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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý sedmý kontakt 

Letniční pondělí, 6. června 2022, 15.41 hod. 

 

Billy   Ahoj, Bermunda. – Tebe jsem dnes očekával nejméně. Buď ale vítána a pozdravena. 

Bermunda   Také tě zdravím, avšak nemohu zůstat dlouho. Přicházím sem hlavně z toho důvodu, že tě 
chci informovat o různých věcech, které jsou jistě dosti důležité na to, abys o nich byl zpraven. 

Billy   Pokud myslíš, že jsou důležité? 

Bermunda   Ano, to si myslím. 

Billy   Tak se do nich hned pusť. O čempak je tak naléhavě nutné referovat? 

Bermunda   Nejprve se chci zmínit o tom, o co jsi již před delší dobou žádal Ptaah, abychom vyzkoumali, 
totiž o skutečné pravdě ve věci jedového útoku na Rusa Navalného. Toto jsme byli schopni vypátrat 
teprve před 2 dny. K tomu je tedy nutno povědět, že podání jedu proběhlo z interních kruhů tohoto 
muže, a sice (...) 

Billy   Aha, jinak by byl podle mého názoru jednoduše zastřelen, kdyby (...) 

Bermunda   To je nutno předpokládat, neboť to by bylo efektivnější, a navíc (...) To ale není tak 
podstatné, abychom o tom museli ještě více hovořit, neboť je nutno zmínit jednu důležitou věc, a sice 
že ten muž Zelenskyj a Američané – spolu s ... působící na pozadí, což tentokrát z určitých důvodů nemáš 
otevřeně uvádět – si fakticky hrají s ohněm. O tom ti další věci vysvětlí Ptaah, až k tobě nejbližší středu 
přijde. 
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Snažili jsme se o to, abychom vyzkoumali přesné důvody a pozadí celého tohoto velmi neradostného 
dění na Ukrajině, přičemž jsme také co nejdetailněji analyzovali hlavní aktéry a prozkoumali jejich pravou 
povahu, která žel u všech vykazuje velmi zpustlé aspekty. Trvalo to sice 3 měsíce, avšak podle našich 
velmi přesných poznatků je tomu nepochybně tak, že žádná z osob, kterou jsme analyzovali, nikdy 
neusilovala o to, aby v sobě vytvořila skutečnou lidskost. Všechny tyto osoby do jedné jsou posedlé mocí 
a oddávají se zlu, zločinnosti, všemu bezpráví, a tím i zabíjení, jakmile se objeví něco, co se příčí jejich 
tužbám a co není uděláno tak, jak si to v zásadě přejí. Tak je tomu i u hlavních aktérů na ruské straně, 
právě jako na straně ukrajinské, takže lze mezi nimi konstatovat rozdíl jen ve způsobu jejich jednání 
a způsobu jejich osobních pocitových a emočních atd. návalů, jakož i v druhu všeobecného chování. 

Na celé té válce, jaká se na Ukrajině odehrává, se podílejí celkově všichni neodpovědní, a vesměs 
nemysliví, činitelé států, které tomuto válečnému štváči a válečnému zločinci Zelenskému dodávají 
zbraně; – – – on je v této válce vskutku tím pravým válečným zločincem. A tomu dodávají neodpovědní 
státní představitelé mnohých států zbraně a uvalují tím na sebe spoluvinu za válku na Ukrajině, která 
by nikdy nezačala, kdyby tento zločinec nechtěl Ukrajinu zradit a zaprodat ji organizaci NATO a Evropské 
unii. Spolu s Američany a jejich ..., kteří zákeřně přistupovali na Zelenského požadavek, mohla situace 
zajít tak daleko, že nakonec nastala válka. Amerika záměrně protahovala všechna vyjednávání, jelikož 
bylo očekáváno, že Rusko, resp. Putin, ztratí trpělivost a začne válku, o kterou Amerika spolu s ... 
usilovala. To proto, aby se tak naplnily její záměry, které provádí na pozadí a jimiž sleduje, aby mohla 
touto cestou postupem času a pomocí války snadněji dosáhnout světové vlády a rychle realizovat své 
dotyčné plány. To tehdy, kdyby mohla Rusko těžce poškodit, pokořit a srazit do kolen válkou, která 
nevyhnutelně musela přijít, jelikož Putin nechtěl čekat, čekat a opět čekat, na což dokonce jisté osoby 
v Americe mezi sebou uzavíraly sázky. 

Vlivem neodpovědných zbraňových dodávek Zelenskému může být nyní válka tím spíše vedena dále, 
protahovat se a být prodlužována, což je veskrze v zájmu Američanů a jejich válečné ekonomiky, jakož 
i v zájmu válečného zločince Zelenského, který bez rozpaků a bez skrupulí obětuje ukrajinské vojsko, aby 
uspokojil svou mocichtivost, své choutky a svoji touhu zabíjet. 

Vše se odehrává jednak podle vůle Američanů a jednak podle vůle bezskrupulózního ukrajinského 
státního vůdce, tohoto zločince, který nemá svědomí, který má radost z války a zabíjení a jenž se cítí více 
než dobře jako vůdce toho, co páchá za neštěstí a čím způsobuje smrt mnoha lidí. Na stranu druhou není 
kvůli své hlouposti ničím více než jen figurou, která je celé věci předsazena a dirigována Američany, již 
usilují o to, aby Rusko uvedli pod svoji kontrolu a tím o to snadněji uvrhli celý svět pod svoji vládu. 

Válka je vždy velmi zlá, a navíc je zločinem na celém dotyčném lidstvu, takže nepřicházejí k újmě a nejsou 
zabíjeni pouze lidé, ale jsou také v dotyčných oblastech často a zločinně zasahovány i živé organismy, 
které jsou zabíjeny, nebo dokonce definitivně vyhlazovány, jelikož jsou zákonitě zaplétány do důsledků 
válečných akcí. 

Billy   To je mi samému jasné, ale toto hlupáci a pošetilci ze všech vlád, které dodávají zbraně, 
nerozeznávají, stejně jako ani ti ze samotných populací, kteří pokládají za zloduchy pouze Rusy a Putina 
a neuvědomují si, co se skutečně děje a že za vším vězí USA spolu s NATO a Zelenským. 

Válka je vždy zločin, ať už ji začne a vede kdokoliv, takže je i ohledně války na Ukrajině lhostejné, zda 
ztratil trpělivost Putin a zda hrají svoji špinavou hru mocenští činitelé USA a ti, kteří je tajně ovlivňují 
ze stínové vlády. Válka je válka, a ta s sebou přináší zabíjení a vraždění lidí, stejně jako devastaci mnoha 
namáhavě vytvořených lidských výdobytků, četnou destrukci v přírodě, jakož i zabíjení a eventuální 
vyhlazení přírodního života všech rodů a druhů. Válka je v každém případě vždy zločinem, a přitom je 
zcela lhostejné, kdo ji vyvolá a vede. Tak je tomu ve válce i na straně obránců, neboť ti dělají přesně 
totéž co útočníci, takže zabíjejí, vraždí, znásilňují a boří. Současně patří na denní pořádek, že se nepřátelé 
i obránci dopouštějí válečných zločinů a že masakrují ještě i vlastní lidi, aby pak svalili vinu na nepřátele, 
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což je od nepaměti stále tatáž špinavá hra, přičemž se také ustavičně rozšiřují falešná hlášení, aby byla 
protistrana masivně diskreditována a aby bylo možné velebit stranu vlastní. Avšak nad tím, že pozemské 
lidstvo svým kriminálním konáním, stále rostoucím přelidněním, jakož i válkami, nenávistí, pomstou, 
odplatou a stále modernější technikou čím dál tím více znemožňuje život na této planetě, aby jej 
nakonec znemožnilo úplně, nad tím se většina lidstva nezamýšlí, neboť vážné, odpovědné myšlenky 
v tomto směru vyvíjejí vskutku pouze nemnozí jednotlivci. Pozemšťánci v mladých letech již natolik 
propadli »moderní« technice, že se bez ní již neobejdou a nemohou bez ní existovat, tedy právě směrem 
do budoucnosti, neboť se již nedá hovořit o tom, že by žili vědomě do budoucnosti, jelikož to již dlouhou 
dobu nedělají. Mladí lidé dnešní doby už jen existují. Kvůli vlastní bludné představě, že jsou mladí 
a dynamičtí, si nevšímají toho, že jejich takzvaná dynamičnost povede dříve či později k tomu, že si sami 
pod sebou podřežou větev a zřítí se do propasti. To právě proto, že jejich dynamičnost není nic jiného 
než iluze, kterou nejsou schopni uskutečnit. Situace zašla již tak daleko, že četní mladiství, nezletilí 
a mladí »dospělí« mají v hlavě hloupé a nesmyslné nápady a myslí si, že již nemusejí pracovat, jako tomu 
bylo od nepaměti, ale že musejí být samotní pány a mistry se svými vlastními firmami a vynálezy atd. 
a sami šéfové. Mnozí se o to v dnešní době již pokoušejí – ve Švýcarsku v současnosti cca 50 000 lidí 
ročně –, aby následně žalostně ztroskotali a upadli do dluhů, které pak končívají kriminalitou, zločiny, 
zpustnutím nebo psychickou bídou – anebo sebevraždou. Četní mladí lidé se orientují podle »kapacit«, 
které velmi často budí pozornost v novinách nebo v televizi a k nimž patří prominenti, herci a sportovci 
obojího pohlaví, fotbalisté a fotbalistky, hudebníci, zpěváci a zpěvačky, moderátoři a četní další. Mnozí 
z těchto uvedených »kapacit« se dávají dohromady a uzavírají sňatky, aby se krátce nato s obrovskými 
těžkostmi a v rámci soudních tahanic opět rozváděli, přičemž jsou do této špinavé hry uváděny peněžní 
obnosy ve výši desítek, a eventuálně i stovek miliónů, které slouží jako »náhrada škody« nebo jako 
»odstupné« či »odškodné«. Jiní jednoduše propadají mamonu kvůli prostituci, mladé ženy i muži, neboť 
je pro ně snazší vydělávat peníze tímto způsobem, než si pomocí poctivé práce vydělávat na to, co 
potřebují ke svému životu. Mnozí mladí lidé zastávají hloupou víru, že musejí napodobovat prominenty, 
a proto se o to pokoušejí a žalostně troskotají, aby se z nich staly psychické trosky, stali se zátěží pro své 
spolubližní a skončili ve cvokárně – nebo 180 centimetrů pod zemí, jelikož jako lidé neschopní života 
bídně pojdou nebo se sami zabijí. 

Avšak mluvit o těchto věcech a o válce atd. nic nepřináší, neboť hloupost, pošetilost, zaujatou strannost 
a nerozum nelze jednoduše vymést z hlav vládních činitelů a s nimi vyjících občanů z populací, kteří 
právě nejsou schopni myslet a uvažovat. Podle mého názoru bychom o tom již neměli hovořit, neboť to 
vše, co člověk řekne, nepřináší žádný užitek, jelikož ti hlupáci a pošetilci, tedy ti, kteří nedokážou sami 
myslet, se nenechají poučit a budou i nadále zaujatí a tak připitomělí, že to rozpoznají až tehdy, když 
bude již ... 

Bermunda   ... příliš pozdě na to, aby se uhasil oheň, který hrozí, že vzplane, jak jsem již říkala. Ono ..., 
ale to nemáš zmiňovat, ani soukromě, ani veřejně, neboť ... Ty víš ..., a to je patrně ... To mám ještě 
výslovně zmínit, jak mi uložil Ptaah, jelikož ... A toho ... 

Billy   Ano, to vím, což mě také podněcuje k tomu, abych řekl, že bychom o tom dále již neměli hovořit. 
Nakonec se bude ještě říkat, že zaujatě a stranně vynáším Rusko a Putina do nebe, jelikož právě říkám 
to, co USA se svojí tajnou ... a Zelenským skutečně dělají a dále tajně plánují. Bude patrně nejlepší, když 
do budoucna již nebudeme o všem otevřeně hovořit, neboť potom mi, doufejme, již nebudou 
telefonovat ani psát. Je vůbec podivné, že se obracejí na mě, neboť já s celým tím divadlem, které se 
odehrává na Ukrajině, přece nemám nic společného. To vše je mi tak jako tak nepříjemné, tedy to, že se 
na mě lidé obracejí, neboť já se nechci do těchto šarvátek vměšovat, ani se nijak politicky neangažuji. 
To ani tehdy, když v té či oné věci pokaždé řeknu to, co odpovídá skutečnosti a její pravdě a co právě 
řečeno být musí. Ale domnívám se, že bychom skutečně již neměli více mluvit o tom, co Amerika 
skutečně chce, co za tím vším vězí, jak se věci skutečně mají se Zelenským a co ..., o tom už vůbec ne. Ta 
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... a ti, kteří USA ..., si nakonec sami naběhnou na nůž a s tím nemám nic společného a nechci s tím mít 
nic co do činění ani později. Už jen to a různé další věci, jako ..., mě motivují k tomu, že o tom již nechci 
více otevřeně hovořit. To, co přijde, není má záležitost, ale záležitost těch, kteří jsou dost hloupí na to, 
aby přistupovali na Zelenského tužby, které jsou tak jako tak řízeny USA. 

Bermunda   Tomu rozumím a vynasnažím se, aby bylo způsobeno, že nikdo z nás nebude toto téma již 
znovu uvádět do diskuse, která by měla být uvedena v rozhovorových zprávách. 

Billy   Alespoň to. 

Bermunda   Tak tomu má být, proto se v tomto ohledu vynasnažím. 

Billy   Děkuji. – To celé je mi skutečně protivné a já to divadlo nepotřebuji. Ať se tím zabývají ti, kteří jsou 
dost hloupí na to, že nedokážou rozeznat pravdu a že všechno stále zhoršují a dále zhoršují. Rozum 
a zdravý úsudek žel zcela očividně nepatří k silným stránkám vládnoucích činitelů, kteří jsou hlupáčtí, 
a to nemluvím o části populace, která těm hlupákům visí na rtech. 

Bermunda   Potom bych ráda vysvětlila další věci, které ti mám sdělit v pověření Ptaah: Nemáte se 
za žádných okolností nechat ošálit skutečně neodpovědnými a nerozvážnými pokyny státního vedení, 
které hovoří o tom, že není nutno nosit ochranné respirátory a vyhýbat se příliš blízkým stykům 
a dotykům s cizími osobami. Koronavirová nákaza ještě v žádném případě není uvedena pod kontrolu 
takovými očkovacími látkami, které by byly při opětovném výskytu nákazy skutečně vysoce účinné, 
přičemž nákaza se bude hojněji objevovat v končinách, které doposud postihovala slaběji. 

Billy   Radu Ptaah budeme jistě dodržovat, i když to pro nás někdy není právě snadné, jako právě tehdy, 
když se objevují návštěvníci, kteří s sebou nenosí respirátory, třebaže ve vitríně u biotopu upozorňujeme 
na to, že jsou roušky právě nezbytné. 

Bermunda   Lidé právě sami nemyslí, jak stále a opakovaně podotýkáš, a tudíž ani nevnímají svoji vlastní 
odpovědnost. 

Billy   Tak tomu žel je a patrně se to nedá změnit. Ale vzniká tady jedna věc: Lidé bezskrupulně loví 
a zabíjejí divoká zvířata, o což se jen vzácně někdo stará. Avšak když je například nějaké domácí zvíře, 
a tím myslím zvláště psy a kočky, přejeto autem, uloveno liškou či dravými ptáky, anebo jinak zmizí – 
jako když kupř. jednoduše uteče, zdivočí nebo přijde ve volné přírodě nějakým způsobem a vlivem 
nějakých okolností o život –, tak lidé spouštějí obrovský povyk. 

Bermunda   Lidé žel nevidí, že jsou divoká zvířata při lovu střílena, a tudíž je to netrápí, přičemž je 
nezajímá ani to, když pojídají maso těchto divokých zvířat, neboť pro ně je to přece jen potrava, jejíž 
původ neznají, a ani po něm nepátrají. Taktéž přistupují i k masu všeho druhu, takže se nesnaží vypátrat, 
odkud pochází, jak byla tato zvířata chována a jak byla usmrcena. 

Billy   Ano, lidé s těmito zvířaty – navzdory zákonu o jejich ochraně – nakládají velmi bídně, trápí je 
a týrají je, dříve než je umlátí k smrti nebo jiným způsobem brutálně usmrtí. Často umírají žízní a jsou 
udupána k smrti ostatními, jelikož jsou tato zvířata tak namačkána na sebe, že se stěží ještě mohou 
pohybovat. 

Bermunda   Ano, to jsme již častokrát viděli, i při transportech, při nichž se ně neberou vůbec žádné 
ohledy. 

Billy   Ano, ti přepravci zvířat jsou tak otrlí a bezcitní, že se jich pranic nedotýká, že zvířata při transportu 
žalostně pocházejí. Ale lidé jsou vůči sobě již tak zpustlí, že se ukájejí tím, když vidí umírat někoho, kdo 
např. vypouští duši při nějaké nehodě na silnici. Často se děje to, že se při autonehodě nebo jiném 
neštěstí atd. ihned nahromadí mnozí čumilové, avšak ti zpravidla neposkytují první pomoc, ale bezcitně 
přihlížejí, jak druzí bídně umírají. A když nechám své myšlenky dále běžet, tak opět přicházím k tomu, 
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že lidé ve velmi mnoha záležitostech jednají sprostě a podle, jako když například vědomě páchají zlo, 
kupříkladu tehdy, když záměrně dělají všechno pro to, aby někdo udeřil, aby pak sami vypadali jako 
zachránci, jako se to často děje ve válkách a při teroristických činech, aby jedna strana vypadala lepší, 
než je strana nepřátelská, jíž se pak může podsouvat celé zlo. Právě tak, jak se to nyní děje na Ukrajině, 
kdy ukrajinská strana páchá zločiny na vlastním národu, aby je podsouvala nepříteli. 

Bermunda   Nyní musím ale žel odejít, neboť jsem již překročila čas, který jsem měla k dispozici. Žij blaze, 
ale již brzy opět přijdu. Na shledanou. 

Billy   Pak tedy ahoj a brzy na viděnou. 
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