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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý devátý kontakt 

Čtvrtek, 9. června 2022, 21.58 hod. 

Billy   Tak ty už jsi tady, zdravím tě a vítám, Bermunda. Netrvalo dlouho, než jsi sem přišla, ale byl bych 
to již včera sdělil Ptaah, kdybych to věděl. Bernadette jsem se právě až dnes tázal na to, co se odehrálo. 

Bermunda   Také tě zdravím. O tom, že tady byl včera Ptaah, vím, neboť mi to říkal, stejně jako to, 
že mám přijít na zavolání. Copak se tedy objevilo? 

Billy   Jedná se o tohle zde, Ptaah by měl posoudit obsah. Je to fleška, jejíž obsah ti ale musím ukázat 
na počítači. Okamžik prosím – – ano, teď musíš jen najít, co ... 

Bermunda   ... Je tam tolik složek, nemohu najít to, o čem jsi mluvil. 

Billy   Žádný problém, zajdu naproti k Bernadette a nechám si ukázat, kde se dá najít ta správná složka. 
– – – A jsem zase zpět, Bernadette věděla, kde se ta hledaná položka nalézala. Tady – – to je ono ... 

Bermunda   Dobrá, pak to chci přenést na svůj přístroj. Toho všeho je ale trochu mnoho, a proto to 
udělám až později, neboť nejprve bych se s tebou chtěla bavit. Ptaah mě upozornil na to, že ti již včera 
říkal, abyste se drželi toho, že budete nosit ochranné respirátory a zachovávat odstup od osob, s nimiž 
nežijete v přímé nebo užší sféře skupiny, přičemž máte být opatrní i ohledně domácích i jiných vyšších 
či nižších zvířat, jelikož ta mohou přenášet koronavirovou infekci. Nová mutace koronavirové nákazy, 
které se již vyvinula a ještě se dále vyvíjí, jak vysvětluje Ptaah, je mnohem nakažlivější než varianta, které 
se šířila do této doby. Tato nová mutace sice není nebezpečnější než ta dosavadní, jak dále vysvětluje, 
ale je agresivnější a zasahuje dokonce i osoby, které se z nákazy dříve uzdravily a samozřejmě i ty, které 
se nechaly nebo nadále nechávají ošetřit nedostatečnými očkovacími látkami. A dále vysvětluje ... 
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Billy   ... Ať si nedělá žádné starosti, neboť pro nás všechny je takříkajíc povinnost, že se přidržujeme 
jeho dobře míněných, a navíc odborných rad, i když se na nás mnozí spolubližní hloupě dívají a šuškají si 
o nás za našimi zády. 

Bermunda   Ano, na to Ptaah speciálně upozorňoval, což jsem chtěla předtím zmínit. Povídal, že se 
nemáte nechat vyvést z míry osobami, které se vám budou posmívat atd., jelikož chodíte s ochrannými 
respirátory, neboť ty skýtají jistou ochranu před infekcemi, a to nejen ohledně koronavirové nákazy. 
Podle něj však nelze vyloučit, že se ta či ona osoba, navzdory vší opatrnosti, přece jen koronavirovou 
nákazou infikuje, čehož se žel nelze vyvarovat, neboť cesty infekce jsou podle něj nevypátratelné. 

Billy   V současnosti jsou tu také opičí neštovice, které jsou nakažlivé a mohou se pandemicky rozšiřovat; 
ty jsou již registrovány v různých zemích, a sice už i ve Švýcarsku. Pak je také nutno vzít v potaz okolnost, 
že lidé začali být pandemií takříkajíc unavení a ukolébávají se v pocit bezpečí, že koronavirovou nákazou 
nebudou postiženi. Lidem ale připadá, že jsou v bezpečí, zejména i proto, že máme ve světě 
neodpovědné vládnoucí činitele, kteří proklamují, že ve vztahu k přenosu koronavirové infekce z člověka 
na člověka je nadbytečné nosit roušky a dodržovat rozestupy. A tím se populace řídí i přesto, že je 
koronavirová nákaza opět na vzestupu a že se šíří nová mutace, která se jednoduše označuje jako 
poddruh varianty omikron, a je tudíž bagatelizována. 

Bermunda   Totéž zjištění jsme učinili i my. Smím ale ještě něco povědět o Ukrajině, o které ty již nechceš 
mluvit? 

Billy   Když to musí být? 

Bermunda   Ano, to si myslím. – Nedokážu pochopit, že vůdčí činitelé různých států dodávají tomuto 
válečnému zločinci Zelenskému zbraně, že mu důvěřují a věří a že tím prodlužují válku. Nejen pro mě, 
ale i pro nás všechny, Plejaren, je nepochopitelné, že většina národů zastává tytéž chybné názory jako 
státní představitelé. Příklon na stranu tohoto muže, Zelenského, nedokážeme pochopit, neboť on je kvůli 
své posedlosti mocí válečným zločincem, který chodí bezskrupulně přes mrtvoly a jenž neprojevuje vůči 
žádnému člověku soucit a nepřebírá odpovědnost za to, co ve své mocichtivosti rozšiřuje. Naprosto se 
vymyká našemu chápání, že jsou pověřenci různých států a části jejich populací tak zaujati tímto 
válečným zločincem, který navíc jako nohsled Ameriky uskutečňuje plány této země, která nechce Rusko 
jen pokořit, ale i zničit a nakonec ovládnout. 

Billy   Když to skutečně musí být a když chceš slyšet, co k tomu můžu říci? 

Bermunda   Bylo by to pro mě důležité, neboť my všichni víme, že jsi spolu se Sfath ... 

Billy   ... Dobrá, dobrá, pak tedy budiž. – Nuže, já vím již od 40. let 20. století, kdy jsem se Sfath pozoroval 
nějaké budoucí události, co se bude odehrávat, ale musel jsem mu slíbit, že se o tom ani slovem nebudu 
zmiňovat. A tento slib dodržuji, stejně jako všechny ostatní sliby. Ale smím přinejmenším povědět, jaké 
jsou faktické souvislosti, tedy že tento Zelenskyj je skutečně válečným zločincem a otrocky závislým 
lokajem USA, za nimiž od roku 1787 – no ano, ty víš, co tím myslím. O tom se přece již nemá více otevřeně 
hovořit. Každopádně je skutečnost a její pravda taková – jak jsi ji už uvedla –, že vše probíhá tím 
způsobem, že USA používají tohoto Zelenského k tomu, aby se mohly přiblížit naplnění svých plánů na 
dosažení světové vlády, a sice tím způsobem, že Zelenskyj může kvůli zbraňovým dodávkám od hlupáků 
a pošetilců prodlužovat válku a pokořovat Rusko, a tím samozřejmě i Putina. Přirozeně nelze Putina, 
který válku spustil a který ji vede, hodnotit lépe než kohokoliv jiného, kdo jedná takovýmto způsobem, 
avšak od Zelenského se liší tím, že není lokajem USA. Putin tedy nevede válku tajně pro Ameriku, nýbrž 
naopak pro Rusko, na nějž USA zle dotírají pomocí podlostí, lží, podvodů a zákeřností atd. a tím, že »chtějí 
umístit NATO na Ukrajinu«, proti čemuž se Putin samozřejmě brání – žel válkou, která si žádá mnoho 
mrtvých a četnou destrukci, devastaci a vyhlazování. To vše nerozeznávají, nevidí a nechápou vlády a 
tímto válečným zločincem Zelenským nahlodané části populací ze zemí, které Zelenskému bez rozpaků 
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dodávají zbraně, anebo uvalují sankce na Rusko. Široce se rozmohla strannost a zaujatost hlupáků a 
omezenců, kteří Zelenskému věří, tedy provinilců, vládních činitelů a částí populací různých zemí, což 
vede k tomu, že dodávají zbraně a vynášejí Zelenského do nebes, anebo uvalují na Rusko sankce, protože 
nejsou schopni vidět a myslet a jsou fakticky hloupější než oslové. Více k tomu patrně není co dodat, 
neboť hlupákům a pošetilcům – tedy pozemšťánkům, kteří nejsou schopni ani vidět, ani myslet, natož 
aby disponovali logikou, rozumem a zdravým úsudkem – skutečně není pomoci, neboť nerozeznávají 
skutečnost a její pravdu ani tehdy, když jim přímo bije do očí. Všichni tihle lidé, tedy hlavně vládní 
představitelé, pronášejí také velká slova o údajném účastenství – co možná v televizi, aby celý svět viděl, 
jak špinavě lžou –, když se někde odehraje nějaké neštěstí, vražda, masová vražda nebo něco jiného, 
kvůli čemuž jsou lidé uvrhováni do nouze a bídy a propadají smrti atd. To pak hned vládní činitelé a 
politici přibíhají na dané místo, aby veřejně vystoupili a pokrytecky a lživě vyjádřili svůj údajný soucit pro 
ty, kteří utrpěli škodu nebo jiným způsobem trpí a byli znevýhodněni, avšak tito činitelé se pranic 
nestarají o to, co se těm, kteří byli zasaženi utrpením a nevýhodami nebo přišli jinak k újmě, přihodilo. 
Toto objasnila a zjistila již Semjase u několika set vládnoucích a politiků, jakož i u jiných pozemšťanů, 
když chtěla tomuto předstíravému počínání přijít na kloub a chtěla přesně vědět, do jaké míry byly pravé 
ty veřejně hrané »projevy soucitu« všech těchto vládnoucích činitelů, částečně politiků a soukromých 
osob. Semjase zjistila, že dotyční dávají na odiv právě jen zdánlivou útrpnost a zdánlivý soucit, aby si 
uchovali svoji vlastní pozici a budili zdání, že jsou velmi odpovědnými vládními a politickými osobami, 
čímž chtějí dosáhnout toho, aby je populace více respektovala. 

Bermunda   To, co jsi právě pověděl a co zjevně zjistila již Semjase, jsme v novější době vyzkoumali i my 
sami. 

Billy   Jestli máš ještě čas, tak bych chtěl ještě uvést do diskuze téma klimatické změny a přelidnění. 

Bermunda   Když to nebude trvat příliš dlouho? 

Billy   Posledně byl v televizi opět jeden pořad, který pojednával o hlouposti a pošetilosti klimatických 
teroristů a obhájců klimatu, kteří ani za mák nemyslí a kteří svými akcemi stále jen působí velké a rozličné 
škody. Pranýřují automobilovou dopravu všeho druhu, čímž ji narušují a čímž nedosahují žádného užitku. 
Klimatičtí teroristé činí automobilovou dopravu odpovědnou za vypouštění velké části CO2, avšak vzápětí 
sami létají někam na dovolenou letadlem, kvůli čemuž se ještě mnohem více vyfukuje do vzduchu CO2. 
Avšak i nadále se páchá teror a způsobují se škody, které často stojí statisíce franků. Současně s tím se 
ani slovem nehovoří o pravé příčině znečišťování životního prostředí a ničení klimatu a tato příčina se 
nepotírá, a tou je přelidnění, které bude již brzy zahrnovat 10 miliard lidí a které Země již nebude moci 
unést. 

Nikdy se nemluví o tom, že intriky spjaté s veškerým znečišťováním a ničením přírody, zvířecí a rostlinné říše 
a planety a antropogenní změna klimatu mohly vzejít a mohou se dále vzmáhat jen vinou přelidněnosti, 
v jejímž rámci lidstvo projevuje všechny ty požadavky, přání a tužby po nezbytnostech i luxusu, jež musejí být 
samozřejmě uspokojovány. Nad tím se totiž nikdo nezamýšlí – každopádně nikdo z klimatických aktivistů, 
kteří páchají teror a sami zaviňují, že se do atmosféry vypouštějí kvanta CO2, tedy právě tím, že cestují 
letadlem do dalekých krajů, aby tam trávili prázdniny, a dále také tím, že sami, jako lidské bytosti, produkují 
CO2, čímž sami podporovali a podporují změnu klimatu, nad čímž nikdo neuvažuje. 

Země je drancována a olupována o všechny své zdroje; rostlinná říše, pole a zahrady jsou otravovány 
pesticidy, herbicidy a jinými chemickými prostředky, následkem čehož jsou obrovské plochy země, dříve 
či později, jednoduše umrtvovány a přestávají být úrodné. Velké agrární hospodářské, velké zahradnické 
a četné soukromé podniky vypouštějí ve svých zahradách pesticidy, herbicidy a jiné chemické prostředky, 
jimiž otravují svět přírody a její zvířectvo a rostlinstvo, jakož i atmosféru, a to často do té míry, že podléhají 
definitivní otravě, nebo jsou dokonce definitivně zlikvidovány. Tímto způsobem bylo již vyhlazeno asi 
70 procent životně veledůležitého hmyzu, tisíce rostlin, vyšších i nižších zvířat a mnoho jiných živočichů. 
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A vedle toho všeho byla a stále je také nasycována atmosféra všemožnými jedovatými plyny, čímž bylo 
a nadále je ničeno klima a doháněno k převratu a ke změně. Už jen tím, tedy právě těmito intrikami, které 
lidé v rámci svého přelidnění páchají, aby uspokojovali své požadavky, nezbytné potřeby, přání a tužby 
po luxusu, vzniká celá ta nouze a bída, znečišťuje se životní prostředí a ničí se klima. 

Jen nanejvýš vzácně se někdo zamýšlí nad tím, že přelidnění představuje onen vlastní a skutečný problém, 
z nějž plyne veškeré znečišťování životního prostředí, veškeré ničení, likvidování a vyhlazování, neboť v jeho 
rámci, v rámci početně již dávno překypujícího lidstva, musejí lidé páchat všechny své intriky, aby 
uspokojovali své požadavky a nezbytné potřeby a plnili si svá přání a tužby po luxusu atd. – a zejména se nad 
tímto nikdy nezamýšlejí klimatičtí aktivisté a »ochránci klimatu«, kteří terorem, jejž páchají, tropí obrovské 
škody. 

V prvé řadě se bojuje pouze proti CO2, který je produkován automobilovou dopravou, jež asi z 25 procent 
přispívá k celkovému znečišťování vzduchu, avšak lidé se nezamýšlejí nad tím, že veškeré znečišťování 
probíhá asi ze 75 procent jiným způsobem, jako např. leteckou dopravou a hlavně i vydechováním lidí, již 
budou v rámci svého přelidnění brzy dosahovat počtu 10 miliard; v jejich buňkách je totiž při metabolických 
procesech spotřebováván kyslík, přičemž jako odpadní produkt vzniká oxid uhličitý, resp. CO2. Ten se pak přes 
krev dostává zpět do plic a je odtamtud vydechován do životního prostředí – a tak to probíhá bezmála již 
u 10 miliard pozemšťanů, kteří generují více CO2 než všechny automobily dohromady. Na to však pomýšlí jen 
málo lidí, a zejména tak nečiní ti, kteří působí jako klimatičtí aktivisté, klimatičtí teroristé, tropitelé škod či jiní 
obhájci klimatu a klimatičtí radikálové a chaotové, kteří způsobují škody na náklady populace, a navíc 
podněcují nákladné zásahy policie a soudní pře, přičemž to vše musí zpravidla platit nezúčastněná populace. 
Způsobitelé všech těch vznikajících finančních nákladů platí nanejvýš jen jejich malý zlomek, tedy zlomek 
toho, kolik dotyčné škody skutečně stojí. Klimatičtí aktivisté – které vše způsobují a kteří jsou skutečně 
hloupými a pošetilými klimatickými teroristy, již nedokážou myslet a používat logiku, rozum a zdravý úsudek 
– platí totiž maximálně soudní poplatky, pokud vůbec. Že je však nutno rozumně uvádět do diskuze pravý 
důvod klimatické změny, pravý důvod znečišťování životního prostředí a veškerého ničení planety, přírody 
a vyhlazování tisíců rodů a druhů v živočišné a rostlinné říši a že je nutno podnikat něco pro to, aby veškeré 
zlořádné ničení klimatu, Země a přírody a likvidace četných rodů a druhů zvířecí a rostlinné říše přestaly, 
tomu hlupáci a pošetilci, kteří působí jako klimatičtí teroristé, nerozumějí. Natož aby se po sexuální stránce 
chovali odpovědně a zřekli se potomstva, aby celé to přelidňování prudce polevilo, aby ustalo kořistivé 
drancování planety a aby se příroda a její zvířecí a rostlinná říše mohly co nejlépe zotavit a mohlo se ještě 
zachránit to, co zachránit lze. Ale na to slyší jen velmi, velmi nemnozí, neboť pronášet velká slova, nikdy se 
jich nedržet a podsouvat všem ostatním vinu za celou nouzi a bídu je snazší a jednodušší, než se sám 
kontrolovat, sám se snažit, sám jednat podle svědomí, nést odpovědnost a chovat se podle starého známého 
principu disciplíny, kázně a pořádku. 

Bermunda   To vše, co nastiňuješ, je plnou skutečností a její pravdou, jak máš stále ve zvyku říkat. Avšak nyní 
musím již brzy odejít a pospíšit si s tím, co ještě musím udělat, neboť tvá řeč trvala přece jen déle, než jsem 
se domnívala. 

Billy   Promiň, nechtěl jsem tě dostat do časové tísně. Nyní tedy přejdu naproti do bytu a nechám tě dělat 
tvoji práci. Ahoj, Bermunda, a brzy na viděnou. 

Bermunda   Na shledanou, Eduarde, můj milý příteli. 
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