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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý kontakt 

pondělí, 25. dubna 2022, 23.33 hod. 

 

Billy   Tady jsi, vítám tě a zdravím. 

Bermunda   I já tě vřele zdravím, mám pokaždé radost, když tě mohu vidět a pozdravit. Já se skutečně 
nevystavuji žádnému nebezpečí, i když jsi nyní onemocněl koronavirovou nákazou, která ti sice způsobí 
zdravotní problémy, ale ty je zvládneš. A že je zvládáš, to vidím, neboť pracuješ jako obvykle. 

Billy   Člověku ani nic jiného nezbývá, neboť my všichni musíme i přesto vykonávat svoji práci, i když se 
nám po zdravotní stránce nevede právě skvěle. Ten koronavirus jsme schytali žel všichni, a tudíž jej 
musíme nyní jednoduše přestát. 

Bermunda   Ty jsi mě ale dnes, pozdě odpoledne, nevolal z tohoto důvodu, jak jsi říkal. Zmiňoval jsi 
ovšem, že se stala nějaká podivná událost? 

Billy   Ano, tak se to dá říci, neboť jsem byl svědkem jedné věci, kterou považuji za podivnou. Ty a já 
jsme přece během těch měsíců, kdy byli Ptaah, Enjana a Florena nepřítomni, vícekrát mluvili o válce 
na Ukrajině a při tom jsme se netajili tím, že je zločin, když jiné státy dodávají Ukrajině, anebo 
pravděpodobně i Rusku, zbraně, kvůli nimž bude nutno želet nesčíslných mrtvých, kterých bude o to 
více. Kromě toho se tímto způsobem válka protahuje a nelze dohlédnout, kdy dospěje ke svému konci. 
To je skutečnost, nad níž se pověření státní činitelé vůbec nezamýšlejí a kvůli níž nemají černé svědomí, 
neboť ti všichni jsou stranní a zaujatí, vinou čehož nedokážou rozeznat a vidět, co vůbec se svými 
zbraňovými dodávkami páchají. 
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Bermunda   To nedokážou i proto, že nejsou schopni logicky, rozumně a soudně myslet. To by totiž byl 
předpoklad k tomu, aby činili správná rozhodnutí a rovněž i patřičně správně jednali. Jelikož jsou vůdčí 
státní činitelé nejrůznějších států na Zemi neschopní, neznají pravou a skutečnou neutralitu, a navíc 
jednají stranně a zaujatě a jsou hloupí, tak od nich nelze očekávat logiku, rozum ani zdravý úsudek. To 
znamená, že činí v každém případě chybná rozhodnutí a jednají chybně, z čehož musejí plynout škodlivé 
následky. A jelikož tito státní činitelé postrádají možnost myslet – stejně jako ji postrádá i většina 
národa, kterou oklamávají, takže jedná stejně jako oni samotní, tedy jako masivně provinilí státní 
představitelé –, vzniká jen více a více pohrom. Přitom nejsou ani vyvíjeny snahy o to vypátrat pravou 
příčinu války, kterou lze ve skutečnosti nalézt v osobě ukrajinského prezidenta, který chtěl s pomocí 
Ameriky vstoupit do organizace NATO, což ovšem představovalo porušení ústních slibů, které daly 
Amerika a Německo v 90. letech 20. století. Tyto sliby nyní Rusko vymáhá formou války, poté co Amerika 
a NATO, již krátce po pronesení svých slibů, všechno ignorovaly, dané sliby porušily a rozšiřovaly NATO 
stále dále na východ, a proto se teď Rusko brání, což se dalo předvídat. 

Celá situace se nyní vinou trvalého válečného štvaní Ameriky a ukrajinského prezidenta – k nimž se 
připojili různí hloupí a zaujatí státní činitelé a většina různých národů – vyvinula, dle našich pozorování, 
tak, že vše, co bude teď dále následovat, může přinášet velmi zlé následky. Tato situace se již rýsuje, na 
čemž dokonce vědomě a osobně pracuje senilní prezident USA tím, že pronáší hloupé řeči a hrozby proti 
Rusku, čímž provokativně podněcuje 4. světovou válku, při níž by byly použity jaderné zbraně. Týmž 
způsobem jedná i ukrajinský prezident, který svojí mocichtivostí podporuje temnou americkou vládu 
v jejích plánech ohledně dosažení světové vlády. A toto se stane, jak víme, pokud konečně nezavládne 
rozum, což by bylo skutečně naléhavě a rychle nutné. Avšak kde rozum chybí, tam pravděpodobně ani 
žádný nevzejde, neboť za tímto účelem by se muselo umět myslet, a právě myšlení státní činitelé nejsou 
schopni – a to platí pro všechny, kteří nerozvážně podporují Ukrajinu, jelikož ti nedovedou logicky, 
rozumně a soudně myslet a jednat a činit tomu odpovídající rozhodnutí, a proto hrozí světu velké 
nebezpečí. 

Billy   To vlastně není to, co jsem ti chtěl povědět a proč jsem tě sem přivolal, neboť to se týká něčeho 
úplně jiného. To, co jsi uvedla, se zřejmě nedá změnit, neboť když si poslouchám zprávy, tak mi dokazují 
všechno to, co vím již od 40. let 20. století. Vládní představitelé četných zemí jsou hloupí jako oslové, 
jelikož nedokážou myslet, správně se rozhodovat ani správně jednat, takže dělají všechno pro to, aby 
se uskutečnil nejhorší scénář. Když tak pozoruji a slyším, co se odehrává v evropských vládách, tak si 
myslím, že je situace zcela beznadějná a že to celé nebude mít dobrý konec. Když např. poslouchám to 
hloupé a připitomělé válečné štvaní této německé ministryně zahraničí Baerbockové – k tomu nyní 
zmíním i konkrétní jména –, nebo tu Ursulu von der Leyenovou atd. v diktatuře EU, tak pro budoucnost 
světa nelze očekávat nic dobrého, neboť už jen tyto dvě ženy předurčují zlé neštěstí. Ta Baerbocková 
v Německu a samozřejmě i všichni členové všech zúčastněných politických stran, kteří nejsou schopni 
myslet, mohou dokonce tak silně naléhat na spolkového kancléře Scholze, dokud ho neobrátí na svou 
stranu a dokud z donucení neprojeví svůj »souhlas« se zbraňovými dodávkami na Ukrajinu. Nemůže ... 

Bermunda   ... nabízí se otázka, proč je připouštěno, aby se takovéto osoby, jako tyto ženy a všichni ti, 
kteří smýšlejí stejně, dostávali do pozic státní správy? Pokud se na vše podíváme a vše posoudíme 
správně, tak každá dodávka zbraní znamená to, že se dodavatelé účastní válečného dění, a tudíž nese 
každý takový stát spoluvinu za další zabíjení lidí – které vpravdě nepředstavuje nic jiného než vraždění 
–, a navíc na sebe i klade vinu za prodlužování války. Každý stát, jenž dodává zbraně – i do jiných 
válečných oblastí – se stává spoluviníkem války, což platí i pro firmy a koncerny, které vyrábějí zbraně 
a prodávají je jiným státům, jež pak s nimi opět vedou válku, vraždí lidi a páchají destrukce. 

Všichni ti stranní a zaujatí státní činitelé – jak můžeme zjišťovat ve všech státech kolem celého světa – 
umějí jen šířit velká slova a zaujatě vykonávat svoji moc ve prospěch jedné nebo druhé strany tím, že se 
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např. zveličují – jako právě nyní – dodáváním zbraní jedné z válčících stran, čímž na svůj stát, a tím 
i na většinu populace, uvalují spoluvinu za válečnou situaci. Tak je tomu proto, že se stát automaticky 
účastní války, jakmile jedné z válčících stran dodává zbraně k vedení této války. To ovšem státní 
představitelé, kteří nejsou schopni logicky myslet, nedokážou pochopit ani rozumově postihnout, jelikož 
jejich nedostatečný rozum a jejich nepoužívaný úsudek nepostačují k tomu, aby správně rozpoznali 
skutečnost a její pravdu a aby se i rozhodovali a jednali na jejich základě. Z toho důvodu nelze těmto 
osobám – ať už se jedná o statní činitele, nebo o většinu národa – vysvětlit skutečná fakta, jelikož se jim 
v nezbytné míře nedostává všeobecně základních faktorů logiky, rozumu a zdravého úsudku, takže 
ze své hlouposti, resp. ze svého nemyšlení nedokážou nalézt východisko a nejsou schopni začít skutečně 
myslet. Jejich chápavost tedy nedostačuje ani k tomu, aby se vpravili do pravdy, která je jim 
přibližována. 

Billy   Ohledně toho, co jsi pověděla, si myslím, že ti, kteří připouštějí a rozhodují o tom, aby byli takovíto 
lidé zvoleni do vládních funkcí, patří právě k většině těch, kteří nejsou schopni odhadnout druhého 
člověka, a ani jej posoudit po stránce jeho myšlení, rozhodování a jednání. Ale hovořit o tom nic 
nepřinese, a proto ti chci povědět o té podivné události, která se odehrála dnes odpoledne. Nuže, my 
jsme během posledních měsíců častokrát hovořili o válce a také o zbraňových dodávkách na Ukrajinu, 
které provádějí zaujatí vládní činitelé, kvůli čemuž se tím více vraždí lidé a válka se stále více a více 
prodlužuje. Dnes odpoledne se stalo, že na parkoviště Střediska přijelo zbrusu nové auto, kde se otočilo 
a následně zaparkovalo vepředu na stanovišti u biotopu. Vystoupila z něj žena, která vše, až za samotné 
Středisko, filmovala a fotografovala, načež jsem zatelefonoval Bernadette, která tu ženu – která hovořila 
anglicky – zastavila a filmování jí zakázala. To ale nepřineslo žádný výsledek, neboť ta žena pokračovala 
ve svém konání nerušeně dále, a dokonce začala u milíře manipulovat s kamerovým zařízením. 
Co přesně dělala, to jsem žel nemohl vidět. Muž, který rovněž vystoupil z auta, se také poflakoval po 
okolí, a sice s hůlkou, kterou ale »potřeboval« až tehdy, když se zřejmě cítil být pozorován, jinak mohl 
chodit dobře. Zatelefonoval jsem tedy Kuniovi, který ale u těchto osob zřejmě rovněž nepochodil, 
a proto jsem mobilizoval Andrease. Ale i poté celá situace očividně pokračovala ve starém stylu. 
Bernadette mi později sdělila, že ta žena říkala, že přijeli z Ukrajiny a že hledají toho starého muže, který 
něco (???) napsal. Nuže, ten patrně nový černý mercedes – který měl tak tmavá okna, že nebylo možné 
se podívat dovnitř, a Bernadette rovněž neviděla, kolik osob se vlastně v tom vozidle nacházelo – stál 
jistě takových 200 000 nebo 300 000 euro, neboť to skutečně nebyla žádná laciná kára, ale vůz dosti 
drahý, jaký si prostí lidé na Ukrajině nemohou dovolit. Zdálo se mi také, že to vozidlo bylo pancéřované. 
Celá tato událost trvala asi 25 minut, pak se obě osoby vrátily k vozidlu a odjely pryč, přičemž jsem mohl 
na monitoru po zvětšení vidět, že to auto skutečně mělo ukrajinskou poznávací značku, která podle 
mého názoru – pokud jsem se nezmýlil – pochází z Kyjeva, a navíc to auto mělo značku CD, což znamená, 
že se jednalo o diplomatické vozidlo. 

Bermunda   To je skutečně velmi podivné. 

Billy   To si také myslím, a proto se domnívám, že bude skutečně nezbytné, abyste této věci přišli 
na kloub. To zvláště poté, co se na základě vašeho šetření prokázalo, že ten dopis, který mi byl poslán 
z vládních kruhů v Kyjevě, byl pravý, stejně jako podpis pisatele, který ukrajinského prezidenta, 
Zelenského, označoval za nefalšovaného válečného štváče a nacistu a který naprosto nesouhlasí s tím, 
co tento prezident ustavičně provolává do světa a že žebrá o zbraně. Díky tomu dopisu je dokázáno, 
že ne všichni vrchní vládní činitelé souhlasí s válečně štváčskou metodou Zelenského a že by tohoto 
»nacistického klauna«, jak byl v tom dopise nazýván, nejraději »odpráskli«. Je to prý fanatik do Ameriky, 
do NATO i do EU, ale současně i panovačný nacista, který se neštítí žádné podlosti, aby si mohl zachovat 
svoji moc atd. 

Bermunda   To se v tom dopise také psalo. 
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Billy   Přirozeně, však proto jsem to říkal; tyto věci jsem mimo jiné zopakoval, avšak v tom dopise toho 
bylo napsáno ještě mnohem více. To, co bylo řečeno, ale podle mého názoru plně postačuje k tomu, 
aby lidé věděli, co se odehrává v interním kruhu Zelenského. 

Bermunda   To celé, co se ve Středisku zběhlo, předám Ptaah, a on bude patrně téhož názoru jako ty 
a já ohledně toho, že bude nezbytné přijít celé této věci na kloub. 

Billy   Ano, to si právě také myslím. 

Bermunda   Pak nyní půjdu a budu se už teď snažit o to, abych se podívala zpět na události z dnešního 
odpoledne a abych té věci přišla na kloub, jak říkáš. Pak nyní opět odejdu. Na shledanou. 

Billy   Mnohokrát díky, a také pravím na shledanou. 
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