak soud rozhodne, to vědí 
pouze imaginární bohové. 

Velmi četné rozkladné produkty pesticidů zatěžují nejen úplně všude úložiště spodní vody a pitnou vodu, 
ale na mnoha místech také obilniny, zeleninové a ovocné plody a bobule atd., které jsou pěstovány 
na polích ve volné přírodě, a které tudíž navštěvuje i hmyz všech rodů a druhů, přičemž mezi dotyčnými 
plodinami rostou i různé rostliny – což je přece zcela přirozené –, které ale producenti pokládají 
za škůdce, a proto je potírají jedovatými látkami. 

Teprve v průběhu posledních pár let se velmi váhavě a pomalu začínají tyto věci zveřejňovat, a jisté 
organizace na ochranu životního prostředí a jednotliví vášniví ochránci přírody otevřeně hovoří o této 
mizerii a zmiňují, co všechno vůbec pesticidy v přírodě páchají, ničí a likvidují. Avšak i v roce 2022 jsou 
tito lidé pouze osamělými volajícími na poušti, kde je nikdo neslyší – anebo snad jeden člověk, který 
vlivem okolností prochází kolem. 

Je tomu tak, že většina lhostejného lidstva neposlouchá mé výklady, a ani je nebere vážně, zatímco jiní 
lidé budou má slova cejchovat jako pobuřující, nebo dokonce jako lživá, avšak já říkám plnou pravdu, 
kterou zastihnu několik málo lidí, kteří jsou ještě schopni sami myslet. Zastihnu lidi, kteří nezastávají 
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jednoduše ztřeštěnou a zmatenou náboženskou víru v imaginárního, milého pánaboha, který podle 
názoru věřících vše už sám zařídí a uvede do pořádku, takže věřící doufají a očekávají, že se vše uspořádá 
samo od sebe. Ale tito lidé, kteří berou má slova vážně a kteří jsou také schopni o nich přemýšlet 
a dospívat na jejich základě k logickým závěrům, musí konečně překročit svůj vlastní stín a neochvějně 
způsobovat úplnou publikaci těchto záležitostí a přímo a nepokrytě poučovat lidi o tom, jaký je skutečně 
cíl a účel lidského soužití s planetou, přírodou a její zvířecí a rostlinnou říší. Musí je však také poučit 
o tom, že člověk má se svým bližním zacházet jako opravdový člověk a že národy vlastní země musejí 
k národům zemí ostatních přistupovat v míru a svobodě a že musejí být vedeny lidmi, kteří neotročí 
namyšlenosti, velikášství, mocichtivosti a touze po vládě, ale mají stejná práva jako všichni ostatní 
a dělají to, co všichni v míru a svobodě chtějí. To je to, co jsem chtěl ještě říci. 

Ptaah   – Jiná slova jsem od tebe ani nemohl očekávat. – V tom, co povídáš a uvádíš, máš naprostou 
pravdu. Kromě toho je nutno zmínit, že údaje zařízení veřejné správy a zdravotních úřadů o denních 
počtech úmrtí a infekcí v souvislosti s koronavirovou nákazou neodpovídají pravdě; tyto úřady uvádějí 
v tomto ohledu ve známost pouze data, která jsou jim poskytována. Hodnoty těchto dat jsou ale výrazně 
nižší, než jak to odpovídá skutečnosti, neboť reálná čísla jsou více než dvakrát vyšší než ta, která se 
všeobecná uvádějí. 

Billy   Dobrá, pak mám něco jiného. – Během tvé nepřítomnosti se toho hodně stalo, a to i ohledně toho, 
že se u nás ohlásili mnozí lidé, které jsme doposud neznali. Kromě toho dopisu, který jsem ti předložil, 
jsem obdržel i nějaké e-maily, jako např. tento, který mám tady začlenit do jednoho ze spisů Znamení 
doby (Zeitzeichen): 

Určeno FIGU ke zveřejnění v periodiku Znamení doby 

K rukám FIGU: Já jako rodilý Švýcar se stydím za to, že jsme my se svou kdysi neutrální zemí byli zrazeni 
a zaprodáni neschopnými politiky Spolkové, Národní a Stavovské rady; učinili to živlové, kteří zjevně 
nejsou ani v nejmenším schopni myslet ve smyslu švýcarské neutrality, jelikož se navíc nekloní ke své 
domovině, nýbrž k Evropské unii, v jejíchž smlouvách je zakotven trest smrti, a která nadto klade 
zotročující požadavky svým členským státům. 

Těmito vyhláškami je částečně dotčeno také Švýcarsko, a nyní se dokonce Spolková rada přidává 
k sankcím tohoto pochybného »společenství« a uplatňuje je proti Rusku. To už není žádná neutralita, 
nýbrž pustá zrada Švýcarska, které se odteď již neodlišuje od jiných států, které neutralitu neznají. 

Musím se skutečně tázat, proč jsou takovéto živly vůbec voleny do Spolkové, Stavovské a Národní rady, 
když ani nevědí, co neutralita vůbec znamená, kvůli čemuž ji mohou pošlapávat tak hrubě, že je nyní 
zmařená a nicotná a že může nyní kdokoliv, a to plným právem, obviňovat Švýcary ze zrady neutrality 
a vlastní domoviny, což bych já osobně chtěl(a) označit za vlastizradu. 

Vidím, že všichni provinilí radové, kteří zrazují naši švýcarskou neutralitu, nevědí, co tato neutralita 
vůbec vyjadřuje a že znamená, že je nutno v každém ohledu zůstávat skutečně neutrální 
a nepropůjčovat se žádným věcem, které ztělesňují jiný názor než názor neutrální, ať už se jedná 
o cokoliv. 

Já skutečně nedokážu pochopit, že jsou takovíto živlové vůbec připuštěni k výkonu funkce ve Spolkové, 
Národní nebo Stavovské radě a že před jejich zvolením není prověřeno jejich smýšlení a jejich 
způsobilost vykonávat švýcarský úřad, dříve než se chopí práce pro Švýcarsko. Nyní si kladu otázku, jak 
by šlo pověst Švýcarska ještě zachránit, jak by šlo obnovit neutralitu a jak by bylo možno předcházet 
tomu, aby takovíto vlastizrádní a princip neutrality zrazující členové Spolkové, Národní a Stavovské rady 
byli vůbec voleni a připuštěni ke kormidlu moci. 

H. L. 
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Mám tu ale ještě jeden z těch různých telefonických hovorů, který ti chci předčíst a který jsem si při 
hovoru poznamenával a následně musel sepsat. Ten muž pak četl to, co jsem napsal ve Znameních doby, 
s čímž ale nebyl spokojený a proto telefonicky protestoval a mínil, že mám vše ještě jednou napsat podle 
jeho mysli, což jsem sice již předtím učinil, ale kompletně jsem to nezveřejnil. Tuto věc jsem mu přislíbil 
a poté jsem řekl, že celou tu věc uvedu do diskuze při jednom kontaktním rozhovoru, což si pak bude 
moci přečíst na internetu. To on ale nechtěl a mínil, že mu mám pak jednu kopii toho rozhovoru zaslat 
poštou, což jsem poté i učinil a předal dopis s poštovným někomu na odeslání. On ale chtěl, abych mu 
předčetl vše, co jsem napsal. A tak se i stalo, a proto ti nyní celou tu věc podle jeho mysli předečtu: 

Telefonický názor čtenáře ... 

Vážený Billy, 

musím povědět následující: To, co v Bernu podniká Spolková rada, představuje zradu Švýcarska, neboť 
ti nahoře patrně nevědí, že tím, že se kriminálně připojili k sankcím EU, zradili Švýcarsko a neutralitu. 
Svým konáním se, navzdory neutralitě, nepřímo vmísili do válečných událostí, což ale švýcarská 
neutralita zakazuje, a proto nyní Švýcarsko již není neutrální. Spolková rada, která zřejmě není schopna 
myslet, očividně neví, co neutralita vůbec znamená, a navíc tvrdí, že její konání ohledně sankcí je 
s neutralitou slučitelné, avšak to celé je švindl a podvod, neboť sankcemi se přímo zasahuje do války, 
což ale neutralita zakazuje. Ale tak dalekosáhle ti volové obojího pohlaví, kteří sedí nahoře v Bernu, 
patrně nejsou schopni myslet, ale jednoduše činí svá rozhodnutí za zády populace, aniž by se předtím 
tázali. 

Máme tu však také to divadlo s tím, že různé státy neodpovědně dodávají válečné zbraně všeho druhu 
tomu žebravému a válečně štváčskému prezidentovi Zelenskému v Kyjevě; i státy nakloněné Rusku 
jednají stejně a dodávají Putinovi všelijaké válečné materiály, kvůli čemuž se konflikt zvětšuje, protahuje 
a bude trvat dlouhou dobu. S každou dodávkou zbraní – ať už je určena jakékoliv válčící straně – umírá 
více lidí, žen, dětí a mužů, a je nevyhnutelné, že kvůli těmto neodpovědným dodávkám bude válka tím 
spíše pokračovat a bude vedena dále, a trvat déle, déle a déle. Kromě toho je zajímavé zjišťovat, 
že v souvislosti s válečnými zločiny je od nepaměti stále odsuzováno a zatracováno pouze Rusko, zatímco 
v případě všech jiných států se špinavě mlčí, ačkoliv dělají totéž, jako to dělala Amerika, organizace NATO 
a Francouzská cizinecká legie. Ty jsou i přes své válečné zločiny ponechávány na pokoji, a dokonce jsou 
ještě chváleny za to, že zabíjí, mučí, masakrují, znásilňují, a nedělají tedy nic jiného, než že legálně vraždí, 
trýzní a páchají jiné válečné zločiny. Amerika, NATO a Francouzská cizinecká legie jsou tedy ponechávány 
v klidu, zatímco Rusko je nepřetržitě napadáno, což očividně řídí Amerika, která má patrně velký zájem 
o to, aby Rusko odrovnala a mohla jej zabrat a ovládnout. A co chci ještě říci: Podle mého názoru by 
zbraňový průmysl musel být zakázán, neboť zbraněmi se pouze zabíjí, vraždí a páchají se pohromy všeho 
druhu. Zbraněmi se vede válka, a na světě nikdy nebude mír, dokud se ještě budou vyrábět zbraně. Jak 
jste mi říkal po telefonu, války, nenávist a pomsta se budou rozmáhat tím více, čím větší bude přelidnění, 
a povídal jste také, že se lidstvo stále hůře zvrhává, což nakonec povede ke zlému konci. A ještě je dlužno 
říci toto: To ustavičné žebrání Zelenského v televizi má zřejmě velký úspěch, neboť hlupáci z politických 
pater sedají tomuto úlisnému a nadutému chlapovi na lep a zaujatě přistupují na jeho žebrání, čímž silně 
podněcují vraždění a prodlužují válku, a tak by měli být neprodleně zbaveni svého úřadu, neboť s každou 
zbraní, kterou dodají, jsou zabíjeni lidé a páchány destrukce. To je ovšem neodpovědné a člověk se musí 
tázat, zda mají ti, kteří zodpovídají za tyto zbraňové dodávky, vůbec někdy špatné svědomí? Patrně 
nemají, neboť kvůli své hlouposti jistě nepřemýšlejí o důsledcích svého nerozvážného konání. Ale jak by 
tomu mohlo být jinak, neboť ve vládách přece sedí pouze hlupáci, kteří se chtějí zveličovat a kteří vůbec 
nerozumí tomu, jak by měli vést stát a své občany. Na to, že se bude válka tím spíše zhoršovat a že bude 
trvat stále déle, neodpovědní dodavatelé zbraní nepomýšlejí, a tak tomu šílenému a mocichtivému 
potřeštěnci, pomatenci a lumpovi, který stojí na roveň nacistům, dodávají vše, co si přeje a kvůli čemuž 
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bude moci déle nechávat vraždit, vykonávat své násilí a šířit své lži. On sám přece posílá své vojáky 
na frontu, stejně jako tak činí Putin i ta velká huba Biden v USA, který je tak jako tak pomatený. Zatímco 
si všichni tito budižkničemové sami hoví doma v bezpečí a v teplíčku, posílají svou armádu do války, v níž 
musejí vojáci nastavovat vlastní krk a jsou zastřelováni. 

H. B. 

To psaní podle toho telefonního rozhovoru jsem tedy ve třetím dubnovém vydání Znamení doby 
zveřejnil pouze částečně. To, co ti budu nyní předčítat, se týká toho všeho, co H. B. obsáhle povídal, 
přičemž i akceptoval to, co jsem k tomu napsal ve svém doslovu, který jsem ovšem musel pro spis 
Znamení doby poněkud zkrátit, avšak nyní jej chci uvést v plném rozsahu: 

Billyho doslov: Je velmi politováníhodné, že musí člověk zjišťovat, že proameričtí pozemšťané měří 
dvojím metrem, a že tedy nevídaně zaujatě reagují na to, co se odehrává mezi Ruskem a Ukrajinou. Já 
sám vidím a slyším, jak lidé jednostranně brojí a láteří proti Rusku, zatímco Ukrajinu vynášejí do nebes, 
přičemž různé státy splňovaly požadavky ukrajinského prezidenta a jeho přání dostat zbraně a jiný 
válečný materiál. To je jedna věc, kvůli níž se válka, vraždění, masakrování, mučení, znásilňování 
a pobíjení nezúčastněných soukromých osob tím spíše stále zhoršují. Na Ukrajinu také cestuje čím dál 
více dobrodruhů z mnoha zemí, aby tam podle chuti a libosti vraždili, samozřejmě se svolením nebo bez 
svolení ukrajinského prezidenta, který agituje v tom smyslu, že vítá každou »pomoc«. A tak se válečné 
vraždění a hromadné masakrování stává mezinárodním válečným spektáklem, který ukrajinský 
prezident každým dnem rozdmychává. To ovšem ještě není vše, neboť také vlády a populace 
neodpovědně štvou do války, přičemž pověření vládní činitelé, kteří dřepí tam nahoře, ještě zle přilévají 
olej do ohně, následkem čehož se celá situace ještě zhoršuje a trvá stále déle a déle – právě ve shodě 
s tím, jak hloupě řeční senilní prezident USA, který tím spíše rozněcuje nenávist proti Rusku. 

Vskutku, já se zdržuji jakékoliv zaujatosti a zůstávám veskrze v každém hodnotícím ohledu neutrální, 
a snažím se celou situaci vidět a posuzovat tak, jak vskutku pravdivě existuje, avšak pravda vypadá jinak, 
než jak ji vnímají populace, které jsou záměrně klamány mocichtivci, zaujatými vládními činiteli 
a válečnými štváči. Faktem totiž je, že znásilňování, mučení, masakrování a vraždění národů atd. se 
odehrává ve všech válkách, právě stejně, jako se odehrává na Ukrajině. Takovéto zločinné konání je 
zcela běžné v každé válce, a sice na obou vzájemně soupeřících stranách, přičemž lze sotva kontrolovat, 
jakých ohavných činů se dopouští jaká válečná strana. Také ukrajinské milice tedy nelítostně pobíjejí 
lidi, znásilňují ženy, mučí a masakrují atd., stejně jako tak činí vojska ruská. Avšak o tom se kvůli 
zaujatosti nehovoří, jelikož se tyto věci nezveřejňují a musejí být zamlčovány, aby zůstávalo stranou zla 
pouze Rusko. Kromě toho, a to je plná pravda, běsnilo vojsko USA týmž způsobem v Koreji a také 
v Indočíně, přičemž v některých případech páchalo genocidu, likvidovalo celé vesnice a život všech lidí, 
znásilňovalo a mučilo ženy a děti, páchalo hromadné vraždy a masakrovalo lidi, právě týmž způsobem, 
jaký se v současnosti odehrává ve válce na Ukrajině; tato pravda byla však dodnes světové veřejnosti 
zásadní měrou zamlčována, takže je veřejnost udržována v hloupé a omezené neznalosti. O těchto 
věcech se světová veřejnost dodnes nedozvěděla, jelikož se vše zcela zamlčuje, neboť se to týká právě 
USA a organizace NATO. Člověk se ani nemusí tázat, zda se skutečně všechny činy smějí připisovat 
ruskému vojsku, nebo zda je přece jen páchají i samotné ukrajinské milice a četní přicestovalí dobrodruzi 
a »váleční pomocníci« z cizích zemí, kteří přicestovali do válečné zóny z ryzí vraždychtivosti a kteří mají 
ve hře své prsty, aby posilovali nenávist světa proti Rusku. Tato nenávist je posilována o to více, 
že primitivní verbální útoky senilního amerického prezidenta a nenávist proti Rusku, kterou vědomě 
podněcuje válečně štváčský prezident Ukrajiny, žádné vyjasnění nepřipouští, a navíc ani není žádáno, 
aby pravda vešla ve známost. Tak se to má i s touhou USA po světové vládě, o které se národy světa 
nemají dozvědět, stejně jako ani o tom, že se již Amerika vojensky zahnízdila v mnoha státech světa 
a má v nich své základny, jako např. ve státech východní Evropy, čímž se stále více přibližuje k Rusku, 
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které si chce Amerika »přisvojit«. V 90. letech byly dány sliby, že se organizace NATO nikdy nebude 
rozšiřovat v Eurasii za východní hranici směrem k Rusku, avšak tyto sliby byly porušeny, a nebyly tedy 
dodržovány. Tento postup podnítily hlavně USA, které své písemné i ústní sliby od nepaměti jednoduše 
ignorují a porušují a jsou jim absolutně lhostejné jako prázdný dým, který se prostě někde rozplyne. 

Tytéž věci se tedy působením amerického vojska odehrávaly i jinde, jako např. v Afghánistánu, 
Vietnamu, Koreji a Iráku atd. Avšak o tom nikdo nemluví ani nemluvil, neboť lidé USA a americkou 
armádu vynášejí do nebe a chválí je nade vše – stejně jako vojsko aliance NATO, která představuje 
v témže rámci vražednou mezinárodní organizaci, neboť válka znamená vždy vraždění a hromadné 
vraždění –, a kdo má odvahu uvádět jejich válečné zločiny otevřeně ve známost (sama válka je už zločin), 
toho Amerika pronásleduje po celém světě a zavraždí. Pokud se to však vražedným živlům v podobě 
pronásledovatelů tajných služeb nezdaří a pokud mohou údajní »zrádci« (jak Američané tyto odhalitele 
pravdy, resp. whistleblowery označují) uprchnout, pak projevují neodpovědní činitelé všelijakých cizích 
států tak proamerické postoje, že USA pomáhají a hledané osoby zajmou. Nejlepším příkladem je Julian 
Assange, který již celá léta v Anglii »čeká« na své vydání do USA. V Rusku je to pak Edward Snowden, 
který musí stále očekávat, že jej skrytí lidé z amerických tajných služeb zabijí, stejně jako zavraždili i jiné 
nebo je poslali na doživotí do vězení. 

Dodávat zbraně jakýmkoliv stranám, které jsou zapleteny do války, je zcela bezskrupulní, zločinné, 
a navíc kontraproduktivní, neboť se kvůli tomu páchá více vražd, a je nutno litovat stále více a více 
mrtvých, přičemž se také páchají stále horší destrukce důležitých a drahých lidských výdobytků. Vyplývá 
z toho také ničení přírody a vyhlazování živých organismů ve zvířecí a rostlinné říši, neboť zaujatě, 
bezskrupulózně a naprosto zločinecky dodané zbraně všeho druhu rozsévají smrt, zkázu a zhoubu, 
dokonce i v masovém měřítku v řadách těch, jimž jsou zbraně dodávány. Tak je tomu proto, že i tato 
strana používá zbraně k boji, a tím i k vraždění, za nějž se strana druhá mstí dalším vražděním a ničením. 

Billy 

Ohledně toho si myslím, že nejmocnější činitelé Švýcarska, tedy právě Spolková rada – nevím, jestli 
celkově, nebo jen částečně –, hrubě pošpinili neutralitu Švýcarska a vystavili tak tuto zemi kritice za to, 
že zradila svoji neutralitu; to je skutečně vrchol neschopnosti mocenských činitelů země. Ale totéž se 
dělo již v dřívějších letech a desetiletích, neboť již tehdy porušovali jiní spolkoví radové švýcarskou 
neutralitu týmž způsobem, a proto se Švýcarsko od těch dob již neutralitou nemůže chlubit, jelikož ta 
nebyla pouze poškozena, nýbrž přistoupením k sankcím a jejich prováděním dokonce zcela zmařena. 
Proto je Švýcarsko od doby minulého století neutrální už jen podle jména. Tento neneutrální stav 
Švýcarska byl nyní ještě prohlouben, jelikož se Švýcarsko připojilo k sankcím diktatury EU a tyto sankce 
uplatňuje. Spolková rada tím odhalila své pravé a osobní smýšlení, postavila Švýcarsko na pranýř 
a znemožnila jej po celém světě, takže začalo být zřejmé, že Spolková rada není schopna vládnout, resp. 
ta část jejího grémia, která tento postup podnítila a provedla. K těmto činitelům se řadí i všichni ti živlové, 
kteří v Národní a Stavovské radě zastávají tytéž postoje a kteří toto zrádné jednání spojené s porušením 
neutrality neuvážlivě schvalují. K tomu si myslím, že tito lidé, kteří jsou takhle hloupí a připitomělí, a tedy 
nemysliví, zaprvé nepatří do vlády a zadruhé ani nechápou, co neutralita vůbec je a co vyžaduje. Kvůli 
svému zaslepenému rozumbradství nevědí a nechápou – patrně proto, že mohou ve vládě uplatňovat 
své chvastounství a věří, že jsou velicí –, že neutralita je něco naprosto jiného než to, jak ji chybně chápe 
lid. Jak je třeba chápat neutralitu ve smyslu státního práva, o tom vypovídá již následující text, který si 
mohou přečíst všichni Švýcaři, ať ženy, muži či nezletilí, pokud umějí číst a psát; tento text je 
proklamován Federálním ministerstvem zahraničních věcí (Eidgenössisches Departement für auswärtige 
Angelegenheiten, EDA) pro všechny občany, a sice v této doslovné podobě, kterou tu mám celou jako 
kopii a mohu ji reprodukovat: 
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Neutralita 

Trvalá neutralita je zásada švýcarské zahraniční politiky. Přispívá k míru a bezpečnosti v Evropě i mimo 
hranice Evropy. Slouží k zajištění nezávislosti naší země a nezranitelnosti státního území. Ve shodě 
s právem neutrality se Švýcarsko neúčastní válek mezi jinými státy. 

Neutralita ve Spolkové ústavě 

Podle Spolkové ústavy přijímá Spolková rada a Spolkově shromáždění opatření k zachování neutrality 
Švýcarska. Autoři ústavy záměrně nezakotvili neutralitu v článku o účelu, ani v zahraničněpolitických 
zásadách, neboť neutralita je prostředkem k účelu. 

Právo neutrality 

Právo neutrality, které bylo 18. října 1907 kodifikováno v Haagských úmluvách, je částí mezinárodního 
obyčeje. Stanovuje práva a povinnosti neutrálního státu. Nejdůležitějším z těchto práv je nezranitelnost 
státního území. K nejpodstatnějším povinnostem neutrálního státu patří: 

• Zdržovat se účasti na válkách; 

• zajišťovat sebeobranu; 

• přistupovat po stránce vývozu zbrojních materiálů ke všem válčícím stranám stejně; 

• neposkytovat válčícím stranám žádné žoldnéře; 

• nedávat válčícím stranám k dispozici území vlastního státu. 

Právo neutrality je použitelné jen na mezistátní konflikty a nevztahuje se na konflikty interní, které tvoří 
většinu dnešních konfliktů. Právo neutrality nelze uplatňovat při vojenském nasazení, které autorizovala 
Rada bezpečnosti Spojených národů (OSN), neboť Rada bezpečnosti je aktivní z pověření společenství 
států, aby znovu nastolila světový mír a mezinárodní bezpečnost. Proto právo neutrality nebrání 
neutrálním státům v tom, aby podporovaly takovéto akce. 

Politika neutrality 

Politika neutrality není vázána na právní normy. Představuje souhrn opatření, která neutrální stát 
přijímá sám od sebe, aby zajišťoval vypočitatelnost a věrohodnost své trvalé neutrality. Realizace 
politiky neutrality předpokládá analýzu aktuálního mezinárodního prostoru. 

Neutralita Švýcarska má humanitární charakter a orientuje se podle mírových kritérií. Vychází z tradice 
dobrých služeb a humanitární pomoci. Švýcarsko utváří svoji neutralitu tak, že zohledňuje požadavky 
mezinárodní solidarity tím, že svoji neutralitu vkládá do služeb míru a blahobytu. 

(Billy: Sankce proti jiným státům jsou zcela a naprosto v rozporu se všemi články o zachování míru 
a porušují neutralitu, v důsledku čehož jsou mařeny i všechny ostatní články. Neutralita a neutrální 
chování znamenají, že nesmí probíhat vměšování do záležitostí jiných států, a že tedy ani nesmějí být 
uvalovány sankce na jinou zemi, neboť jinak je neutralita zcela zmařena. Tak je tomu i tehdy, když se 
na neutralitu nahlíží, formou výmluvy, jen z vojenské perspektivy, což je naprosto chybné, neboť pravá 
neutralita zahrnuje úplně vše, což má platnost zvláště pro Švýcarsko, které se svojí neutralitou tak 
chlubí.) 

Ptaah   Ohledně toho si, patrně právem, kladu otázku, proč smějí být takovéto osoby v řídicích pozicích 
státu a proč je lid nezprostí úřadu a nevyžene, neboť tito řiditelé státu očividně nevědí, co neutralita 
znamená, jakou hodnotu v sobě obsahuje a že slouží skutečnému míru, a tak s ní jednají v rozporu. 
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Billy   Tato otázka se vskutku nabízí, avšak od vládních činitelů a jim podřízených skupin a poradců atd. 
se pravděpodobně nevyžaduje obsáhlé všeobecné vzdělání, a tak jsou do vlád a jejich úřadů voleny 
znalostní nuly, které pak svůj úřad vykonávají více než bídně a lidu si všímají už jen mimochodem, nebo 
jej dokonce obelhávají. Tomu odpovídá i to, že Spolková rada lže ohledně těch sankcí, které přezvala 
od diktatury EU a které jsou nyní uvalovány na Rusko, k čemuž 

Spolková rada a stejně smýšlející osoby z rady Národní a Stavovské, 
jakož i části národa drze tvrdí: 

 

Tím, že se Švýcarsko připojilo k sankcím EU, se nic nemění na jeho 
neutralitě. Švýcarsko přebírá sankce, které EU uvalila na Rusko. 

 

O tom rozhodla Spolková rada 28. února 2022. Otázky a nevěrohodné, velmi irelevantní a hloupě 
omezené odpovědi plynoucí z nepochopení Spolkové rady a všech stejně smýšlejících person 
v Národní a Stavovské radě ohledně toho, co neutralita ve vztahu k rozhodnutí Spolkové rady vůbec 
je, se dají najít na internetu. 

Lži Spolkové rady ohledně porušení neutrality – kdo je v tomto ohledu v grémiu Spolkové rady fakticky 
na vině, to žel nevím, což bych rád znovu zdůraznil – plynou každopádně z hlouposti a připitomělosti 
všech členů Spolkové, Národní a Stavovské rady a z jejich nepochopení toho, co neutralita skutečně 
znamená. 

Neutralita byla závazná do okamžiku, kdy ji Spolková rada poprvé porušila, načež bylo Švýcarsko 
neutrální jen podle jména, a sice již v minulém tisíciletí, kdy Spolková rada prováděla sankce proti 
jiným státům. Sankce se ale nikdy nedají s neutralitou sloučit, neboť ty se zcela rovnají tomu 
a nepředstavují nic jiného než to, že se státu, na nějž jsou uvalovány, vyhlašuje válka. Vinou toho, 
že se tedy Spolková rada připojila k sankcím diktatury EU a že tyto sankce uplatňuje – jako to dělala 
již dřívější Spolková rada –, vyhlásila Rusku zcela jasně válku. 

A to se děje i přesto, že neutralita byla ve švýcarských dějinách a kultuře silně zakořeněným principem, 
takže se při konfliktech Švýcarsko nikdy neklonilo ani na jednu, ani na druhou stranu, tedy ani v první 
světové válce, kterou roku 1756 vyvolala Amerika a která trvala do roku 1763, což ovšem historie 
zamlčuje a označuje tento konflikt jen za sedmiletou válku. Stejně pak jednalo Švýcarsko ve druhé 
světové válce mezi lety 1914 až 1918 a nakonec ve světové válce mezi lety 1939 až 1945. Takto naše 
země ku svému prospěchu postupovala v běhu času již od svého založení v roce 1291, a sice až do dne, 
kdy Spolková rada neodpovědně přijala sankce proti jiným státům, čímž zradila neutralitu země. Nyní 
byly dokonce převzaty sankce jedné diktatury, a sice diktatury EU, aby byly uplatněny proti jinému státu. 
Z toho důvodu různé osoby ze Švýcarska i ze zahraničí osočují švýcarskou vládu z toho, že je stranná 
a zaujatá a že se dopustila zrady. Celé toto chybné konání Spolkové rady způsobilo, že se neutralita pro 
mnohé dosud dobré občany a občanky Švýcarska, jakož i pro cizince a cizinky očividně rozplynula tak, 
že přestala existovat. S tím je spojen i ten ztřeštěný názor, který zastávají stejně smýšlející osoby 
z Národní a Stavovské rady a chybně informované a nevědoucí populace, avšak tento fakt dotyční lživě 
popírají a nechápavě tvrdí opak, ačkoliv jsou téhož falešného názoru jako právě ti ze Spolkové rady, kteří 
zadupali neutralitu Švýcarska do země, anebo ji přinejmenším nejhrubějším způsobem zdemolovali. 

Neutralita v politickém a státním ohledu znamená, že má samozřejmě v každém směru úplnou platnost, 
tedy nejen po stránce vojenské a válečné, ale i po stránce úplně všeho, co se týká nějaké formy 
poškozování jiného státu, což se tedy vztahuje i na sankce, které nějakým způsobem zapříčiňují 
ekonomickou újmu. A těmito sankcemi není zasažena vláda dotyčné země, nýbrž ekonomika a lid, kvůli 
čemuž vzniká nenávist proti těm, kteří sankce uvalují, a současně ti, kteří sankcemi trpí, schvalují jednání 
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vlastní vlády. Sankce proti nějakému státu působí tedy kontraproduktivně, jelikož je jimi dosahováno 
pravého opaku toho, co je vlastně zamýšleno. To ovšem hlupáci a omezenci, kteří sankce vymýšlejí 
a používají, rozumově nepostihují, neboť jejich logika, rozum a úsudek postačují toliko k tomu, aby mohli 
vykonat svoji tělesnou potřebu. 

Neutralita v neutrálním státě zahrnuje na politické rovině nejen oblast vojenství, nýbrž vše, tedy i úplně 
vše, co se týče ekonomiky, a sice bez PODMÍNEK a VÝMLUV. Neutralita zahrnuje úplně vše, aby se 
v každém případě nečinilo nic jiného, než že se budou jasně a věcně posuzovat daná fakta. To ovšem 
vyžaduje jasnou střízlivost při pozorování a vnímání, z níž pak plyne výsledek v podobě nevyhnutelného 
momentu kritického myšlení; díky tomuto myšlení jsou věci spravedlivě posouzeny, resp. jsou věcně, 
správně a spravedlivě vyhodnocena daná fakta, což podmiňuje i dodatečný zcela neutrální způsob 
jednání a chování, který vylučuje veškerou strannost a zaujatost. Tím je však již učiněno to nezbytné, 
totiž to, že vládne jasnost o tom, co je správné a co nesprávné, přičemž toto stanovisko může být pak 
zastupováno pouze slovy, která jsou v souladu s pravdou, a může být eventuálně – v případě rozepří 
nebo války atd. – vyvíjena snaha jej nezaujatě vysvětlit jedné a/nebo druhé straně. Více se ale dělat 
nesmí, neboť by to zraňovalo a mařilo neutralitu, protože neutralita má, zvláště v politickém ohledu, 
platnost v každém směru a nedovoluje žádné odchylky libovolného druhu. 

Totéž platí i na poli legislativy, když je nutno objasnit nějaký trestný čin na základě prokazatelných faktů, 
načež musí být na základě daného trestního zákona podle práva a pořádku vynesen spravedlivý rozsudek 
– buď v podobě zproštění obžaloby, v podobě podmínky nebo trestu. Zde se musí jednat podle zákona, 
a tudíž musí být vyslovený trest podle zákonných předpisů realizován. 

Je-li nějaký člověk nebo nějaká země neutrální, pak to znamená, že se takový člověk či země – ať už mají 
jakýkoliv politický status – nevměšují do válek ani jiných záležitostí ostatních zemí, a sice ani do těch 
ekonomických atd., a samozřejmě se ani neúčastní akcí libovolného druhu mířených proti jiným zemím, 
které vedou válku. Tak je tomu již od nepaměti, a pouze to znamená neutralitu, která ztělesňuje 
názorovou střízlivost, objektivitu, nestrannost a věcnost v každém ohledu. To znamená, že se ani nesmějí 
uvalovat sankce atd. na jiné státy, a to nezávisle na tom, zda vedou či nevedou válku nebo zda mají 
či nemají jiné rozmíšky s ostatními státy. Pro jednotlivého člověka to také znamená, že nemá ve vztahu 
k bližnímu pronášet lži, že jej nemá osočovat a podvádět a že také nemá páchat žádný druh násilí, působit 
škody a ničit atd. 

Neutralitu v jejím aspektu střízlivosti lze vysvětlit tak, že se zakládá na bezpodmínečném momentu 
jasného a kritického myšlení, které má nejvyšší význam, jelikož slouží k vyfiltrování nepravdy, avšak tento 
přístup lidé žel do dnešní doby ignorují kvůli náboženstvím a kvůli tomu, že věří v imaginárního Boha. 
Z toho důvodu lidé ani nechápou neutralitu v její skutečné povaze, tedy jako střízlivost na poli 
bezvadného, jasného zjišťování, pozorování, vnímání a posuzování toho, co fakticky odpovídá ryzí 
pravdě, která nemůže být otřesena ani všemi zlovolnými lžemi a podvody. V historii byl však žel 
uplatňován přístup právě opačný, a sice vinou bídných, lživých a podvodných dochovaných zdrojů 
a tradic, přičemž tento opačný přístup je uplatňován i nadále a vede k dalšímu falšování. 

Má-li na Zemi, a tím i ve všech státech světa, nastat mír a svoboda, je nezbytné a nevyhnutelné, aby pro 
to bylo činěno vše potřebné a aby se lidé zejména vždy věnovali neutralitě v jejím absolutním rozsahu 
a s jasnou střízlivostí a aby tuto neutralitu pěstovali, a sice s pochopením toho, co neutralita znamená 
pro jednotlivce, jakož i pro samotné státy. Především musejí lidé jasně porozumět tomu, co pojem 
neutralita vůbec znamená a že zahrnuje úplně všechny aspekty v nějaké konkrétní řešené věci atd. To 
značí, že stát, který si připisuje neutralitu, se musí chovat absolutně a v každém ohledu neutrálně vůči 
machinacím cizího státu, a sice i ve vztahu k válce a k faktorům, které s ní všeobecně souvisejí, jako je 
ekonomika všeho druhu, např. agrární hospodářství všeho druhu, náboženství a víra, speciální nebo 
průmyslová ekonomika atd., atp. 
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Spolková rada a mnozí členové rady Národní i Stavovské jsou zcela zjevně extrémně nevzdělaní 
a nemají ani potuchy o tom, co neutralita státu vůbec znamená. Z tohoto žalostného důvodu, tedy 
z důvodu nevzdělanosti vládních činitelů, mohlo dojít k situaci, že Spolková rada zmařila neutralitu 
Švýcarska tím, že převzala sankce diktatury EU proti Rusku a tyto sankce jsou nyní realizovány. To je 
zcela a naprosto v rozporu se švýcarskou neutralitou, k čemuž Spolková rada lživě tvrdí – čímž klame 
obyvatelstvo –, že se to vše dá s neutralitou sloučit, ačkoliv tomu tak ani v nejmenším není. 

Je naléhavě nutné říci, že pravá neutralita je v dnešní době i pro dobu nadcházející naléhavě nutná 
a potřebná pro každý stát, stejně jako pro jednotlivého člověka, který žije na Zemi. 

Aby mohl být nastolen pravý mír a svoboda a aby se mohly národy všech států na Zemi sjednotit 
ve smyslu těchto hodnot, je nutné, aby lidé začali být neutrální, a sice skutečně neutrální, což znamená, 
že se vůbec nesmí vměšovat do záležitostí a forem ostatních států, a sice ani do probíhajících válečných 
akcí, ani do ekonomických zájmů atd. Spolková rada dělá to, že se vměšuje do války tím, že v důsledku 
této války zaujímá pozici konkrétně ve prospěch Ukrajiny a uvaluje sankce na Rusko, čímž tedy jedná 
stranně a zaujatě, a sice navzdory od nepaměti proklamované neutralitě Švýcarska. Spolková rada 
převzala a realizovala – navzdory stávající neutralitě Švýcarska, kterou nezohlednila – sankce, které 
na Rusko uvalila diktatura EU, kvůli čemuž Švýcarsko pozbylo svojí neutrality. Proto je nyní Spolková rada 
žádána, aby tuto škodu opět nějak odstranila – škodu, kterou státní mocenští činitelé nesměli nikdy 
napáchat, což se ale i přesto stalo, a sice zřejmě kvůli nevědomosti a hlouposti, jež svědčí 
o nedostatečném vzdělání. Tím, že se Švýcarsko připojilo k sankcím diktatury EU, zasáhlo nevyhnutelně 
oficiálně a přímo do válečného dění, porušilo svoji neutralitu, zmařilo ji a učinilo ze sebe stát, který zradil 
princip neutrality. Spolkový úřad rovněž vyvíjí snahu o to, aby tuto zradu legalizoval falešnými výklady, 
takže tvrdí a lže, že se tyto sankce dají s neutralitou sloučit, čemuž tak ale nikdy a za žádných okolností 
nemůže být – a tyto lži se pronášejí proto, že většinu národa tvoří hlupáci a pošetilci, kteří právě sami 
nejsou schopni v žádném ohledu myslet a kteří nic nevědí, jak si to vštípili svojí náboženskou vírou, 
a proto věří i tomuto lacinému triku Spolkové rady. To celé nepředstavuje jen vědomou lež, ale dokazuje 
to navíc, že se dělá již hodně pro to, aby se Švýcarsko mohlo stát členem prolhaného, otrockého 
společenství diktatury EU, která chce »pozřít« ještě i Ukrajinu v souladu s toužebným přáním 
ukrajinského prezidenta, jehož pokus vstoupit do NATO nakonec vedl k válce, jelikož to Amerika tak chce, 
přinejmenším její prezident a jeho souběžci a lokajové, za nimiž usměrňuje chod věcí temná vláda; to by 
mělo být ještě řečeno. 

Inu, pokud se takzvaný neutrální stát, byť jen naprosto nepatrně, přikloní z nějakých důvodů k jednomu 
se soupeřících států, tak porušuje a maří svoji neutralitu. Toto jsou však schopni pochopit pouze lidé, 
kteří neotročí hlouposti a omezenosti, ale používají svůj mozek a své vědomí k tomu, aby sami mysleli, 
resp. kteří jsou ještě schopni samostatně myslet, činit vlastní rozhodnutí a následně i správně jednat. 
K tomu je však potřebné i jisté vzdělání a životní zkušenost, a těch člověk nedosahuje pomocí velkých 
a hloupě omezených výroků a slov nebo tím, že »dosáhne vysokých vládních pozic«. 

A ještě chci k celé věci podotknout – jelikož skutečnou neutralitu zjevně nelze vysvětlovat dostatečně 
často –, že neutralita vyžaduje naprostou nezúčastněnost a nestrannost, což pro neutrální stát platí 
v každém ohledu, takže se nesmí podílet ani na válkách, ani na žádných vojenských paktech, a ani nesmí 
zasahovat do ekonomiky libovolného druhu, a tedy ani provádět sankce. Tak je tomu proto, že používání 
sankcí znamená přímý nebo nepřímý útok na jednu stranu, ve válkách cizích států tedy na jednu, nebo 
druhou stranu. 

Výraz neutralita vznikl z pozdně latinského slova »neutrālis«, které znamenalo nevázanost na žádnou 
jinou stranu, nevměšování se do věcí žádné jiné strany, jakož i nestrannost – slovo neutralita bylo 
cca v polovině 16. století převzato do řeči politiky a bylo vykládáno tak, že neutralita nedovoluje vůbec 
žádné vměšování do záležitostí jiných států, ať už mají jakýkoliv charakter. Tím bylo jasné a zajištěné, 
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že skutečně nesmí probíhat žádné vměšování libovolného druhu, což v dnešním smyslu znamená, 
že nesmí být uvalovány žádné sankce. Tento význam byl žel rychle písemně zfalšován a také pozměněn 
na myšlenkové úrovni, a tudíž byla neutralita chybně vykládána jen z vojenské perspektivy, což ale 
od doby, kdy tato změna nastala, nebylo korigováno, napraveno ani změněno, a tudíž neutralitu lidé 
ještě dnes v zásadě chápou chybně; lidé, kteří se nezamýšlejí nad pravdou, ale jsou právě věřícími, jak 
jim to určuje prolhané náboženství, které se zaměřuje na omezenou hloupost, a tedy na nemyšlení 
věřících, avšak nikoliv na faktickou pravdu. 

Koncem 18. století byl tento pojem zaveden i do jazyka přírodních věd, v nichž měl význam »nereagující 
ani kysele, ani zásaditě«. Dnes se ovšem využívá ve všech možných souvislostech, přičemž sotvakdo ještě 
ví, co neutralita skutečně znamená, neboť se o ni lidé v zásadě zajímají jen vzácně, i když si ji ještě berou 
do úst. Tento pojem byl používán i ve Francii, v podobě slova »neutralité«, a sice již ve 14. století; právě 
z Francie se vlastně rozšířil. Francie se ale neutrality nedržela a vše zfalšovala, nakonec v podobě 
cizinecké legie. 

Smysl neutrality byl natolik zfalšován, že byl tento výraz definován zejména vojensky, jak je tomu i dnes. 
Co neutralita skutečně znamená, to bylo zapomenuto, a dnes se tento pojem chybně vykládá a chybně 
chápe, a tudíž je velmi často vadně chápán jen jako vojenská neutralita a lidé již nevědí, že se neutralita 
vztahuje na naprosté nevměšování se do okolností, záležitostí, zájmů, problematik, dění a příhod 
souvisejících s cizími státy a jinými osobami. Tomuto pojetí se ale lidé nejvyšší měrou odnaučili 
a zapomněli jej, a sice vinou různých falzifikací. 

Neutralita tedy platí na vojenské úrovni, jakož ale i na úrovni soukromé a má svůj obsáhlý význam, neboť 
neutralita znamená, že se žádné ze stran, které vedou válku – ať už se jedná o stranu útočníků, nebo 
obránců –, neposkytuje žádná vojenská pomoc k válčení a k dosažení vojenské výhody a že se žádné 
ze stran nepůsobí škody vedoucí k válečné prohře nebo k rozpadu ekonomiky všeho druhu. 

Neutralita státu tedy předpokládá, že tento stát nemá mít vlastní vojsko, resp. vlastní armádu, ani vyvíjet 
žádné pozitivní nebo negativní vojenské aktivity libovolného druhu, přičemž ani nemá dovolovat 
na svém území vojenská uskupení, jako jsou žoldnéři; a dále nesmí být spojen s žádným jiným politickým 
systémem ani být členem vojenských paktů, jako je kupř. vražedná organizace NATO atd. 

Neutralita znamená, že musí převládat nestrannost a nezaujatost v každém ohledu, jakou projevuje např. 
skutečně neutrální smírčí soudce, který musí nezaujatě posoudit nějaký fakt. To je přístup, který by měla 
nezbytně zastávat i většina normálních, běžných lidí, kteří by vlastně museli zaujímat po celou dobu 
svého života neutrální postoj, díky čemuž by nevznikaly ani rozepře, ani nenávist, pomsta, žárlivost, 
odveta a válka atd. Zejména by to znamenalo, že by mezi lidmi a všemi národy vládl mír a svoboda. To 
by ale také předpokládalo, aby byli do pozic národní správy konečně voleni takoví státní činitelé, resp. 
lidé, kteří k tomu mají faktické předpoklady, kteří by však museli být ihned a bez pardonu ještě téhož 
dne opět sesazeni, kdyby jednali namyšleně a právě neoprávněně a proti vůli lidu. 

Také ve všedním dni musejí ale lidé zaujímat neutrální postoj a chápat, co neutralita vlastně je, neboť 
jen tehdy se může podařit, aby v pozemském lidstvu skutečně zavládl mír a svoboda; v tomto ohledu ale 
také existuje jedna nutnost, která musí být zmíněna: V pozemšťanech musí konečně zvítězit rozum, aby 
rozpoznali, že musí být drasticky zredukováno přelidnění, pokud má lidstvo v mnohem menším počtu 
nadále existovat. Bude-li však lidstvo tuto záležitost ignorovat a bude-li pokračovat dále ve stejném stylu, 
tak zničí mimo jiné i planetu a celou přírodu s jejím zvířectvem a rostlinstvem tak, že se život stane 
utrpením, a nakonec bude znemožněn, a tak se lidstvo samo vyhubí, a sice rychleji, než si může myslet. 
A tentokrát se nebude jednat pouze o jednotlivé národy, které vymřou a zmizejí z povrchu zemského 
a jejichž stavby se propadnou do země, jako tomu bylo v důsledku toho kterého přelidnění jednotlivých 
měst a malých zemí, neboť tentokrát se to pak bude týkat lidstva celého světa. A nebude tomu tak, 
že půjde tento problém vyřešit tím, že budou chtít lidé osídlit Měsíc a Mars, neboť vše se přihodí zcela 
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jinak, než jak se lidé chybně domýšlejí, neboť budoucnost prokáže něco jiného – skutečný a pravý Vesmír 
je totiž mnohem dále než soustava SOL, neboť Vesmír začíná teprve tam, kde tato soustava končí. A dříve 
než pozemšťané za tisíce let dospějí tak daleko, bude Země dávno roztavená ve Slunci. Vpravdě budou 
mít štěstí pouze ti, kteří ... 

Ptaah   To bys neměl otevřeně zmiňovat. 

Billy   To plyne ze zápalu diskuse. Přirozeně, máš pravdu – mimoto jsem to přece řekl pouze tobě. 

Ptaah   Když se zamyslím nad tím, co jsi povídal o těch protiruských sankcích, které Švýcarsko převzalo 
od Evropské unie, tak dospívám k závěru, že se jedná o porušení neutrality. Podle mého chápání se to 
celé rovná tomu, co musím vyjádřit takto: Porušení neutrality je oficiálně vlastizrada. Navíc je dlužno 
říci: Provádění sankcí znamená vyhlášení války, tedy to, že se proti státu, na nějž se sankce uvalují, 
zahajuje a vede válka. 

Nedokážu pochopit, že jsou do vůdčích pozic státu voleny a na nich i tolerovány osoby, které nevědí, co 
neutralita znamená a jak je nutno ji vykládat. Způsob výkonu řídicích funkcí ve vztahu k pozemským 
národům fakticky neodpovídá tomu, jak by bylo nutné chápat státní vedení, neboť jsou národy vedeny 
křiklavě vadně, a sice ze strany svévolně vládnoucích subjektů, které nejsou schopny vést stát a které, 
jak bylo již řečeno, postupují křiklavě vadně. To je okolnost, kterou většina národů kvůli svému nemyšlení 
a své lhostejnosti bez odporu toleruje a přijímá. 

Billy   Tak tomu žel je, neboť pozemšťánci se nechávají jednoduše dirigovat a připouštějí, aby se o nich 
rozhodovalo, aniž by si troufali a odvažovali se říkat to, co by bylo nutné. Národy se chovají jako slabošské 
krávy, které jsou oplodňovány a ovládány surovými býky a které se neodvažují se tomu bránit. 

Ptaah   To, co říkáš, je nám známo. My víme, že tomu tak bylo již od dávných dob a že to tak bude 
zůstávat ještě dlouhou dobu, a sice tak dlouho, dokud se většina lidstva konečně neprobudí a nezačne 
se dožadovat svých práv na samostatnost, aby konečně již nebyla scestně a nekorektně řízena podle vůle 
držitelů moci, ale byla spravedlivě vedena na základě vůle, kterou sama zastává a určuje si 
ve společenství s ostatními, a sice aniž by byla ovlivňována volební propagandou. 

Billy   Tím máš na mysli ten svobodný systém, který máte a pěstujete vy na planetě Erra? 

Ptaah   Ano, to velmi dobře znáš, tento systém zachovává svobodné mínění člověka i celého národa, 
a navíc zaručuje i mír a mírovou svobodu, a to v rámci celé Federace, takže mezi všemi 274 světy, které 
náležejí k Federaci a které jsou rozšířeny v distančním horizontu 702 světelných let, vládne ryzí mír 
a svoboda. 

Billy   Používáš stejný způsob mluvy jako já, to považuji za zajímavé. 

Ptaah   Ano, slova, které jsi volil, byla právě dobrá, zamlouvají se mi a jsou cenná, neboť skutečně 
vyjadřují to, co mají. 

Billy   Je pěkné, že se ti zamlouvají a že je používáš. Pověz ale, neměli bychom přece jen říci, co všechno 
vlastně souvisí s těmi námi jmenovanými »cizinci«, co všechno za tím vězí a to, že se jedná o ..., a že (...) 

Ptaah   Všechny souvislosti ohledně těch »cizinců« musejí být i nadále zamlčeny, neboť na tom závisí 
příliš mnoho věcí, které sahají až do daleké budoucnosti a které vše promění tak, že (...) O tom je však 
i nadále nutno zachovávat mlčení, čehož se musíš držet, jako jsi tak činil doposud. 

Billy   Ale to, co jsme o tom řekli, mohu patrně vyvolat a sepsat, ne? Jistě by mi to také pomohlo v tom 
ohledu, že bych nebyl dále tázán na to, co a kdo tito »cizinci« vlastně jsou a jaké mají úmysly. 

Ptaah   Skutečně o tom nesmíš nic uvádět ve známost, neboť by to bylo i rizikem pro tvoji bezpečnost. 
Tvé vědomosti o veškerých souvislostech spojených s těmi cizinci – jak je nazýváme, abychom nemuseli 
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vyslovit, o co se skutečně jedná – mají zůstat pouze v tvé hlavě a nemají být sdělovány dalším stranám, 
neboť je to vskutku příliš ... 

Billy   Dobrá – nedělej si starosti, o těchto věcech jsem mlčel celý svůj život, jelikož mi to již Sfath 
vysvětloval podobně jako ty, a navíc mi vysvětlil ještě velmi mnoho dalších věcí; také Asket a tvoje dcera 
Semjase mi ukazovaly některé věci, aniž by si toho tito »cizinci« dokázali povšimnout; tyto věci jsem 
schoval tak hluboko do své paměti, že nevypluly na povrch ani tehdy, když ses pomocí hypnózy pokoušel 
o to dostat ze mě mé dotyčné vědomosti. 

Ptaah   To bylo skutečně velmi náročné, avšak bezúspěšné – já vím. 

Billy   Tak to jistě i zůstane. 

Ptaah   I to s jistotou vím. Ale je (...) 

Billy   ... což se ale nesmí otevřeně zmiňovat. Každopádně ode mě již Sfath přijal slib, že budu o těchto 
věcech zachovávat mlčení a že ty pravé faktory, jakož i ty tři ... nebudu nikdy uvádět, ledaže bys mi ty 
ve vzdálené budoucnosti dovolil o tom mluvit, což ale nedovoluješ. Slib, který jsem dal Sfath, je tedy 
něco, co nesmím nikdy porušit, neboť jinak bych zradil sebe samého. Proto jsem se tě i tázal, neboť 
po tvém souhlasu by tento slib již neměl platnost. 

Ptaah   Doposud jsi po celý svůj život o těchto »cizincích« mlčel, jakož i mnoha jiných věcech, a totéž 
budeš činit i nadále. O tom nepochybuji. 

Billy   Pak je to tedy dobré, a můžeme mluvit o něčem jiném. V tomto ohledu je tedy zřejmě vše řečeno, 
jakož i ohledně neutrality, a tak můžeme hovořit o něčem jiném nebo mohu položit nějaký dotaz. My 
jsme asi před 20 nebo více lety jednou mluvili o tom, že vědomí může po prodělané smrti ještě během 
15 až 20 minut vnímat vše, čeho si kolem sebe ještě dokáže všímat. Vědomí v useknuté hlavě, resp. 
vědomí člověka, jemuž byla setnuta hlava, vnímá ještě během 15 až 20 minut to, co se odehrává. Jedná 
se ovšem jen o způsob nevědomého vnímání, aniž by byl člověk schopen o těchto vjemech vědomě 
přemýšlet – lékařsky přitom nelze zjistit, že vědomí po tuto dobu, takříkajíc ve skrytu, ještě vše vnímá. 

Podle mého názoru jednají USA od nepaměti tak, že zrazují mír, neboť co dělají jiného, když jsou z jejich 
pověření na Ukrajině zkoumány a vyráběny biologické zbraně? Světová veřejnost o této věci vůbec nic 
neví, nebo jen stěží něco, a neví také, že Amerika – jako obvykle – lže, když tvrdí, že se na Ukrajině 
nepěstují a nevyvíjejí v laboratořích biologické zbraně a patřičné zárodky k jejich výrobě, resp. k výrobě 
biologických bojových látek. To se údajně dělá kvůli schopnosti vlastní sebeobrany a kvůli ochraně před 
nepřáteli, kteří chtějí údajně rozšiřovat vysoce nebezpečné zárodky onemocnění a údajně plánují 
bioteroristické útoky proti Ukrajině – pokud vím, je za tohoto nepřítele považováno Rusko a Bělorusko. 
A že na to politicky nezkušený komediant a hloupý ukrajinský prezident skočil a chtěl vstoupit 
do organizace NATO a diktatury EU, to jistě řídil prezident USA a jeho souběžci a celá ta banda, avšak 
na pozadí to řídila temná vláda. 

Smím-li i nadále hovořit bez obalu: Amerika se ani v nejmenším nestará o to, že byla Ukrajina kvůli tomu 
vtažena do války, právě naopak: Bylo dokonce řízeno, že k tomu došlo. Kromě toho – a to je také ještě 
nutno povědět – popírala Amerika dlouhou dobu, že byla Ukrajina již před notnou dobou pověřena 
zmiňovaným výzkumem. To celé ale pro USA nepředstavovalo žádné nebezpečí v tom ohledu, že by se 
něco nevydařilo v jejich vlastní zemi a že by jejich země utrpěla nějaké škody. Ještě je nutno zmínit fakt, 
že USA přenášejí výzkum biologických bojových látek do jiné země, jako to dělají i jiné státy, a to 
z bezpečnostních důvodů nebo možná z toho důvodu, že je takový výzkum na jejich vlastním území 
zakázán. 
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Ptaah   V tomto ohledu je mi známo, že Amerika ve Wu-chanu, tedy v Číně, provozovala kritický »výzkum 
zisku funkce« (»gain of function research«1), který byl v Americe přísně zakázán, avšak roku 2017 bylo 
toto dotyčné moratorium zrušeno neodpovědným prezidentem Donaldem Trumpem – Wu-chan je 
město, v němž propukla koronavirová nákaza, ohledně níž lidé stále ještě nechtějí připustit, že je lidským 
výtvorem, který byl pomstychtivě zosnován jedním Američanem ve spolupráci s čínským státním 
mocnářem, a sice v 70. letech 20. století, načež se tato nákaza postupem času vyvinula v to, čím se 
nakonec stala. 

Billy   V tomto ohledu je mi známo pouze tolik, že USA v Číně prováděly výzkumy, avšak jaké přesné 
věcné či místní souvislosti s tím vším byly spojeny, o tom nic nevím. O tom jsme spolu ani nikdy 
nehovořili. Poslední soukromý rozhovor, který jsme vedli předtím, než jsi na dlouhou dobu odešel, se 
přece týkal našich hloupých badatelů, kteří tvrdí, že lidé s tmavou barvou kůže přišli z Afriky do Evropy, 
zatímco ve skutečnosti před více než 1,2 miliónu let putovali na východ až do oblasti dnešního Bornea, 
Austrálie a Nového Zélandu. Na Borneu žili však již malí lidé, jejichž nejvzdálenější, plaší potomci – které 
jsem mohl spolu se Sfath navštívit – tam žijí ještě dnes a skrývají se v pralese před civilizací. Mezi dnešní 
dálnou Asií a Afrikou byl přece tehdy obří kontinent, než se potopil a než se nad ním utvořilo moře 
dnešního Indického oceánu. V tehdejší době panoval ještě těžký vulkanismus a existovala i četná 
suchozemská spojení, takže se dalo putovat suchou nohou tam, kde se dnes plaví velké lodě. 

Když vznikal Indický oceán, resp. když se potápěl ten obrovský kontinent, tak byl jeho osud právě 
zpečetěn – přičemž mimo dnešní africký světadíl zbyl pouze velký ostrov Madagaskar a menší ostrovy, 
zatímco na východě zbyly různé velké ostrovy pod dnešní Indií, dále na východě např. také Indonésie, 
Borneo, Malajsie, Papua Nová Guinea, Jáva a Filipíny atd., přičemž na jihu zbyla Oceánie, resp. Austrálie 
a Nový Zéland. Vše bylo velmi pravěké a vypadalo to zcela jinak než dnes. Vše se změnilo do té míry, 
že dnešní dobu s dobou tehdejší vůbec nelze srovnávat. Totéž platí i pro americký světadíl, který byl před 
18 000 lety ještě spojen s Evropou a Asií a na nějž tehdy přicházeli Evropané i Číňané, tedy velmi dlouho 
před Kolumbem, který byl velmi opozdilým příchozím z Evropy, který dospěl do Ameriky o mnoho tisíc 
let později, než tak učinili Afričané z oblasti dnešní Afriky suchou nohou, přičemž se tam lidé i celá staletí 
před ním plavili na velkých vorech z oblasti dnešní africké země Mali. Erik Rudý nebyl tedy prvním 
Evropanem, který dospěl do Ameriky, neboť tam dospěli již o mnoho tisíc let dříve i jiní lidé. 

Ptaah   Nyní však čas žel již velmi pokročil, a proto musím teď odejít. Avšak nezůstanu pryč příliš dlouho. 
Buď tedy utěšen, a na shledanou. 

Billy   Pak tedy ahoj. 

 

23.56 hod. 

Bermunda   Buď pozdraven, milý příteli. 

Billy   Ach, Bermunda, vítám tě a zdravím. Skutečně jsem si myslel ... 

Bermunda   Ptaah mě informoval, avšak přesné vyjasnění věcí trvalo žel delší dobu. Ve čtyřech jsme se 
o něco déle než 6 hodin zabývali celou tou věcí, abychom objasnili, zda ten dopis, který jsi obdržel, je 
pravý, nebo nikoliv, neboť to pro tebe bylo patrně velmi důležité. 

Billy   Ano, chtěl jsem mít jistotu a nechtěl jsem se dostat do pěkné bryndy tím, že bych uvedl falešnou 
zprávu. 

 
1 Výzkum zisku funkce je vědní obor lékařského výzkumu, který se zabývá takovým přenosem a růstem 
mikroorganismů v živých a umělých prostředích (in vivo a in vitro), které vyvíjejí selektivní reprodukční tlak na to, aby 
u těchto mikroorganismů vznikaly mutace, které by zvýšily jejich virulenci, přenosovost a antigennost; pozn. překl. 
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Bermunda   Ty si nezpůsobíš, neboť se prokázalo, že to psaní je skutečně pravé a že jej napsala osoba, 
která působí v interním kruhu kolem Zelenského a která se jmenuje ... Užší kruh kolem prezidenta tvoří 
členové státního vedení, kteří nesouhlasí s tím, co on podniká a že se tím zveličuje. Co stojí v tom dopise, 
to naprosto souhlasí a nelze to popřít. Ten dopis jsem ti opět přinesla a ty bys ho měl neprodleně zničit. 

Billy   To hned udělám, včetně obálky. Můžeš toho být svědkem. 

Bermunda   Teď musím ale opět jít, neboť jsem se stavila jen proto, abych tě informovala o výsledku 
našeho šetření. 

Billy   Dobrá, už je to hotovo, ten dopis je skartován a ty zbylé útržky budou nadobro zlikvidovány. 

Bermunda   Pak je vše dobré, na shledanou, milý příteli. 

Billy   Ahoj, brzy na viděnou. 
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