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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Quinto a Bermunda z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý jedenáctý kontakt 

Středa, 22. června 2022, 10.49 hod. 

 

Billy   Tak jsi tady, už dlouho jsem na tebe čekal já – – ach, ty přicházíš také, buďte oba srdečně vítáni. 
Zdravím tebe, Bermunda, a samozřejmě i tebe, Quinto. 

Bermunda   Buď rovněž pozdraven, ale omluv mě, neboť okolnosti mi žel bránily v tom, abych sem přišla 
dříve. 

Billy   Ano – to je v pořádku. Nemusíš se omlouvat, neboť každý člověk má svoji práci a musí ji vyřizovat, 
a tudíž nemůže vždy dodržet čas tak, jak by si to představoval. 

Quinto   I já tě zdravím, a děkuji, že jsme zde vítáni. 

Billy   Přirozeně, to je přece samozřejmé. Ostatně mě neobyčejně těší, že ses tak dobře naučil ovládat 
moji mateřštinu, švýcarskou němčinu. V tomto ohledu, čímž myslím ohledně jazyka, mám pak jednu 
otázku, kterou prosím, Bermunda, přednes Ptaah. 

Quinto   To pro nás přece není problém, jak víš. Velkou práci musíš pak ovšem odvádět ty, neboť přece 
musíš vše převádět do německého psaného jazyka, když vyvoláváš a sepisuješ rozhovory. 

Billy   Ano, já vím, nicméně fakt, že musím vše převádět ze švýcarské němčiny do němčiny spisovné pro 
mě nepředstavuje problém. Ale podívej se semhle, Bermunda – tady jsem napsal vše, co máš předat 
Ptaah. Mohla bys, prosím, to všechno ofotografovat? Ale mám ještě jeden dotaz, který je velmi 
neobvyklý, jelikož se na tyto věci jinak nikdy netážu, neboť přece není mojí věcí, kam chodíte a co děláte 
atd.: Co vlastně dělá Ptaah a kde se nalézá? 
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Bermunda   Tvá otázka skutečně není obvyklá, neboť jinak se na tyto věci nikdy neptáš. Ale není žádným 
tajemstvím, kde se nachází a co vyžaduje jeho pozornost. Jeho úkolem (...) 

Billy   Vlastně to přece nechci vědět, neboť přece vím, že (...) To mi postačuje, a mimoto se to nemusí 
všude vyprávět, a tedy ani zmiňovat tak, aby se to vytrubovalo do světa. Proto tuto pasáž nahradím 
pouze trojtečkami ... 

Bermunda   ... dobrá, určitě to uděláš správně. Nyní tedy chci učinit to nezbytné a poté odejít. Pravím ti 
tedy již teď na shledanou. 

Billy   Pak tedy dobrá – na shledanou. Můžeš svoji práci udělat na tomto stole, to nás určitě nebude 
rušit, až budeme s Quinto hovořit. 

Quinto   To nás skutečně rušit nebude, a mimoto tě opět uvidím později. – – Nyní bych rád vysvětlil 
nějaké věci, načež odejdu pryč, neboť musím zpátky na planetu Erra. Má práce je zde na Zemi ukončena, 
práce, která byla spojena i s průzkumy v minulých měsících, týdnech a dnech. Ze všech těchto průzkumů 
vyplynuly velmi neradostné, ba dokonce úděsné poznatky, které svědčí o tom, že většina vůdčích osob, 
jež zaujímá nejvyšší pozice ve státech, jakož i vedlejší vůdčí činitelé a poradci, nejsou schopni velkou 
měrou vykonávat svůj úřad, což platí i pro většinu státních představitelů tvé domoviny, což je žel nutno 
zmínit. 

Ve spolupráci s ... jsem v době minulosti, budoucnosti a přítomnosti prováděl po dobu měsíců, týdnů 
a dnů, kdy jsem byl přítomen zde na Zemi, výzkumy, na jejichž základě jsem dospěl k tomu, že četní vůdčí 
činitelé různých států finančně profitují ze své korupce, jako je tomu ve velké míře v ukrajinském státě, 
který je zasažen válkou a v němž se korupce fakticky bez zábran rozmáhá. I samotný prezident Zelenskyj 
patří ke zkorumpovaným činitelům a obohacuje se, ačkoliv lže a tvrdí, že se vážně snaží potírat korupci 
ve státě. 

Zjistili jsme, že ve všech státech na Zemi, které vyrábějí, prodávají i kupují zbraně, jsou zjevně 
nejzkorumpovanější úřady ministerstev obrany. Avšak částečně vládne těžká korupce, podvody 
a krádeže i v ostatních úřadech, jakož ale i na obchodních úrovních, v organizacích všeho druhu a také 
ve význačných a celosvětové známých pomocných i zdravotních organizacích, ve spojeneckých 
sdruženích, ale i v různých společnostech, klubech, spolcích a společenstvích atd. Velmi mnoho věci se 
zakládá na lžích a podvodech, a velmi mnoho osob ve vrcholných vedoucích funkcích se obohacuje 
finančně i věcně na majetku státu, rozličných a světoznámých organizací všeho druhu, jakož i na majetku 
klubů, spojeneckých uskupení, společností, spolků a společenství atd. 

V politice – a sice ve všech pozemských státech – lže a podvádí většina vůdčích činitelů, jejich pomocníků 
a poradců do té míry, že faktická pravda nedostává vůbec šanci, aby kdy pronikla na veřejnost, a aby se 
o ní tedy lid dozvěděl. Týmž způsobem jednají i veřejná média, která bez zábran rozšiřují lži a klamy do té 
míry, že faktickou pravdu zcela falšují. Kvůli tomu jsou lidé bez skrupulí uváděni v omyl a přiklánějí se na 
stranu kriminálních a zločinných živlů, jako např. na stranu ukrajinského prezidenta, Zelenského – ten 
dokázal rychle uchlácholit vůdčí činitele mnoha států a získat je k tomu, aby mu dodávali zbraně a aby 
mohl ve válce na Ukrajině dlouho a stále déle pokračovat. Vůdčí státní představitelé všech států, které 
dodávají na Ukrajinu zbraně, jsou vskutku velmi hloupí, a svým konáním podporují zabíjení a vraždění, 
přičemž protahují válku, což si žádá mnoho lidských životů. Kvůli své hlouposti a neodpovědnosti 
nerozeznávají, že tento muž, Zelenskyj, je diriguje podle své vůle a podle vůle USA a že vlastně již nejsou 
vůdčími činiteli svého státu, nýbrž lokajové USA a zejména tohoto Zelenského, který je klame pomocí lží 
a podvodů. Tento fakt mě vedl k tomu, abych společně s ... vypátral původ celé záležitosti, která nakonec 
vedla k válečné katastrofě na Ukrajině. Šetření, která jsme v minulosti prováděli během doby jednoho 
roku, měsíců a týdnů a také v době přítomnosti, prokázala, že základními původci této zhoubné 
ukrajinské války jsou v zásadě USA, jejich temné státní vedení a ukrajinský prezident Zelenskyj, zatímco 
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Rusko, resp. Putin ztratil nervy a trpělivost, kvůli čemuž nechal rozpoutat válku. To je ovšem něco, co 
hodnotíme jako zločin, stejně jako veškeré válečné jednání. Média okolních států i zemí po celém světě 
však rozšiřují o válce na Ukrajině jednostranná falešná hlášení, lži a podvodné zprávy, a to v tom smyslu, 
že se zamlčují válečné zločiny ukrajinské armády, stejně jako intriky a válečné zločiny cizích žoldnéřů 
a dobrodruhů z četných cizích států, jakož i ze samotné Ukrajiny a Ruska. Mohli jsme pozorovat, tedy já 
a ..., že žoldnéři – kteří jsou ve skutečnosti všichni vášnivými, zvrácenými a otrlými vrahy – ostřelovali 
utečence a jejich vozidla ukořistěnými ruskými zbraněmi a zabíjeli lidi, tedy ženy, muže i děti. Tato 
událost byla však později pomocí lživých tvrzení podsunuta ruskému vojsku. Tito zvrácení lidé neznají 
pocity lítosti, hanby a viny, neboť jsou vpravdě mnohem horší a zvrácenější než divoká zvěř, kterou u vás 
nazýváte lidožravou. 

V minulosti jsem spolu s ... vyzkoumal, že za celou tuto katastrofu nese vinu chybně řízená politika USA 
a jejich temného vedení, jakož i politika vládychtivého a prolhaného Zelenského, který podvádí celý svět. 
Toto jsou činitelé, kteří ve skutečnosti zapříčinili krizi a válku na Ukrajině, neboť učinili vše pro to, aby ji 
vědomě přivodili. Fakticky jsou viníky oni, a nikoliv Putin, ačkoliv to, co Putin udělal, tedy že vyvolal válku, 
představuje zločin, který si žádá mnoho lidských životů. Nyní zašla situace dokonce tak daleko, že je svět 
vinou USA a Zelenského nutně vystaven riziku jaderné války – a ta skutečně hrozí. USA se svým temným 
vedením a Zelenským učinily všechny kroky proti Rusku, aby zavdaly příčinu války na Ukrajině. USA se 
nespokojily a nespokojují s tím, že se od nepaměti kloní k tomu, aby se celý svět, obchodní svět, průmysl 
a národy atd. stavěly proti Rusku a aby se spolčovaly za tím účelem, aby Rusko zbankrotovalo. Kromě 
toho je tomu již po léta tak, že USA ve skrytu ovládají různé evropské státy, aniž by si to jejich vůdčí 
činitelé a národy uvědomovali. USA se již po velmi dlouhou dobu plíživě angažují v nejrůznějších státech 
světa, aby v nich probouzely vzpurnost a rebelství proti Rusku a získaly je pro sebe v tom smyslu, 
že budou schvalovat válku a nenávidět Rusko. Válka však nikdy není řešením, jakým lze postupovat proti 
ruskému státu, přičemž nelze pomocí vládychtivosti, nenávisti, lží a podvodů přivodit mír, který si USA 
údajně přejí. 

Billy   Diplomatické rozhovory, které jsou vedeny na základě logiky, rozumu a zdravého úsudku, jakož 
i upřímné přátelství a spolupráce bez vládychtivých manýrů, přinášejí skutečně v plném rozsahu fakticky 
fungující koexistenci, resp. situaci, v níž vedle sebe existují jednotlivé strany, aniž by vedly rozbroje. USA 
ovšem od nepaměti dělají přesně to, co je chybné, neboť vlivem tužeb po světové vládě, vlivem 
nepřátelství, zášti, lží, podvodů a války nevzejde nikdy mír. Ten bude vzcházet tím méně, když budou 
šílení vládní činitelé dodávat na Ukrajinu zbraně a protahovat ji co nejdéle to bude možné a když s tím 
budou stejně smýšlející části populací souhlasit. Že kvůli tomu ale umírají četní lidé, na to nikdo z těch 
všech, kteří dodávají zbraně nebo jsou s tím jednoduše srozuměni, nepomýšlí. S tím souvisí i hodně 
peněz (pokaždé v miliónové výši), které jsou darovány za účelem války, neboť i s jejich pomocí lze 
nakupovat zbraně a munici, s nimiž se opět zabíjí a vraždí. 

Quinto   USA mají ve zvyku zapírat a překrucovat pravdu, neboť chtějí pouze boj a válku, kvůli čemuž 
také neustále tajně vymýšlejí nové zbraně a testují je na speciálních místech, na čemž se směrodatně 
podílejí tajné služby USA, jak jsme zjistili. O tom americká veřejnost nic neví, neboť v tomto ohledu se 
vše utajuje do té míry, že nic nevchází ve známost; stejně postupují i četné další státy, protože jsou v té 
či oné podobě závislé na USA, což samozřejmě otevřeně nepřiznávají. Kromě toho patří na Ukrajině 
na denní pořádek sexuální přečiny, a tedy znásilňování, které se svaluje schválně pouze na nepřítele – 
a těchto činů se dopouštějí všechny strany, tedy jak ukrajinští, tak i ruští vojáci, stejně jako žoldnéři 
a vražední dobrodruzi, již se ustavičně zaměřují na zabíjení. 

Billy   To je mi dobře známo. Již v dobách, kdy jsem byl spolu se Sfath, tedy ve 40. a na počátku 50. let 
20. století, pracovali Amíci během války na výrobě jaderné bomby a prováděli testy v Nevadské poušti, 
z nichž jsem mohl jeden pozorovat se Sfath. Sfath tehdy říkal, že Amíci mají své vědomosti od Němců, 
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stejně jako i jiné jejich vědomosti pocházely od Němců, jako např. od von Brauna. Ještě dnes slyším 
Sfath, jak mluvil s německými inženýry, když šlo o velké německé zbraně a stroje, podle nichž Američané 
stavěli a testovali ty své a z nichž jsem např. jednu viděl se Sfath v nacistickém Německu. Byla to obrovská 
věc s velmi dlouhou dělovou hlavní, která mohla být nebezpečná i pro Švýcarsko, neboť Sfath tehdy 
povídal, že toto dělo má enormní dostřel. Kdyby tehdy Švýcarsko porušilo svoji neutralitu tak, jak to 
učinili hloupí budižkničemové v bernské vládě tím, že se připojili k sankcím diktatury EU proti Rusku 
a začali je uplatňovat, tak by nacisté tehdy dozajista do Švýcarska napochodovali. Kvůli tomu, že hlupáci 
z vlády poškodili švýcarskou neutralitu, zaujalo dnes mnoho států proti Švýcarsku nepřátelský postoj 
(pozn. Billyho: i proti takzvanému neutrálnímu Švýcarsku, které převzalo a realizovalo sankce diktatury 
EU proti Rusku). Podle mého názoru by bylo nezbytné, aby se u lidí, kteří jsou voleni do vlády, 
prověřovaly jejich vědomosti, zejména pokud jde o důležité národní otázky, k nimž právě patří neutralita. 
Ohledně těchto věcí nejsem sice přeborník, ale vím alespoň to, že se jakožto neutrálně se chovající 
člověk nesmím do ničeho vměšovat a ani si ohýbat neutralitu podle své libosti a jakkoliv ji měnit. Když 
se mám ale do něčeho vmísit, jelikož je mi výslovně kladena otázka, pak se tím smím zabývat pouze tak 
– jelikož dodržuji princip neutrality –, že poskytnu neutrální radu. Dále je při tom také velmi podstatné 
to, že vezmu v potaz fakta skutečnosti a její efektivní pravdy a že si ohledně celé věci nikdy neutvářím 
vlastní mínění, a už vůbec ne věrský postoj, stejně jako se nenechávám ani přemlouvat nebo 
»překecávat«, jak to nazývám, k tomu, abych učinil nebo řekl něco, co neodpovídá zcela neutrální logice, 
rozumu a zdravému úsudku. 

Quinto   To vím, neboť tvé neutrální myšlení je mi známo díky tomu, že se intenzivně zabývám tvým 
životním postojem. 

Billy   Aha, a odkud vlastně tento postoj znáš? 

Quinto   To vyplývá z toho, že my na planetě Erra jsme veřejně informováni o tvém životopisu a o všem, 
co se kolem tvé osoby a na Zemi odehrává. Tak je tomu i v tom ohledu, že se uvádí ve známost vědomosti 
kolem tvé osoby, které zachytil Sfath ve své pozůstalosti a které se vztahují na zážitky, které jsi s ním měl. 
Toho je velmi, velmi mnoho – a vše se postupně uvádí ve známost od té doby, co jsi nám umožnil vstoupil 
do té velké knihovny a využívat ji. 

Billy   – – To jsem nevěděl. – Ale nemusím přece vědět všechno. 

Quinto   Jak vím od Ptaah, je tomu u tebe tak proto, že se nikdy netážeš na to, co se u nás, na planetě 
Erra, dělá se všemi těmi obsáhlými vědomostmi, které po sobě zanechal Sfath. 

Billy   To mě skutečně nezajímá, a proto se na to ani neptám, neboť přece vím, co se odehrálo. Více 
přece vědět nemusím. 

Quinto   Pro nás to vše ale není jen velmi zajímavé, ale i poučné – a je pro nás důležité to vědět. 

Billy   Tak to může být – to je ale vaše věc, která se mě netýká. 

Quinto   Proto ani nevíš ... 

Bermunda   ... Svoji práci jsem dokončila, a tak chci ještě jednou říci na shledanou, avšak brzy opět 
přijdu. 

Billy   Ano, ahoj – a je pryč. 

Quinto   Pak bych rád pokračoval v tom, co musím povědět. – Nuže, věnovali jsme se ve svém rozhovoru 
tématu neutrality. K tomu je nutno podotknout, že se nyní i Rusko jistým způsobem distancovalo 
od Švýcarska. Pokud jde o to nerozumné a zrádné porušení neutrality, kterého se dopustilo vedení 
švýcarského státu tím, že přezvalo a začalo uplatňovat sankce uvalené Evropskou unií, tak toto jednání 
se rovná zradě, kterou Rusko nemůže jednoduše tolerovat, stejně jako ani ostatní státy. Co ale musím 
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dále zmínit o USA, to je následující: My, tedy ... a já, jsme během svých pobytů v minulosti zjistili, 
že krátce poté, co bylo slíbeno, že se hranice NATO nebude rozšiřovat dále na východ, byl tento slib 
porušen, jelikož roku 2015 prováděla organizace NATO manévr u ruských hranic, ačkoliv bylo v 90. letech 
v Mnichově slíbeno, že se NATO nikdy nebude rozšiřovat na východ. Amerika totiž umístila své vojenské 
oddíly v regionech východních států, aby se přiblížila k oblastem ruského státu a odstrašovala jej. 
Samozřejmě že organizace NATO – která je ve skutečnosti na pozadí dirigována Amerikou – posilovala 
svoji přítomnost i na východních hranicích Polska a v Pobaltských zemích, tedy na hranicích s Ruskem. 

Bezmála již 200 let – od roku 1823, kdy byla zformulována Monroeova doktrína1 – vznášejí USA 
bezpečnostní nároky vůči státům, které se rozprostírají prakticky po celé západní polokouli. Každému 
státu, který umísťuje na západní polokouli vlastní vojenské síly v blízkosti amerických teritorií, je známo, 
že tím bude ohrožovat vlastní bezpečnost, neboť by tím činil něco, co by se USA nezamlouvalo a co by 
přestupovalo jejich záměry. Mocnosti USA – ty regulérní i ty temné – žijí v přesvědčení a bludné 
představě, že jakákoliv cizí armáda, a tedy i jakékoliv umístění vojenských oddílů v blízkosti jejich 
vlastních ozbrojených složek, představuje činnost potenciálního nepřítele. Toto je přesvědčení, jež je 
stěžejním pilířem zahraniční a vojenské politiky USA, a na jehož základě je umístění vojenských složek 
v blízkosti armádních základen USA v jiných státech ihned vykládáno jako porušení »státní bezpečnosti« 
USA a je vnímáno jako nepřátelský akt a jako důvod k válce. 

Pokud jde ale o Rusko, tak se mají věci tak, že se USA a organizace NATO – kterou je nutno označit jako 
jejich – již po celá desetiletí proviňují právě proti této zásadě, tedy proti zásadě »neprovokovat Rusko«; 
jelikož USA se svým vojskem a NATO tuto zásadu ignorovaly, tak jednaly vadně tím způsobem, že přece 
jen působily proti Rusku. Tím, že pronikaly do Pobaltských zemí a rozmísťovaly své bojové složky 
na hranicích s Ruskem, se pohybovaly stále více kupředu, směrem k Rusku. Při tom záměrně 
»přehlížely«, že ruské vedení tento útočný pochod pozorovalo, vnímalo a mlčelo k tomu všemu – tento 
aspekt byl jednoduše s klidem brán na vědomí. Kdyby ovšem Rusko učinilo totéž co USA, tak by USA 
přijaly opatření, na jejichž základě by na svém rozšířeném teritoriu uvedly do válečné pohotovosti své 
bojové složky, takže by mohla vypuknout válka, která by byla prohlášena za defenzivní reakci na vojenský 
průnik ruské mocnosti. 

Když se nyní detailně, celkově podíváme na příčinu války na Ukrajině, tak můžeme konstatovat, že vpád 
Ruska na Ukrajinu nepředstavuje Putinův akt pomsty, ale vyplývá z prolhaných, mír porušujících 
vojenských a politických machinací USA ve východních státech a ze snah USA spočívajících v tom, 
pokračovat pomocí lží a porušení slibu v rozšiřování NATO dále na východ, tedy na Ukrajinu a k hranicím 
Ruska; USA začaly tuto záležitost připravovat již velmi brzy, během doby 90. let 20. století, avšak 
vyčkávaly s tímto záměrem až do roku 2022, kdy pak udeřily. V té době přišel debakl spojený 
s proamerickým činitelem a rádoby vládcem Zelenským Americe právě vhod a jako na zavolanou, neboť 
Zelenskyj chtěl připojit Ukrajinu k NATO a k diktatuře EU, proti čemuž Rusko zákonitě intervenovalo. To 
vedlo nakonec k tomu, že se vše pomalu vystupňovalo, když Amerika se svým senilním prezidentem 
Bidenem na špici – a samozřejmě na pozadí se svojí temnou vládou, která byla založena již roku 1787 
a která Bidena tajně diriguje – vše protahovala, a sice stále déle a déle, než Putin ztratil trpělivost a udeřil 
válkou proti Ukrajině. To ovšem Rusko a Putina nijak neomlouvá, neboť válka je vždy chybná, kriminální 
a zločinná, a tudíž ji nelze schvalovat. Má to být jednoduše uvedeno proto, že tato válka vyplynula z toho, 
že Biden spolu se svou temnou vládou – která jej tajně usměrňuje, stejně jako faktické politiky USA 
ve vládních úřadech – celou situaci tak protahoval, aby mohl učinit příhodný krok, tedy využít 

 
1 Monroeova doktrína (anglicky: Monroe Doctrine) je zahraničně politická doktrína, již 2. prosince 1823 ve svém 
poselství Kongresu vyhlásil prezident Spojených států amerických James Monroe. Evropské mocnosti podle této doktríny 
nemají právo zasahovat do záležitostí nezávislých států na území amerického kontinentu a Spojené státy americké budou 
jejich případné vojenské akce na území světadílu považovat za »ohrožení svého míru a bezpečnosti« a »manifestaci 
nepřátelského postoje vůči USA«; pozn. překl. 
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Zelenského záměry a vyprovokovat válku proti Rusku. Samotný Zelenskyj je bezskrupulózní a ochotný 
vyhnat ukrajinské vojáky, až do posledního muže, na smrt, kdyby si tím mohl udržet pozici prezidenta 
a uskutečnit své plány, které mu vnukly USA. On dosud dosáhl toho, čeho chtěl a co požaduje Amerika, 
totiž toho, že si svým žebráním o zbraně naklonil státní činitele různých zemí, kteří mu otrocky propadli, 
takže je dnes fakticky vede on sám; tito činitelé dělají přesně to, co on chce a co požaduje, to jest, že mu 
dodávají zbraně všeho druhu, stejně jako finance, jež dosahují miliónové a miliardové výše. Na prvém 
místě zde samozřejmě působí USA, které mají zájem o to, aby bylo Rusko poškozeno zbraňovým násilím 
a jinými způsoby a aby bylo poraženo. 

Údajná bezmezná rozpínavost Putina je lež, neboť Putin si plně uvědomuje, že takové rozpínání je 
nemožné a že by jej bylo možno realizovat a dosáhnout pouze pomocí války, která by ve všech směrech 
dalece překračovala možnosti, které by Rusko mělo k dispozici. Skutečnost, že se mu jako vůdci ruského 
státu připisuje zlovolnost, nepředstavuje také nic jiného než morálně násilnické a ničivé reakční tvrzení, 
které vyplývá z chybně řízené politiky USA; taková tvrzení pronášeli již nacisté v nacistické říši, čímž 
vyvolali třetí světovou válku, a tím i globální nepřátelství proti židovským věřícím a jejich pronásledování 
až po hromadné vraždy. Amerika tedy pronáší provokace podle systému, jaký vymysleli nacisté, kteří jej 
používali proti židům; a USA nyní tyto způsoby nestoudně, bezskrupulně a pomocí všech možných intrik 
napodobují, jenže tentokrát se nepůsobí proti národu, který zastává určité náboženství a jemuž je 
připisována odpovědnost za klamné náboženské představy, nýbrž proti státu a jeho národům, které si 
Američané, od doby trvání své státnosti, přejí uchvátit ve své touze po světovládě. I zde sehrává svoji 
roli nenávist, jako je tomu v případě nenávisti proti židům, která existuje ještě i dnes a ... 

Billy   ... která skutečně nepřestala existovat a která navzdory všemu, co se zběhlo, má po celém světě 
pomatené, zmatené a šílené přívržence, zejména v podobě nacistických uskupení a extrémních 
protižidovských skupin, které ani nevědí, proč a kdy zášť proti židům skutečně vznikla. Nepřátelství proti 
židům vzešlo již v době antiky a zuřilo také ve středověku, přičemž jeho kořeny rostly v raném křesťanství 
z křesťanské víry a zapustili je raní křesťané. Prapůvodní příčinou byla nenávist, která se stále více 
rozšiřovala a která vycházela z toho, že Jmmanuel – tedy právě Ježíš, jak je Jmmanuel mylně nazýván, 
ačkoliv toto jméno nikdy nenosil – byl přibit na kříž, resp. že židé způsobili ukřižování Krista. Proto byli 
židé osočováni, pronásledováni a úkladně vražděni jako »vrazi Boží«, což v rámci třetí světové války vedlo 
k jejich hromadnému vraždění. Tato zášť se ztřeštěně zachovávala až do dnešního dne, ačkoliv se 
na ukřižování Jmmanuela nepodílel ani jediný židovsky věřící člověk. Jmmanuela neukřižovali židovští 
věřící, nýbrž pouze Římané, kteří jej vpravdě popravili proto, že brojil proti jejich náboženství, 
»polyteistickému univerzalismu«. Jmmanuel vyučoval »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení 
života«, které bylo z pohledu Římanů ničivé, a proto byl Jmmanuel považován za nepřítele státu. Toto je 
skutečná pravda, která pro jednou musí být řečena, neboť ve skutečnosti byl polyteistický 
universalismus důvodem toho, že Římané mohli své impérium rozšiřovat po celém tehdy známém světě. 
Jmmanuel představoval pro další existenci římského náboženství a rozpínání Římské říše nebezpečí, 
a proto byl hledán, honěn a nakonec ukřižován, takže židé s tím vším neměli vůbec nic společného. To 
celé nebylo od samého počátku nic jiného než zlý výmysl raných křesťanů, kteří si vše volně smysleli 
a podsunuli židům, jejichž předáci, velekněží atd., se samozřejmě rovněž stavěli proti Jmmanuelově 
Nauce a nenáviděli jej, načež si stěžovali u nejvrchnějšího Římana a byli vyslechnuti, neboť ten mohl 
za vše učinit odpovědné židy. Pravým důvodem pronásledování Jmmanuela a jeho ukřižování bylo ale 
římské náboženství, které Jmmanuel napadal a proti němuž se bouřil s Naukou pravdy. 

Skutečnost, že raní křesťané v celé této věci mluvili o tom, že židé jsou »vrazi Boží«, byla patrně jejich 
největším vtipem, neboť zde se musí člověk tázat, zda byli tito křesťané při smyslech a normální, neboť 
jak mohl být Bůh – byť takový, který se údajně stal člověkem – zabit člověkem, když je v něm údajně 
přítomna »všemocnost« a když se nemusí obětovat vraždou, aby se stal důvěryhodným? Takovéto 
mínění a tvrzení plyne typicky z bludného lidského smýšlení – a primitivnější a pitomější být zřejmě 
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nemůže. I přesto se však – a to je nutno se tázat, jak blbý, hloupý a omezený vlastně člověk musí být, 
aby takovéto vylhané, a navíc ještě náboženské slabomyslné historce vůbec věřil – rozšiřovala po celém 
světě protižidovská nesnášenlivost, a sice nejen mezi křesťany, nýbrž i mezi islámskými věřícími, tedy 
muslimy, a dále i mezi dalšími pomatenci. Nenávist proti židům se šířila zvláště ve středověku při 
christianizaci Evropy. Zejména od doby 13. století byli židé vražděni, vypuzováni a pronásledováni, což 
vyvrcholilo ve třetí světové válce vlivem nacistů, jakož i vlivem vylhaných »Protokolů sionských mudrců«. 
Od té doby se však celá tato protižidovská nesnášenlivost změnila tak, že antisemité, resp. nepřátelé 
židů, již neútočí přímo na víru a náboženství, nýbrž spíše na původ židovsky věřících lidí. 

Je prostě neuvěřitelné, jak blbí, hloupí a připitomělí pozemšťánci vůbec mohou být, když kvůli své víře 
– jakož i proto, že jsou vládychtiví, a že chtějí dokonce opanovat celý svět až po poslední cíp země jako 
Amerika, která věří, že tak může učinit – zabíjejí, vraždí, nenávidějí, či dokonce mohou rozpoutávat války 
a destrukce. 

Quinto   Tak tomu žel skutečně je, neboť pozemšťané sice stárnou, avšak neučí se rozvíjet pravou logiku, 
ani používat vlastní rozum a ani se uschopnit ke zdravému úsudku, a proto sice tělesně dospívají, avšak 
po stránce své inteligentnosti zůstávají nedospělí a žalostní. Tak tomu je i ohledně politiky, v které se to 
velmi často hemží dětinskými usneseními, způsoby jednání, nelogikou, nerozumem a neodpovědností 
atd., a to v takové míře, že se při tom všem jeví jako zázrak, když se přece jen nějak objeví účinky, které 
lze akceptovat, byť jsou nekvalitní. Tak tomu je již od nepaměti, a proto celý přístup USA proti Rusku 
zůstával odjakživa, stále nepřátelský; zejména proto, že ruský stát stále projevoval sílu, kterou Amerika 
sama nikdy neprokazovala, a ani dnes neprokazuje. Z toho důvodu také USA po celém světě působí 
pomocí intrik, výhrůžek, zákeřností, zbabělých akcí tajných služeb, vraždění, válčení, páchání násilí, lhaní 
a podvádění atd. To je faktická skutečnost, kterou však zaslepení proameričtí horlivci a fanatici atd. 
nerozeznávají, a tudíž se nechávají oklamat. A proto ani nechápou, že se Rusko pokouší chránit svoji 
západní hranici. A nerozumějí ani tomu, že Američané porušili svůj slib, který dali v 90. letech, jelikož 
rozšířili hranici NATO v Pobaltských zemích, což pro Rusko znamenalo nebezpečnou blízkost zóny NATO, 
jakož i ofenzivní hrozbu ze strany USA, které ve členech NATO nemají jen své spojence, ale tajně je také 
dirigují, jak jsem spolu s ... jednoznačně konstatoval. 

Jelikož vládní činitelé a části národů různých států vůbec nechtějí chápat, proč Rusko vpadlo na Ukrajinu, 
opírají se nyní při existenčních rozhodnutích o falešnou premisu, čímž o to více vyostřují vzniklou krizi 
a válku, a to proto, že nerozvážně, zaujatě a stranně dodávají rádoby vůdci Zelenskému válečné zbraně 
a munici a nerozeznávají jeho lži a podvody, jež jsou v souladu s USA. To je fakt, který možná vyústí 
v situaci, že se různí chorobně hloupí, omezení a blouzniví státní představitelé, jakož i Zelenským 
a Spojenými státy zaujaté části národů, vmanévrují do jaderné války. Toto je moje argumentace, kterou 
ozřejmuji ohledně toho, co se v současnosti odehrává, na čem vše spočívá a co hrozí, jelikož se všechny 
mé výpovědi zakládají na efektivních faktech, jakož i na skutečném předzírání a na skutečnostech, jež se 
v současné době odehrávají. 

Billy   To vše, co říkáš, se shoduje s tím, co sám říkám už dlouho a co i šířím do světa formou 
rozhovorových zpráv. Avšak všechna ta slova nepřinášejí vůbec užitek, neboť většina vládních 
představitelů a národů není schopna sama myslet, a je tedy tvořena oslovskými hlupáky a omezenci, 
takže není schopna rozpoznat pravdu a dělá jednu kravinu za druhou. To vede k tomu, že na Ukrajině 
bude válka pokračovat tak dlouho a lidé budou tak dlouho bídně hromadně pocházet, než budou 
prakticky všichni zahubeni a než bude vše srovnáno se zemí – možná skutečně v rámci jaderné války. To 
ale všichni ti neodpovědní vládnoucí činitelé všech zemí nevidí a nerozeznávají, činitelé, kteří jsou 
vlastně vrahy, jelikož dodávají zbraně Zelenskému za účelem války, kvůli čemuž jsou zabíjeni nesčíslní 
lidé, za což na sebe dodavatelé zbraní uvalují spoluvinu, a jsou to tedy vrazi. Vládní provinilci nedokážou 
rozeznat a pochopit, že všechny tyto zbraňové dodávky znamenají jistý druh světové války, která může 
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skutečně natvrdo nastat a být vedena jadernými bombami – dotyční provinilci jsou totiž příliš blbí 
a namyšlení, zato však hrubě dorážejí na ty, kteří vyvíjejí řádné snahy o to, aby činili na základě vlastního 
myšlení správné kroky, aby ve své vlastní zemi zachovávali pořádek a aby ve vztazích se všemi ostatními 
státy zachovávali mír, právo a důvěru. Toho ale není schopna docílit dokonce ani vláda Švýcarska, neboť 
ta kolem sebe vytvořila nepřátelství tím, že zprasila švýcarskou neutralitu, přidala se k sankcím diktatury 
EU a začala je uplatňovat proti Rusku, kterému tím zasadila hrubý úder. 

Quinto   O tom jsme hovořili již 14. června, přičemž k tomuto postupu státních činitelů Švýcarska je 
nutno povědět, že by takovéto osoby nesměly být tolerovány ve vedení státu, ani na vedlejších postech 
a jako poradci státních úřadů, které pak jednají chybně, když dotyčné persony nemají znalosti o tom, 
resp. nerozumí tomu, co znamená a o čem vypovídá neutralita; nevědí tedy, že tuto neutralitu nelze 
nikdy žádným způsobem obcházet, porušovat ani měnit. Je-li neutralita sebeméně porušena, tak již 
přestává existovat, stává se bezcennou a je zrušena. 

Rozhovor o těchto událostech, pletichách, machinacích a okolnostech bych však nyní rád ukončit, neboť 
mám ještě nějaké věci, které mají soukromou povahu, které bych však s tebou chtěl prohovořit. Pokud 
(...) 

Billy   (...) samozřejmě, neboť (...) 
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