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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Quinto z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý desátý kontakt 

Pondělí, 14. června 2022, 9.58 hod. 

Billy   Tebe jsem nečekal. Uplynula již léta od doby, kdy jsi tu byl. Tvé jméno je Quinto, pokud si správně 
vzpomínám? Ale srdečně tě vítám a zdravím. Skutečně mě překvapuješ, neboť když jsem byl 
informován, že někdo přijde, neměl jsi to být ty, ale Bermunda, tvá dcera. 

Quinto Mělo to být překvapení, které se ale skutečně vydařilo. Ale rovněž tě zdravím a mám radost, 
že tě znovu vidím a že s tebou mohu prohovořit nějaké věci, které mě velmi zajímají. 

Billy   Radost z opětovného shledání je také na mé straně. Zdá se mi ale, že jsi sem nepřišel jen proto, 
abys se mnou o něčem mluvil? 

Quinto   Jsi očividně stále ještě velmi pozorný. Ano, je tomu tak, neboť jsem na Zemi proto, že zde 
musím vyřizovat nějakou práci, kterou jsou pověřen provádět. 

Billy   Aha – pokud si správně vzpomínám, zabýváš se politikou a tak, že? 

Quinto   Ano, to je správně, a jsem pověřen tím, abych se věnoval válečným událostem, které se 
odehrávají mezi Ruskem a Ukrajinou, což je neradostné. 

Billy   Tak sem přicházíš a vstupuješ do vosího hnízda. 

Quinto   Do vosího hnízda? A jak to myslíš? Ale jsem tady již 3 dny a mohl jsem za tuto dobu mnohé 
objasnit. 

Billy   Bermunda mi vůbec neřekla, že sem přijdeš, a mimoto je nutno vysvětlit, že vosí hnízdo je právě 
hnízdo nebo vosí stavba, přičemž vosa je bodavý hmyz, který rád bodá, když je obtěžován. Tvůj příchod 
je ale, jak bychom tady řekli, profesně motivovaný, neboť se přece zaobíráš politikou atd. Pak jsi také 
jistě už nějaké věci vyzkoumal? 

http://cz.figu.org/


2 
 

 

Copyright 2022 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

Quinto   To jsem učinil, ano, neboť jsem byl skutečně velmi aktivní. To celé je velmi neradostné. 

Billy   A smím se dozvědět, co jsi vypátral? 

Quinto   To skutečně není tajemství, a já si myslím, že jsi rovněž dospěl k jistým zjištěním, která jsou 
podobná nebo stejná jako ta moje. Pověřenci z vedoucích pozic různých států, kteří dodávají na Ukrajinu 
nejrůznější zbraně, aby jimi byla vedena válka, nejsou nakloněni logice, rozumu a zdravému úsudku, ale 
propadli slepotě ve vztahu ke skutečnosti. Z faktů vyplývá, že tito vůdčí státní činitelé nejsou schopni 
vykonávat svůj úřad a neuvědomují si, že je tento muž, který je nazýván Zelenskyj a který v ukrajinském 
státě zaujímá pozici prezidenta a vykonává moc, oklamává. Navíc jsem rovněž jednoznačně zjistil, 
že tento mocí posedlý muž ovládá všechny tyto pověřence ve státních patrech různých států svým 
hereckým umem a využívá je pro své osobní účely, které jsou pro něj důležité a které souvisejí se 
zákeřným našeptáváním státu USA. Státní činitelé různých států, kteří jsou konáním a lžemi tohoto muže, 
Zelenského, zaujatí, nejsou schopni myslet, a tudíž ani posoudit jeho osobu a jeho skutečné záměry, 
a proto ani nedokážou pochopit, že tento muž vlastně v jejich státech převzal vedení a že je samotné, 
tedy jemu otrocky odevzdané státní činitele, řídí podle své vůle. Tento muž, Zelenskyj, nesporně 
usměrňuje státní činitele různých států podle svých záměrů, aniž by si to tito státní předsedové 
uvědomovali, a proto se vše odehrává podle jeho neprůhledných snah, přičemž dostává zbraně, kterých 
se dožaduje, a může uskutečňovat své rovněž záludné plány. Vinou jeho konání bude umírat ještě velmi 
mnoho lidí a budou páchány destrukce, čehož tento muž ale nikterak neželí. Navíc se realizují i plány, 
které tajně zadávají státní činitelé USA – a kromě toho jsou zadávány i dále z pozadí. Ale všichni ti státní 
představitelé různých států, kteří Ukrajině a tomuto muži, Zelenskému, dodávají zbraně a jiný válečný 
materiál, jsou fakticky zasaženi slepotou ve vztahu ke skutečnosti, takže fakticky nejsou schopni 
posoudit lidský charakter, a proto nedokážou rozpoznat, že své rozhodnutí a usnesení o zbraňových 
dodávkách již nečiní sami, ale že je za ně činí tento muž, Zelenskyj. Vlastní pověřené osoby z vrchních 
politických pater různých států, které dodávají zbraně, tedy již nejsou těmi, kdo skutečně věci rozhoduje 
a vede, neboť o nich rozhoduje a vede je nepochybně tento muž, Zelenskyj, a navíc to také záludně činí 
USA. Zjistil jsem zvláště to, že v Německu vedlo vměšování tohoto muže, Zelenského, k tomu, že nevyvíjí 
pouze svoji regulérní vůdčí moc, ale že je současně i tou silou, která za regulérní, pověřené státní činitele 
určuje to, co se má stát ohledně zbraňových dodávek z Německa na Ukrajinu. Vskutku svým rozhodujícím 
působením vnesl do myšlenek státních představitelů rozkol, z nějž tudíž vzešla nejednotnost, která 
v jejich řadách budí nepokoj. To působí ve prospěch tohoto muže, Zelenského – což ovšem dokáže svým 
vylhaným žebráním maskovat –, tedy že je schopen ve svůj prospěch a ve prospěch USA řídit státní 
činitele podle své vůle a pokračovat ve válce tak dlouho, jak se tomu jemu a USA bude zamlouvat. 

Billy   Z tohoto pohledu jsem celou tu věc již vícekrát nechával probíhat svými myšlenkami, přičemž jsem 
si ale myslel, že se nad těmito věcmi vládní činitelé různých zemí také zamyslí a že díky tomu zchytřejí. 
Teď mi ale vše, co říkáš, připadá tak logické. Vlastně tomu úplně rozumím až nyní, kdy to říkáš a kdy se 
na celé počínání tohoto Zelenského dívám přesněji z tohoto úhlu pohledu. Tu mi ale tane na mysli také 
Švýcarsko, v němž byla neutralita takříkajíc kriminálně hrubě zmařena, jelikož neodpovědní živlové, 
zejména očividně i členové samotné Spolkové rady, převzali a uplatňovali sankce diktatury EU. 

Quinto   To je mi rovněž známo, a vinou tohoto nerozvážného, nerozumného a neodpovědného konání 
není švýcarský stát již nyní neutrální, neboť neutralita nebyla tímto jednáním pouze porušena, ale 
zrušena a znicotněna. Neutralita v žádném ohledu nepřipouští něco, co s ní není absolutně v souladu, 
jako např. sankce, které nutně zasahují do pořádku jiného státu. 

Billy   Tak tomu rozumím i já, neboť podle mého chápání nepřipouští neutralita vůbec nic, co se dotýká 
– nyní z čistě politického pohledu – pořádku, bezpečnosti, politiky a zákonů atd. jiného státu. Jediné, co 
neutralita dovoluje, je to, že smí být poskytováno poradenství, ale to jen tehdy, když si to dotyčná strana 
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nebo politická strana atd. bude přát. Neutralita ovšem platí v každé oblasti života, v každém společenství, 
politice a úplně všude. 

My ve Švýcarsku máme ve Spolkové vládě, jakož i v Národní a Stavovské radě, očividně lidi, kteří nejsou 
dostatečně vzdělaní, a navíc jsou příliš hloupí a pošetilí na to, aby věděli a chápali, co neutralita skutečně 
je, co znamená a jakou má hodnotu, a to nejen z politického, ale i ze soukromého pohledu. V tom 
skutečně není žádný rozdíl, neboť neutralita zůstává stále tatáž, neboť pojem neutralita nebo neutrální 
(převzato z latinského výrazu »neutrum«, tj. »žádná z obou stran«) znamená absolutní vyváženost, jakož 
i bezpohlavnost, nestrannost, nenabitost atd. Neutralita byla ze strany Švýcarska vytvořena hlavně pro 
mezinárodní politiku a k zachování nestranného, nezaujatého postoje v případě konfliktu cizích států, 
a sice teprve na Vídeňském kongresu, který proběhl 20. listopadu 1815; avšak řeč o neutralitě byla 
vedena již roku 1647. Trvale platná neutralita skýtala Švýcarsku, od roku 1848, kdy bylo založeno, zvláštní 
mezinárodněprávní postavení ve vztahu k bezpečnosti a zahraniční politice, což bylo v mezinárodním 
právu uznáno jako trvalá právní dimenze. Tato neutralita byla ale nyní naprosto zprasena tím, že se 
Švýcarsko připojilo k sankcím, které uvalila na Rusko diktatura EU, a že tyto sankce začalo uplatňovat, 
což znamená nejen to, že byla porušena smlouva o neutralitě, ale i to, že neutralita Švýcarska byla 
zprasena. Provinilci ze Spolkové, Národní a Stavovské rady mohou tedy celé to porušení neutrality, 
kterého se dopustili, překrucovat a otáčet, jak chtějí, ale ani jejich vylhaná, hloupě pošetilá »vysvětlení« 
o tom, že neutralita dovoluje sankce, nemohou zvrátit fakt, že byla neutralita porušena, a nemohou tuto 
skutečnost odčinit. A to ani pomocí lži, že Švýcarsko se svým zlým, sprostým, neospravedlněným 
a neutralitu porušujícím konáním odvedlo práci na uvolnění situace, že vykonalo dobrou věc tím, 
že »stavělo mosty«, a že do jisté míry zprostředkovalo mír, spravedlnost a svobodu. To celé ohledně těch 
sankcí, které Švýcarsko převzalo a které uvalilo na Rusko, nemá skutečně nic společného s šancí 
podporovat mír, s neutralitou a bezpečnostní politikou, jak tvrdí hloupí a omezení politici v Bernu, nebo 
jak dokonce nestoudně lžou, jelikož jsou skutečně tak hloupí, nevzdělaní a neschopní, že nevědí 
a nechápou, co neutralita skutečně je. Ti provinilci ze Spolkové, Národní a Stavovské rady, kteří jsou 
hloupí a pošetilí a kteří očividně postrádají i dostatečné vzdělání, jakož i rozum a zdravý úsudek, svým 
ničivým a neuváženým jednáním ve věci převzetí a uplatňování sankcí nejenže porušili neutralitu 
Švýcarska, ale učinili také švýcarský stát napadnutelným, což se v nadcházející budoucnosti ještě vymstí. 

Quinto   Nedokážu pochopit, že ve Švýcarsku zastávají posty ve vedení státu osoby, které – jak říkáš – 
nevědí, co explicitně znamenají hodnoty neutrality a že je tato neutralita převzetím a uplatňováním 
sankcí porušována. Zdá se mi, že tím, co jsi řekl, se dotýkáš skutečně závažného případu porušení 
neutrality, kterého se dopustili vůdčí činitelé švýcarského státu, je to tak? 

Billy   Ano, to z mé strany není špatný vtip, neboť Spolková vláda v Bernu učinila to, co jsem pověděl. 

Quinto   Skutečně? 

Billy   Ano, já s tebou nežertuji. 

Quinto   To, co jsi pověděl, nedokážu pochopit, neboť neutralitu nelze podle chuti a nálady jednoduše 
porušovat a pozměňovat. Neutralita je pevný a neměnný fakt, jenž nemůže být nikterak měněn a jenž 
nepřipouští nic, co způsobuje nějakou škodu. Zvláště ne v politickém ohledu Švýcarska, neboť jak jsi 
podotkl, Švýcarsko podepsalo a ustanovilo mezinárodní politickou smlouvu o neutralitě, a tudíž má tato 
smlouva platnost a nesmí být v žádném případě ani minimálně měněna nebo obcházena. Pravá 
neutralita toto nikdy nepřipouští. 

Billy   To je mi jasné, ale části vládnoucích činitelů v Bernu nikoliv, přičemž právě činitelé z částí Spolkové, 
Národní a Stavovské rady měli v této hře své špinavé prsty a podíleli se na ní falešnými myšlenkami, svojí 
nevědomostí a svým nedostatečným vzděláním. 
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Quinto   Nedokážu pochopit, že jsou do takovýchto úřadů uváděny takovéto osoby jako pověření státní 
činitelé, to by se fakticky dít nesmělo. 

Billy   To můžeš zdůraznit, neboť jsem téhož názoru. Takovíto lidé jednoduše nepatří do vlády a tento 
názor zastávám stále a trvale. Ale ty jsi chtěl se mnou probrat jiné věci, které se, jak se domnívám, 
vztahují na Učení Tvořivé energie? 

Quinto   Uvažuješ správně, neboť o to se jedná. 

Billy   Dobrá, pak tedy spusť ... 
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