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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý osmý kontakt 

Středa, 8. června 2022, 9.46 hod. 

 

Billy   Ahoj, Ptaah. – Vítám tě jako obvykle, a samozřejmě tě také zdravím. Bermunda mi v pondělí říkala, 
že sem dnes přijdeš, ale že to učiníš tak brzy, to jsem nevěděl. 

Ptaah   Eduarde, rovněž tě zdravím a děkuji ti za tvé uvítání. Jelikož jsi pozměnil dobu své práce 
a nepracuješ již do časných ranních hodin, tak se podle toho právě orientuji, stejně jako tak činí i ostatní. 
Mimoto ti musím sdělit, že sem mohu dnes přijít pouze na krátko a nemohu zde setrvávat příliš dlouhou 
dobu. Bermunda a já jsme v současnosti velmi zaměstnáni, stejně jako Florena a Enjana, a proto sem 
my všichni nebudeme moci v příští době přicházet tak často, jak jsme doposud mohli. Pokud se ale 
vyskytne něco naléhavého, tak můžeš kdykoliv zavolat Bermunda, neboť ta je po celou dobu připravena 
na případ, že budeš mít něco, kvůli čemuž budeš muset mluvit s někým od nás. 

Billy   Toto budu mít na paměti, a navíc se budu chtít orientovat podle vás. To, co máte na práci, mě 
nezajímá, zato ale to, že vás budu moci zastihnout, když budu mít něco, co bude pro mě důležité. Nejprve 
chci ale zavést řeč na to, že jsem poněkud pozměnil svoji pracovní dobu: Zdravotně se mi nedařilo právě 
dobře, a proto jsem si změnil dobu práce. Bylo tomu jednoduše tak, že jsem potřebovat více spánku než 
právě jen 2, 3 nebo 4 hodiny, a proto je tomu právě tak, že se nyní snažím, abych mohl spát zhruba 6 až 8 
hodin. Sice se mi to každý den nedaří, neboť musím změnit svůj návyk v tom smyslu, abych spal více, ale 
to se postupem času jistě podaří. Potom uvidím a mohu se zamyslet nad tím, zdali bych se měl na 2 nebo 
3 dny opět navrátit do svého starého schématu, což se pak právě ukáže. Ale tohle zde, co mi poslal 
Achim, to odpovídá přesně tomu, co Bermunda povídala v pondělí a co my všichni víme, avšak ignorují 
to vládnoucí činitelé, kteří dodávají Zelenskému zbraně a uvalují na sebe spoluvinu za válku na Ukrajině, 
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která se kvůli tomu protahuje, jak říkala Bermunda. Nad tím se mohou notně zamyslet i chorobní hlupáci 
a pošetilci z populací. A právě tak i ti, kteří přicházejí na Ukrajinu z cizích zemí jako dobrodruzi nebo 
z jiných pomatených motivů, aby se skvěli jako »bojovníci«. Ale když se pak dostanou do rukou Rusů, 
tak jsou zastřeleni na základě stanného práva. Zda ale vládnoucí činitelé a s nimi svorně vyjící část 
populace zmoudří, to zřejmě není hodno nadějí, neboť stranní a zaujatí pozemšťánci, kteří otrocky 
závisejí na svých vládách a kteří sami nejsou schopni myslet, přece nedokážou oddělovat zrno od plev. 

 

Videoposelství ukrajinských válečných zajatců ukazuje, že vrchní velitel 
ztratil v očích mnoha vojáků svou tvář. 

uncut-news.ch, 7. června 2022 

 

 

 

Video, která bylo zveřejněno na webové stránce southfront.org, ukazuje ukrajinské 
válečné zajatce, kteří popisují Zelenského jako válečného zločince. 

 

 

Překlad videa: 

Volodymyre Zelenskyj, apelujeme na Vás. Jsme vojáci a důstojníci ukrajinské armády, které jste nasadil, 
abyste je nechal zemřít jako potravu pro děla. S pomocí lží jste nás donutil následovat Vaše zločinné 
rozkazy a bojovat proti našemu vlastnímu obyvatelstvu (na Donbasu). Naši vlast jste pokryl mrtvolami, 
spálil jste domy, bombardoval školy, nemocnice a kostely. Vzal jste Ukrajincům jejich pokojný život. Vydal 
jste nás všanc jako zvířata. Bez stravy, oděvu a komunikace. 
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Do videa vstoupí krátce záběr Zelenského, který se ptá: »Kdo jsem já?« 

Oni odvětí: 

Jste zabiják a řezník. Plenitel a zrádce. Vrah a fašista. Pro Vás není odpuštění. Zničil jste naši zemi 
a budete se z toho muset odpovídat. 

Naším nepřítelem není Rusko, jste jím Vy. 

Zdroj: https://uncutnews.ch/videobotschaft-ukrainischer-kriegsgefangener-zeigt-dass-der-oberbefehlshaber-in-
den-augen-vieler-soldaten-sein-gesicht-verloren-hat/ 

 

Ptaah   To vypovídá skutečně jasně a zřetelně o tom, jaký je skutečný stav věcí. 

Billy   To souhlasí, ale nechtěl bych se tím již zaobírat tak, že bychom dále otevřeně hovořili o této válce, 
to jsem říkal již v pondělí Bermunda. Dělám pouze to, že zveřejňuji čtenářské příspěvky a novinové 
články, avšak nechci k nim dávat žádné komentáře, které by se vztahovaly na skutečnost a její pravdu 
atd. Do budoucna se budu v tomto ohledu zdržovat jakékoliv další veřejné diskuze, neboť mě omrzelo 
se zabývat tímto výplodem nerozumu, nenávisti, pomsty a odplaty. 

Ptaah   Tak je to i správně, neboť není tvým úkolem se k tomuto neradostném dění na Ukrajině 
vyjadřovat. 

Billy   To jsem řekl již uplynulé pondělí jasně Bermunda. S tím vším nechci mít již nic společného, neboť 
mi bylo už nepříjemné, že mě ti vládní činitelé z Kyjeva kontaktovali dopisy a telefonem, jednou dokonce 
tehdy, když byl někdo v mé kanceláři, kvůli čemuž jsem telefonát jednoduše ukončil. Je mi velmi 
nepříjemné se mořit s celou touto věcí, jelikož se nechci vměšovat do politiky tím způsobem, že bych 
k ní zaujímal stanovisko. Jsem rád ochoten říkat zcela neutrálně to, co je skutečností a její pravdou, avšak 
nechci a nemohu zastupovat vlastní mínění. To se týká i Švýcarska ohledně neutrality, kterou naše vláda 
zadupává do země a pošpiňuje, jelikož ve vládě jsou zjevně jen nemnozí činitelé, kteří jsou dostatečně 
vzdělaní na to, aby chápali, co neutralita vůbec je a znamená a že nepřipouští absolutně žádné triky, 
jimiž se dělá to, co s ní již není v souladu. To ovšem ve Švýcarsku dělá část vládních představitelů, která 
tím neutralitu zcela ignoruje a porušuje tak závažně, že prakticky již nemá žádnou hodnotu. Nedokážu 
pochopit, že zrovna ve Švýcarsku mohou do vlády vstupovat lidé, kteří nejsou dostatečně vzdělaní na to, 
aby věděli, co neutralita skutečně je, takže ji jednoduše hrubě przní. 

Ptaah   Podivujeme se tomu stejně jako ty, neboť ani mi nedokážeme pochopit, že takovéto osoby jsou 
připuštěny ke správě státních záležitostí, osoby, které jsou tak nevzdělané, že nechápou ani to, o čem 
vypovídají a co znamenají smluvně zakotvená pravidla, přísahy a dohody atd., jako právě ohledně 
neutrality, která byla ze strany Švýcarska 20. listopadu 1815 smluvně garantována jako stále trvající 
neutralita Švýcarska a uznána na poli mezinárodního práva evropskými mocnostmi. Tuto písemnou 
smlouvu ale dnešní vládnoucí činitelé Švýcarska bez okolků porušují a otáčejí ji po větru, a sice právě 
tak, jak jim to právě připadá být osobně užitečné, nehledě na to, že tím zrazují nejen smlouvu 
o neutralitě, nýbrž v prvé řadě i Švýcarsko, resp. zemi, její ústavu a celé švýcarské občanstvo, z nějž činí 
lhavý národ. 

Billy   To, co říkáš, jistě souhlasí. 

Ptaah   To není můj osobní názor a posudek, nýbrž mínění a hodnocení nás všech, kteří jsme se snažili 
vyzkoumat, co všechno bylo původně v pojmu neutralita obsaženo a že vypovídal o tom, že nesměly být 
činěny žádné výjimky a změny, což značí, že nebylo nikdy a za žádných okolností přípustné se 
od neutrality jakkoliv odchylovat. 
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Billy   Tak jsem se to učil a chápal i ve škole. Ještě velmi přesně si pamatuji na to, že učitel Lehmann 
povídal, že švýcarská neutralita nepřipouští vůbec žádné změny, a že tudíž garantuje, že se Švýcarsko 
nikdy nebude vměšovat do cizích záležitostí cizích států, a že tedy zůstane nenapadnutelné. Říkal také, 
že kdyby se neutralita i jen minimálně ignorovala a pozměnila, tak by tím byla porušena a Švýcarsko by 
již nebylo neutrální, a bylo by tudíž napadnutelné. 

Ptaah   Tak tomu rozumíme i my sami. – Nyní bych chtěl ale vysvětlit, že se nemáte nechat svést státními 
vyhláškami, které jsou neodpovědně vydávány v tom smyslu, že nošení ochranných respirátorů 
a dodržování rozestupů mezi vámi a cizími lidmi již není nutné. Naopak je vše dotyčné i nadále nezbytné, 
neboť koronavirová nákaza není ukončena, ani se nestala méně nebezpečnou. V nadcházející době bude 
opět na vzestupu, a proto také porostou zdravotní rizika a eventuálně i smrtelné případy spojené 
s nátlakem na vakcinaci nedostatečně účinnými očkovacími látkami. To je to, co jsem ti chtěl ještě 
vysvětlit, abyste se mohli podle toho zařídit. Tím ale uplynul můj čas, kdy jsem tady mohl být, a proto se 
s tebou loučím a říkám na shledanou. Když nás budeš z nějakých důvodů potřebovat, tak zavolej 
Bermunda. Na shledanou, Eduarde. 

Billy   To udělám. Pak tedy na shledanou. Toho, co jsi říkal, se budeme držet, děkuji, Ptaah. 
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