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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý dvanáctý kontakt 

Čtvrtek, 30. června 2022, 10.19 hod. 

 

Billy   Tak tady jsi, buď pozdraven a vítán, Ptaah. 

Ptaah   Buď také pozdraven a děkuji za tvé uvítání, Eduarde. 

Billy   Tvá práce je zřejmě u konce, že? 

Ptaah   Ano, to, co jsem musel dělat, nebylo právě potěšitelné. 

Billy   To vím, neboť Bermunda a Quinto mě o tom informovali. Ale domnívám se, že máš k tomu tedy 
jistě nějaké věci k vyprávění, které by byly určitě podstatné, že? 

Ptaah   To ano, avšak to, co víš již od mého otce, Sfath, nemá být zmiňováno, neboť to by byly informace, 
jež musejí být zamlčeny. 

Billy   To jsou vždy takovéto věci, kdy musí člověk dávat pozor a dbát na to, jak a co smí povědět. Někdy 
je to skutečně obtížné, i kvůli těm cizincům, které jednoduše tak nazýváme, jelikož jsou právě 
pozemšťanům cizí, ačkoliv o nich přece víme (...) Zvláště to, co tobě, Wendellovi Stevensovi a mně 
vysvětloval v důvěrném hovoru ten vysoký vládní úředník – Weaver nebo jak se jmenoval, přesně už to 
nevím –, který pak také říkal, že musí na veřejnosti lhát a vše zatajovat. 

Ptaah   ... ano, kdo a kde ti cizinci jsou, o tom se musí mlčet, neboť (...) 

Billy   Však to je dobré, neboť budu mlčet a určitě k těmto věcem neřeknu více, než jsem dosud pověděl. 
Budu se tedy střežit toho, abych pověděl, kdo a kde ti cizinci jsou, o tom neuvedu nic ve známost. Ať si 
na tom klidně vylámou zuby ti, kteří všechno stavějí do špatného světla a vše popírají směšnými 
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vysvětleními, jako např. ten Tim Printy – nebo jak se jmenuje, ani to už přesně nevím –, který je za to 
placený. 

Ptaah   To, co říkáš, je bezmála už příliš mnoho, skutečně bychom o tom už neměli hovořit. Co chci ale 
ještě povědět, to se týká Švýcarska a jeho státního vedení, o čemž jsem studoval nezbytné věci. Rovněž 
i o tom, co jsi v 6. třídě u učitele Lehmanna (lze i Leemana; pozn. překl.) napsal o neutralitě a co můj 
otec, Sfath, uschoval, přičemž jsem si to zaznamenal na tento malý přístroj, což nyní chci vyvolat, a tedy 
reprodukovat, jelikož se domnívám, že jsi tehdy ve svém mládí přemýšlel o tom, co neutralita vlastně 
znamená, mnohem pronikavěji a chápal to lépe, než jak je to jasné dospělým. Dokonce i učitel Lehmann 
byl fascinován a uvedl tvůj výklad ve známost v celém učitelském kruhu, což zvláště učitele Grafa a Fehra 
podnítilo k tomu, aby na stranu tvého ručně psaného díla napsali slova chvály, načež můj otec toto dílo 
nějak zabezpečil a začlenil do svých letopisů. 

Billy   Na to se již nepamatuji; možná že to učitel Lehmann i bez mého vědomí ukazoval učitelům a té 
jediné učitelce, která tehdy ve škola vyučovala. To nevím. 

Ptaah   Pak slyš, co jsem si zaznamenal a co si zde mohu přečíst: – 

Neutralita předpokládá a naprosto bez výhrad vypovídá o tom, že je nutno vždy a v každém případě 
zachovávat pokojnost a nestrannost ve vztahu k cizím státům, jakož i jejich organizacím, firmám, 
koncernům a podnikům atd., a to bez jakýchkoliv odchylek a nehledě na to, co se děje a odehrává na 
politické a vojenskopolitické rovině. Tyto poměry jsou zaručovány neutralitou práv a povinností, jakož 
i svobodou nejen státu, nýbrž i jeho občanům obojího pohlaví, a to nezávisle na tom, zda žijí vědomě 
počestně a podle práva, či nikoliv, zda jsou schopni činit na úrovni svého vědomí vlastní rozhodnutí, 
anebo jsou v tomto ohledu postižení, či zda podle práva podléhají kvůli svému trestnému činu 
zákonnému ustanovení a podrobují se na určitou dobu trestněprávnímu odnětí svobody. 

Neutralita člověku zaručuje, že může podle své vlastní vůle realizovat a pěstovat vztahy všeho druhu, 
a sice svobodně a otevřeně, aniž by mu v tom bránily bezprávné státní vyhlášky a zákazy atd. A tak tomu 
je tehdy, probíhá-li vše podle práva, tedy ve vztahu k vlastnímu a všeobecnému pořádku a ve vztahu 
k bezpečnosti těla a života spolubližních, a může-li člověk pěstovat korektní styky se svými spolubližními. 

Pokud se nyní podíváme na neutralitu, tak ta nemá s osobními právy a svobodou občanů obojího pohlaví 
nic společného, ale pouze se samotným státem. Ten je, jako např. Švýcarsko, smluvně zavázán k absolutní 
neutralitě, což se však nevztahuje na občany obojího pohlaví, kteří mohou mít samozřejmě své vlastní 
názory atd., přičemž však nikdy nemají právo napadal neutralitu státu ani ji minimálně či větší měrou 
měnit. To nepřísluší ani celé vládě, ani soukromým osobám, neboť neutralita je ve svém plném rozsahu 
zakotvena ve smlouvě a nelze ji měnit. 

Toto je tvé dílo, které jsi tehdy napsal. 

Billy   Připadá mi to nějak povědomé, ale při nejlepší vůli již nevím odkud. 

Ptaah   Napsal jsi to ty sám, je to tvůj tehdejší originální spis. Podívej se semhle ... 

Billy   ... ano, to je skutečně moje milimetrové písmo, které jsem stále používal, když jsem ještě sepisoval 
články vlastní rukou. To bylo ale také již asi před 50 lety. 

Ptaah   Tak tomu patrně je. 

Billy   Pak bych chtěl také ještě něco povědět ohledně neutrality v dnešním Švýcarsku, neboť považuji 
za naléhavě nutné, aby našim vládním činitelům, alespoň právě těm provinilým, bylo řečeno, co 
neutralita skutečně znamená. Zjevně jisté osoby ve Spolkovém sněmu v Bernu nevědí, co neutralitě 
skutečně je. A tak je tomu očividně proto, že nejsou dostatečně vzdělané, a že jsou tedy nevědoucí, což 
znamená a vypovídá o tom, že takovéto živly coby vládní činitelé nestojí za nic a že vůbec nepatří 
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do vládních pozic, a už vůbec ne na posty ve Spolkové, Národní či Stavovské radě.  A okolnost, že mají 
tito nevědoucí a ve svém úřadu neschopní »vládní činitelé« eventuálně ještě poradce, kteří jsou zcela 
očividně stejně nekompetentní jako oni sami a kteří jim vtloukají do hlavy své zlomyslně a pitomě 
vymyšlené nesmysly, za což jsou ještě masivně odměňováni ze státních daní, tato okolnost skutečně 
nemá nic společného se správnými a řádnými poměry. Činitelé v Bernu, tedy právě naše švýcarská vláda, 
Spolková, Národní a Stavovská rada – resp. dotyční provinilci, neboť ne všichni jsou vinní –, nejen 
poškodili neutralitu, ale fakticky ji zprasili, čímž zle zradili Švýcarsko a jeho neutralitu tím, že se v rozporu 
s touto neutralitou připojili k sankcím diktatury EU proti Rusku a že začali proti této zemi uplatňovat 
ekonomicky bojkot – a to Švýcarsku nehorázně uškodilo. Neutrálněpolitický stav Švýcarska byl zprasen 
a zruinován, kvůli čemuž nebyly poškozeny jen různé švýcarské firmy, koncerny, obchodní vztahy, jakož 
i obchodníci a soukromé osoby, nýbrž i politika, přičemž např. Rusko již nechce nic vědět o tom, že by se 
ve Švýcarsku, zejména v Ženevě atd., mohla konat mírová vyjednávání. Švýcarsko již pro Rusko není 
důvěryhodné a stalo se jeho nepřítelem, a to jen proto, že ve švýcarské vládě sedí drzí a hulvátští 
budižkničemové, kteří postrádají nezbytné vzdělání, a kteří tudíž nevědí, že neutralita nedovoluje ani 
nepatrné odklony a že je nutno se při jejím následování zdržovat jakéhokoli příklonu na jednu stranu 
a jakéhokoli působení proti cizímu státu. Nepřátelským konáním je také uvalování a uplatňování sankcí 
proti jinému státu. Neutralita v žádném případě nedovoluje vměšovat se do nějakého konfliktu cizího 
státu, a to ani přímo, ani nepřímo, a tudíž ani prostřednictvím nějakých médií, která projevují názory, jež 
nepředstavují nic jiného než kvitování určitých věcí, které nelze dokázat. Neutralita takovéto jednání 
nedovoluje, neboť připouští pouze to, aby byla jmenována ryzí skutečnost a její pravda a aby se jednalo 
na jejich základě, totiž tak, že bude uveden skutečný stav věcí, aniž by se k němu dodával jakýkoliv 
zaujatý komentář, neboť něco opačného se nedá s neutralitou nikdy sloučit. 

Pro občany obojího pohlaví znamená státní neutralita to, že musejí být z pozice státu a z pozice neutrality 
vesměs a v každém případě zachovávána jejich práva a svoboda, což je bezpochyby hlavním úkolem 
neutrálně se chovající vlády. Současně vláda nemá právo vměšovat se do rozmíšek cizích států, 
a už vůbec ne porušovat, nebo dokonce mařit státní a smluvně fixně a pevně stanovenou neutralitu, 
anebo ji zneužívat ve prospěch vlastních, osobních zaujatých a stranných postojů. To ale znamená, 
že osoba, která nějakým způsobem předsedá neutrálnímu státu, nesmí mít sama žádné mínění, jelikož 
takové mínění znamená jen schvalování něčeho, co nemůže být dokázáno. Taková osoba musí tedy 
myslet a jednat na základě skutečnosti a její pravdy a být veskrze v každé situaci a v každém jednotlivém 
případě nakloněna neutralitě. Z toho důvodu se nesmí vůbec nikdy stát, že bude neutralita zprasena, 
jako ji zprasili jistí hulváti ve švýcarské vládě, kteří nejsou schopni vládnout a kteří nepatří do vlády už jen 
kvůli tomu, že postrádají znalosti o neporušitelnosti neutrality, která je zakotvena ve švýcarské spolkové 
ústavě. 

Je povinností vládního úřadu, ať už jej vykonává žena či muž, být absolutně, vždy a za všech okolností 
nakloněn neutralitě, a sice bez jakýchkoli odklonů. 

Vedení švýcarského státu očividně »zapomnělo« – totiž někteří členové Spolkové, Národní a Stavovské 
rady, jakož i všichni jejich »poradci« –, že většina obyvatelstva trvá na neutralitě Švýcarska a že se 
energicky dovolává článku 2 spolkové ústavy, který zavazuje celou vládu k tomu – a to chci speciálně 
poznamenat –, tedy plný počet členů Spolkové, Národní a Stavovské rady bez výjimky, aby byla Švýcarsku 
a celé jeho populaci zaručována svoboda, všechna ochranná práva a také neutralita ve vztahu ke všem 
cizím zemím. K těmto pronikavým právům a pravé švýcarské svobodě patří to, aby stát a všichni vládní 
činitelé celkově zajišťovali, aby byla každému občanovi nezávisle na pohlaví, tedy jak mužům, tak ženám 
atd., trvale zaručována – i to chci speciálně poznamenat – veškerá práva a opravdová svoboda coby 
první a nejdůležitější hodnoty. Jen tímto způsobem může být švýcarská země a každý občan našeho 
státu, ať muž či žena, chráněn před zvůlí, nepřátelstvím a válečným útokem atd. ze strany cizího státu, 
tedy když bude Švýcarsko zachovávat absolutní neutralitu vůči každému cizímu státu a každé osobě. 
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Pouze tento postup ve věci pravé neutrality má, podle toho, jak to chápu, opravdu, opravdu hlavu a patu. 
Tak jsem se tomu učil i od Sfath a od vás a tak jsem to na základě vašich výkladů chápal. Bylo by správné 
a nezbytné, aby se švýcarská vláda oficiálně omluvila Rusku za své ostudné počínání a zradu neutrality, 
a švýcarská země se má také snažit o to, aby do její vlády nebyly již nikdy voleny nevědoucí, slabě 
vzdělané a naprosto neschopné osoby. Nelze nijak omluvit, že se provinilci z bernské vlády připojili 
k sankcím diktatury EU proti Rusku a že je začali uplatňovat. Tomu by bývalo šlo zabránit, kdyby byly 
u kormidla moci dostatečně vzdělané osoby, které by měly bohaté znalosti o neutralitě a které by 
mimoto věděly, že Švýcarsko zůstalo uchráněno světové války v letech 1914 až 1918 jen proto, že se 
jeden myslící muž jménem Carl Spitteler – který si uvědomoval princip neutrality a jeho hodnotu – 
postaral o to, aby byla zachována a dodržována neutralita Švýcarska, přičemž se i většina švýcarského 
lidu nenechala roku 1914 ošálit a neuchýlila se ke strannému, zaujatému stanovisku, když všude kolem 
a na hranicích země vládla válečná smrt, válečný chaos a celá ta bída, nouze a zkáza. Tehdy jsem byl sice 
ještě malým chlapcem, ale pod nápomocnou záštitou Sfath jsem viděl v mnoha zemích hrůzy války a ty 
se mi vštípily, byť jsem ty děsné činy mohl pozorovat jen z jeho letolodi, jak nazýval svůj létající stroj. To 
mi ovšem stačilo k tomu, abych skutečnost viděl tak, jak tehdy skutečně existovala, jak bude existovat 
i po všechny budoucí časy a jak také existovala před milióny lety v minulosti; a já vím, že mnohé z toho, 
co takzvaní badatelé »vypátrali« a »vypátrávají« a co lidé berou za bernou minci, neodpovídá 
skutečnosti a pravdě. Také budoucnost vypadá jinak, než jak ji lidé fantazijně a iluzorně předjímají. Tato 
budoucnost bude vypadat zcela odlišně, svět bude zohyzděn lidstvem, vyčerpán, oloupen na všechny 
časy o mnohý život a také ničen a vyhubován přelidněním, z čehož se Země, příroda, její zvířecí 
a rostlinná říše, jakož i atmosféra a klima již nikdy v budoucnu nezotaví, ani za tisíce let. Zástupy 
překypujícího lidstva pracují na svém vlastním zániku, a tak to probíhá navzdory divokých iluzím 
a fantaziím o tom, že se pozemské lidstvo bude se svojí technikou, resp. díky pokroku na poli techniky, 
schopno přesídlit na cizí planety a existovat dále tam. Pokud ti »cizinci« (...) (...) (...) 

Ptaah   Vyslovuješ věci, které říkat nemáš. 

Billy   V tomto ohledu zamýšlím, že tyto věci nebudu při vyvolávání sepisovat, neboť je přece říkám jen 
tobě. To, co bylo řečeno, můžu přece nahradit trojtečkami ... 

Ptaah   ... Přirozeně, na to jsem nepomyslel. 

Billy   Právě. Ale na tomto místě se tě chci zeptat, jaké odpovědi můžeš poskytnout na všechny ty otázky, 
které si Bermunda ofotila a které předala tvé osobě? 

Ptaah   Bermunda ti již vysvětlila, že budeme do budoucna předkládat grémiu všechny otázky, které se 
dotýkají problémů, jež se u vás objevují. Toto grémium však přednáší ty otázky celému poradnímu 
výboru, jenž je stále v plném počtu přítomen a který je při každém sezení složen z jiných osob. A tak ti 
chci sdělit ty odpovědi, které byly uděleny jednomyslně ze strany 1,5 miliónu osob, neboť tolik členů 
zahrnuje poradní výbor. Otázky patrně nemusím separátně uvádět, neboť k vysvětlení těch věcí, na něž 
se vztahovaly, bude plně postačovat, když uvedu dané odpovědi. 

Co se týče Ustanovení, tak v tomto ohledu ti hned nadiktuji to nezbytné, co si máš poznamenat a co má 
pak Christian rozpracovat, a tudíž to nemá být vnímáno jako vlastní součást rozhovorové zprávy. Proto 
to nemáš ani speciálně uvádět, neboť znění těchto věcí bude beztak pozměněno; k tomu tedy musím 
povědět následující, co bylo usneseno (...) 

O čem dále probíhala porada a co bylo ohledně daných otázek usneseno, to je následující: 

Po konzultaci s »Vysokou radou« má platit následující: Zkušební doba 2 let před přijetím, kterou 
ve svém výhledu a moudré prozíravosti nařídila »Vysoká rada«, nemá platit jako pevná a reálná 
nezbytnost, jelikož uchazeči projevují nespolehlivost, a tedy i kolísavost a nevyzrálou, ba puristickou 
schopnost tvořit si vlastní úsudky. Ony 2 roky zkušební doby tedy nemají platit jako nekompromisní 
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nařízení, ale spíše jako doporučení, a tudíž je nutno věc rozhodovat případ od případu, nicméně 
nejprve je namístě vždy zvažovat dobu 2 let. 

To dílo bylo ze strany grémia a celkově více než 1,5 miliónu Plejaren poradního výboru definováno 
jako neobyčejně cenné a dobré, avšak hodnocení členů ZS oproti tomu nedopadlo dobře. Když uvedu 
jen některá vyjádření, tak byli označováni částečně jako dětinští, nerozvážní, lační kritiky, jakož 
i odcizení věci, nepřizpůsobení a podivní, ale i jako nevěcní, bláhoví, naivní, nerealističtí, odcizení 
realitě, vzdálení věci a prostomyslní atd. 

Nařízení Stanov ve věci »přátel domu« platí plně dle skupinového usnesení, a je nutno tím chápat, 
že platí bez časového omezení, pokud dotyčná přátelská osoba nijak neporušuje pořádková pravidla 
FIGU. Na základě usnesení celé skupiny bylo již na počátku prvních Ustanovení rozhodnuto o tom 
a také zaznamenáno, že osoba, která je považována za přítele nebo přítelkyni domu – což bylo tehdy 
ovšem nazýváno jinak –, je oprávněna navštěvovat a využívat všechny prostory Střediska, jež nejsou 
soukromé. (Toto je nutné začlenit do Ustanovení, neboť celé toto usnesení, resp. tato regulace nebyla 
písemně zachycena, přičemž možnost pevného bydlení přítele či přítelkyně domu v obytných prostorách 
Střediska byla domluvena pouze ústně.) 

Co se týče té otázky ohledně vedení Střediska a členů FIGU, tak to je nutno provádět tím způsobem, 
aby nebyla nikterak omezována slušnost a svoboda spolku a jednotlivých členů. Společně usnesené, 
a tedy stanovené články Ustanovení představují vždy a v každém případě pouze směrnice, které 
v zásadě platí v každé situaci, avšak je nutno je zvažovat a projednávat dle té které speciální danosti, 
resp. situace, a přizpůsobovat podle ní jejich aplikaci. Dogmatické, resp. svéhlavé, neoblomné, 
tvrdošíjné a neústupné lpění na stanoveném článku Ustanovení svědčí o chorobně dogmatické, resp. 
svéhlavé posedlosti předpisy a tvrdohlavosti, která je v tomto ohledu bezmála srovnatelná 
s nezvratnou vírou jako tou náboženskou. 

Články Ustanovení a pořádkové předpisy nemohou a nesmějí být v žádném případě realizovány 
doslovně, když je nutno v tom či onom případě uvažovat o pořádku nebo předepsaném ustanovení 
a když je nutno hledat jiné řešení, které se sice musí shodovat s Ustanoveními, avšak musí být dle 
pořádku upraveno jiným způsobem. Při tom není nikdy správné postupovat dogmatickým, resp. 
svéhlavým, neústupným a nepoddajným způsobem za tím účelem, aby se vyjasnilo nebo požadovalo 
naplnění vzniklého faktu. Jediným správným přístupem je v každém případě věcné vyjasnění vzniklé 
záležitosti, avšak nikoliv nekompromisní, vyzývavý a neoblomný postoj, jenž má prosadit záležitost, 
která vznikla nebo má být rozvážena. 

Co se týče osvojování si jazyka, tak v tomto ohledu grémium a celý poradní výbor dospěly 
jednomyslně k usnesení, že každá osoba – ať z Plejaren nebo ze Země – má k učení se nějakému jazyku, 
jeho pojímání a chápání různé vlohy, a tudíž doba, kterou potřebuje k tomu, aby se jej naučila, 
odpovídá jejím možnostem a schopnostem a trvá různě dlouho. Jedna osoba se tedy může naučit 
plynně hovořit nějakým jazykem za několik málo týdnů či měsíců, zatímco jiná osoba k tomu 
potřebuje celá léta, zatímco opět jiná osoba se jazyk nikdy nenaučí tak, aby všemu rozuměla. Proto 
nemůže a nesmí být člověku stanovována žádná určitá doba, během níž se má jazyk naučit, ale má se 
mu poskytovat taková doba učení, která odpovídá jeho možnostem. 

Knihy Jihoněmecké studijní skupiny (SDSG), které jsou tištěny, má samozřejmě plně financovat sama 
tato skupina na své vlastní náklady, stejně jako uložení těchto děl. Tyto knihy mohou být ovšem 
uvedeny v prodejním soupisu FIGU, avšak jen pro objednávky v Německu u SDSG, která má sama 
zajišťovat balení i rozesílku, neboť mateřské centrum může být odpovědné jen za ta díla všeho druhu, 
která spadají do přímé sféry FIGU nebo soukromé sféry členů a jejich rodinných příslušníků. 
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Neofyty jsou cizozemské rostliny, které nemají být bezpodmínečně potírány, pokud svým druhem 
nejsou invazní a pokud nepůsobí nevýhodně na přírodu a její flóru v místě svého růstu – což se ostatně 
děje v naprosto minimálním počtu případů. Již před staletími v Evropě zdomácněly nejrůznější 
cizozemské porosty jako stromy, keře, byliny a květiny různých rodů a druhů. Toto bude v budoucnu 
nastávat v ještě širším rámci, neboť za 80 až 100 let budou četné neofyty – resp. nové rostliny z cizích 
zemí, které budou záměrně zavedeny nebo nedopatřením zavlečeny – zdivočelé a tak integrované, 
že zde budou fakticky domácí. 

Všechna ta tvrzení o invazních neofytech nepředstavují často nic více než lež, neboť lidem chybí 
nezbytné pochopení a vědění ohledně toho, jaké cizí rostliny jsou skutečně invazní. Na stranu druhou 
se lidé přemlouvají falešnými informacemi o ochraně přírody a její flóry a činí v tomto ohledu falešná 
opatření, takže zde dospěli až bludným představám o tom, že musejí chránit svět domácích rostlin 
tím, že budou vyhubovat všechny neofyty. Tvrzení tohoto druhu jsou lživá, neboť pro domácí flóru 
mohou být eventuálně škodlivé pouze invazní cizí rostliny z cizích oblastí, pokud tuto přirozenou flóru 
vytlačují a vyhlazují; tak tomu ale opravdu je pouze u nemnohých rostlin. Změna klimatu, která 
započala již roku 1844, bude do budoucna zajišťovat v Evropě životní prostor rostlinám všech druhů 
a z četných částí Země, prostor, který začal vznikat klimatickou změnou, již zavinili sami pozemšťané 
a kterou již nelze změnit. Už jen proto je nesmyslné bojovat proti vývoji přírody, jako např. tím, že se 
potírají neofyty, které nejsou nebezpečně invazní ve vztahu k domácí flóře. 

Jaká hudba nejvíce podporuje evoluci a jací skladatelé tuto hudbu tvoří, to nelze posuzovat všeobecně, 
neboť tato záležitost se liší člověk od člověka. Nicméně ona údajně moderní harmonie a hudba, které 
začaly vznikat kolem konce 20. století, ty nemají již nic společného s tím, co je skutečně harmonické 
a muzikální. Je to ... 

Billy   ... prostě jen nevídané skučení, hřmot a disharmonie atd., z čehož jsou četné moderátorky 
a moderátoři atd. nadšení, stejně jako mnozí lidé vůbec. Mají zjevně zničený cit pro harmonii. 

Ptaah   Lidé s normálním sluchovým citem si o těchto negativních vlivech, které nazýváš skučením atd., 
myslí své a štítí se jich, nicméně tyto vlivy budou i nadále stále více určovat každodenní vegetování 
pozemšťanů a jsou zapříčiněny antropogenní změnou klimatu, která se začala odvíjet již od roku 1844. 
Klimatická změna nevýhodně ovlivňuje i smýšlení a usilování pozemšťanů, jakož i jejich mozek, a tedy 
i jejich myslivost, což antropologové zjistí až tehdy, když na to narazí vlivem různých nepřehlédnutelných 
událostí. 

A již dlouhou dobu se děje to, že většina lidí začíná myslet opět více, více a silněji náboženským 
způsobem. Pouze realističtí pozemšťané, tedy ti, kteří sami myslí, se toho zdržují, a proto se také vyhýbají 
náboženské víře, zejména té křesťanské. Mnozí věří zvláště katolicismu, přičemž však nezpochybňují víru 
jako takovou, nýbrž pedofilní a obecně sexuální intriky, jež páchají vůdčí katoličtí činitelé, kněží a všichni 
ti, kteří řeční na vysokých pozicích, kteří se však často vydávají za nevinné a uměli zatajovat, že se sami 
provinili pedofilií nebo sexuálním »přehmatem«. 

Billy   O tom bych mohl povídat dlouho, neboť již před lety, když jsem ještě bydlel v Hinwilu, si u mě 
stěžovaly tři jeptišky na to, že se svojí představenou po celá léta provozovaly sexuální praktiky, jelikož to 
tak chtěl Ježíš. Všechny tři byly kvůli tomu skutečně psychicky na dně, a jelikož jsem se tehdy i zabýval 
tím, abych pomáhal psychicky nemocným lidem, věnoval jsem se právě i těmto třem ženám, u nichž se 
mi podařilo, aby ... Trvalo to ale dlouhou dobu; i když jsem byl již tady ve Středisku, musel jsem o tyto 
ženy pečovat po telefonu, než se konečně dokázaly odpoutat od svých prožitků. Dvě z nich mezitím již 
zemřely. 

Ptaah   Ano, moje dcera Semjase mi o tom vyprávěla. 
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Billy   Pak bych se tě rád zeptal na USA. Co si myslíš o tom, že USA – jak se domnívám – blokují pokrok 
na poli »duchovních«, resp. Tvořivě energetických vědomostí, jakož i pokrok lidskoprávní a politický 
ve vztahu k pokojné budoucnosti pozemského lidstva? Podle mého názoru to zaviňuje rozličná bludná 
náboženská víra, která v Americe existuje. 

Ptaah   O tom si myslím, že USA jsou neobyčejně silně zamořeny křesťanským sektářstvím, jako je 
arabský svět zamořen svým islámem a Indie hinduismem. Ovšem zmatená křesťanská víra, i bludná víra 
islámská, překračují veškerou logiku, rozum a zdravý úsudek. Týž charakter mají ale více či méně 
i všechny ostatní formy víry, které na Zemi existují. 

Billy   Pak se naše názory shodují, jako od nepaměti. Ale smím-li přejít od tématu forem náboženské víry 
k tématu politiky: Podle mého názoru nejsou státní vůdci, kteří dodávají na Ukrajinu zbraně Zelenskému, 
zpravidla ničím jiným než vražednými pomahači, kteří napomáhají tomu, aby se válka prodlužovala. 
Namyšlení vládní činitelé různých zemí jednají stejně jako vlastní diktátoři a jiní tyrani, kteří si vymýšlejí 
lži a posílají zločinně své vojáky na smrt. 

Ptaah   To můžeš s klidným svědomím takto vidět a velmi zdůraznit, neboť tak se věci skutečně mají. 
Kromě toho jsou tito činitelé odpovědní za to, že se válka prodlužuje a že stojí četné lidské životy. Quinto 
a já jsme sami viděli, jak ukrajinská armáda ostudně úkladně vraždí, a to tak, že si bere zbraně od padlých 
Rusů a následně jimi vraždí vojáky z vlastních řad, jako to dělají i žoldnéři a dobrodruzi, kteří údajně 
bojují za Ukrajinu, avšak ve skutečnosti se oddávají toliko své zvrácenosti a radosti ze zabíjení, jako se to 
často praktikuje i v jiných válkách. Jedná se o vášnivé vrahy, kteří neznají pocity ani odpovědnost, jako 
je nezná samotný Zelenskyj, který se lačně a zvráceně oddává své moci a slepému vazalství vůči Americe 
a nestoudně požaduje od hloupých vládních činitelů různých států zbraně, a ti mu je bez rozpaků dávají. 
Z toho důvodu může vést Zelenskyj válku na Ukrajině tak dlouho, jak bude chtít, což je mu umožňováno 
tím, že může profitovat ze zbraní, které mu neodpovědně dodávají nerealisticky myslící, a tedy hloupí 
vůdčí činitelé jiných států. To je jedna věc, a tou druhou je to, že mu v tom pomáhají a stojí po boku USA, 
které své nezměrně vysoké finanční dluhy dále stupňují. 

Billy   Nikdo z těchto tuplovaně hloupých pověřených činitelů a štváčů, kteří Zelenskému dodávají 
zbraně, se nezamýšlí nad tím, že on tím může bez skrupulí pokračovat ve své válce a tuto válku 
protahovat podle své vůle a že také USA mohou tajně sledovat své cíle spojené se světovou vládou, se 
zničením Ruska a s Evropou, kterou mají USA již do značné míry v kapse a kterou notně ohlupují. Proto 
může Zelenskyj protahovat válku podle své libosti, dokud bude u kormidla moci a bude mít možnost 
nechávat svoji armádu běsnit a zabíjet, kvůli čemuž samozřejmě umírá mnoho Ukrajinců i Rusů, avšak 
to Zelenského vůbec netrápí, ani v nejmenším. A že se na tom podílejí válečně štváčské osoby u kormidla 
státní moci, jako ta německá Baerbocková a ta von der Leyenová z evropské diktatury EU v Bruselu, to 
je fakt, který se již nedá unést. A navíc i ten naivní a kolísavý spolkový kancléř Německa, Scholz, neví, co 
je skutečně nutno učinit, je nevídaně ovlivnitelný a také není schopen samostatně myslet a činit vlastní 
rozhodnutí, jelikož se nechává ovlivnit druhými, a navíc těmi, kteří mu dávají špatné rady. 

Dnes se jedná spíše o válku Zelenského, a nikoliv o válku Ruska, neboť ta je již dávno překonána, protože 
Zelenskyj diriguje kvůli svého hlouposti, věřivosti, deficitnímu pochopení a chybnému chápání věci podle 
toho, co tajně na pozadí zamýšlejí USA se svým temným státním vedením, které si přejí, aby válka 
na Ukrajině pokračovala. Toto zejména nevidí a nerozpoznávají ti, kteří zaujímají k USA a Zelenskému 
přátelský postoj, a kteří ani nevidí a nechápou, že válka na Ukrajině bude pokračovat do té doby, do jaké 
bude moci tento Zelenskyj štvát ostatní proti Rusku a požadovat a dostávat od hlupáků po celém světě 
zbraně. Tím může tento muž, který je loutkou USA, pokračovat v tajné válce této země na Ukrajině, aby 
mohly USA uspokojovat své imperiální ambice a provádět své dotyčné manýry. Proti tomu se musí Rusko 
vzpírat, avšak toto přátelé USA a fanoušci Zelenského nevidí a nerozeznávají, neboť být zaslepený vůči 
pravdě je jednodušší a snazší, než se vypořádávat s faktickou pravdou. Proto bude válka na Ukrajině 
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vládnout tak dlouho, dokud bude Zelenskyj u moci a dokud bude realizovat tajné zájmy Ameriky, které 
spočívají v tom, aby se vedla válka, vedla válka a opět vedla válka a působilo se válečně štváčskou 
rétorikou proti Rusku. To ale ještě není vše, neboť Amerika nechce jen ovládat všechny státy, a tedy 
celou Zemi, nýbrž i takzvaný Vesmír – který však vskutku začíná ve velké vzdálenosti od Země, v oblasti 
za sluneční soustavou, a tedy nikoliv v prostoru poblíž Země –, resp. prostor na zemské orbitě, jenž 
v současnosti slouží pohybu vesmírné stanice. Pravý cíl USA spočívá v tom, aby mohly ze zemské orbity 
převzít a vykonávat totální kontrolu nad všemi státy Země, a tím pádem převzít světovou vládu. 
V žádném případě tím ale Rusko ani Putina nechráním, neboť válka je vždy neodpovědná a zločinná, a to 
nezávisle na tom, kdo ji vyvolává a vede a z jakých důvodů. 

Ptaah   Státní vůdci, kteří dodávají zbraně, jsou zpravidla vrahy, diktátory a jinými tyrany. Propůjčují svůj 
sluch lžím a sami lži vymýšlejí, přičemž zcela bezskrupulně a zločinně posílají lidi na smrt. Na Zemi je 
navíc největší lhářkou politika, přičemž zřejmě ty nejhorší politické lži rozšiřuje Amerika a její temné 
vedení, a to i v tom ohledu, že její experimenty na poli kosmických letů atd. slouží jen budoucímu blahu 
pozemšťanů. Že je ale plnou pravdou to, co jsi uvedl, to se zapírá. Samotní pozemšťané jsou tělesně 
dospělí, avšak po stránce »ducha«, a tedy vědomí jsou jako děcka, jež postrádají logiku, rozum a zdravý 
úsudek. Proto si v Evropě také všímá jen velmi málo lidí toho, že Amerika chce zaplavit Evropu vojskem 
a vybudovat si svoji moc, což se může stát již brzy. Krom toho je většina amerického lidu nevídaně 
sektářská a přenáší toto náboženské sektářství již notnou dobu na Evropu, zejména na Německo 
a Švýcarsko. 

Billy   Když to zopakuji, tak jsou podle toho, co říkáš, státní vůdci, kteří dodávají zbraně, zpravidla vrahy 
a rovněž i diktátory a jinými tyrany. Ti všichni propůjčují svůj sluch lžím a sami vymýšlejí lži, s jejichž 
pomocí zcela bezskrupulózně, neodpovědně a zločinecky posílají lidi na smrt. Na Zemi je navíc fakticky 
největší lhářkou politika. Pozemšťanům chybí logika, rozum a zdravý úsudek, a proto si jen nemnozí 
všímají toho, že Amerika skutečně zaplavuje Evropu vojskem a buduje svoji moc, jako to činila ve státech, 
v nichž už dřepí a do nichž se vetřela. 

Kromě toho podotýkáš, že většina amerického národa je nevídaně sektářská a že své náboženské 
sektářství již drahnou dobu zanáší do Evropy, zvláště do Německa a Švýcarska, jakož i do států, do nichž 
se Amerika již vetřela. 

Ptaah   Ano, to jsem řekl – ale to, co jsem předtím ještě zmiňoval, tak žel jest. 

Billy   Ano, o tom vím již dlouhou dobu, neboť tyto poměry se stále zhoršují. Krom toho chtějí být všichni 
těmi nejlepšími a prvními, tedy ve státě, ve sportu, ve fotbale, v hudbě a mezi herci atd. Když se chceš 
na něco podívat v televizi, tak se často vysílají jen idiotské pořady, v nichž se skvějí na obrazovce 
megalomani a osoby lačnící po zájmu veřejnosti, tedy pořady, které uspokojují persony, jež samy nejsou 
dostatečně velké na to, aby samy učinily něco, kvůli čemu by mohly dojít k uspokojení a na co by mohly 
být pyšné. V televizi se vše po stránce peněz stává honbou za senzací; miliónové a miliardové obnosy 
jsou prohospodařovány, nabývány podvodem, lží či loterií a také rozhazovány na všechno možné, což 
popichuje pomatence k tomu, aby sami číhali na takovéto obnosy a gaunersky je získávali, přičemž jim 
nesejde na tom, jakým gaunerským způsobem jich mohou nabýt. Při tom je velmi moderní 
»influencing«, neboť každý a každá věří, že se tímto způsobem může domoci závratného bohatství. Tento 
svět, resp. lidé jsou právě závislí na penězích, což jsou jiné poměry, než jaké vládnou u vás, neboť vy 
peníze neznáte, a proto si ani nemůžete nadělat dluhy, a nemusíte se ani starat o to, zda máte ještě 
dostatek prašulí na to, abyste si koupili kousek chleba. Ještě bych se tě chtěl zeptat na to, proč 
Dr. Vogelovi v USA náhle zmizel ten úlomek kovu, který prověřoval a ohledně nějž činil svá zjištění, 
z tašky? Ten kov, který vy, Plejaren, používáte k výrobě svých lodí, přece obdržel, jelikož jsem ho dostal 
od Semjase za účelem analýzy a dotyčného prověření a prozkoumání, načež jsem jej prostřednictvím 
Leeho Elderse Dr. Marcelu Vogelovi předal. Dr. Vogel poté, co po dobu týdnů osobně prováděl 
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výzkumnou práci, prohlásil, že se jedná o jemu neznámou slitinu, která bude pravděpodobně na Zemi 
vynalezena a následně používána asi za 150 let. 

Ptaah   K tomu musím povědět, že jsme si tuto slitinu z bezpečnostních důvodů vzali nazpět, poté co ji 
on prozkoumal. To proto, že existovalo nebezpečí, že se tato slitina dostane do rukou tajné služby CIA, 
která ji chtěla vlastnit a která dotírala na Dr. Vogela a ohrožovala jej. Bývalo by nebylo dobré, kdyby se 
ten vzorek dostal do vlastnictví CIA a následně do rukou vlády, a proto jsme museli Dr. Vogelovi ten kov 
odcizit. On o tom nevěděl, ale později mu to vysvětlil Wendelle Stevens, kterého jsme touto věcí pověřili. 

Billy   Aha. Pak bych ti chtěl ukázat a dát ke čtení následující článek, který ale musíš jen krátce přejet 
očima, abys věděl, o co se jedná. 

 

Stínová vláda 

od Chrise Hedgese, úterý, 24. září 2019, 16.00 hod. 

V USA existuje kromě viditelné vlády ještě vláda neviditelná, která sestává z anonymních technokratů, 

členů tajných služeb, generálů, bankéřů, podnikatelů a lobbistů. 

 

Foto: Chayantorn Tongmorn/Shutterstock.com 

Spojené státy americké se nalézají v pevném sevření neviditelné vlády, kterou vedou tajné služby této 

země. Chris Hedges na základě výňatků z nové knihy novináře Stephena Kinzera dokresluje, jakých 

historických i aktuálních zločinů se dopustila CIA a jaké dopady mají tyto zločiny na USA a celý svět. 

Ve Spojených státech existují dva druhy vlády: Zaprvé vláda viditelná (tedy »Bílý dům«, kongres, soudy, 

státní parlamenty a guvernéři) a zadruhé ta neviditelná, popř. hluboký stát, v němž řídí vnitřní i zahraniční 

politiku anonymní technokraté, členové tajných služeb, generálové, bankéři, podnikatelé a lobbisté, a to 

nezávisle na tom, jaká politická strana je u moci. 

Nejmocnějšími a nejpodstatnějšími orgány neviditelné vlády jsou nabobtnalé národní tajné služby, které 

nemusejí nikomu skládat účty. Ony tvoří předvoj národa; dozírají na obrovský stínový svět a jejich 

úkolem je zachovávat mocenskou pozici neviditelné vlády; špehují domácí i zahraniční kritiky, pošpiňují 

jejich jména, manipulují s volbami, uplácejí, vydírají, mučí, vraždí a zaplavují média »černou 

propagandou«; jsou netečné k chaosu a lidskému utrpení, které po sobě zanechávají. Neviditelná vláda 

svrhla demokraticky zvolené vlády v Íránu, v Guatemale a Chile a podněcovala války ve Vietnamu, 

Afghánistánu, Iráku, Libyi a Sýrii. 

Z toho pramenily katastrofy, sociální nepokoje, ekonomické kolapsy, masivní bída, smrt a také fanatický 

odpor proti Americe. Spojené státy a zbytek světa by byly v mnohem bezpečnější situaci, kdyby naši 

samozvaní stínoví válečníci – kteří nedokázali předvídat íránskou revoluci, zhroucení Sovětského svazu 

ani útoky z 11. září 2001, kteří údajně nic nevěděli o tom, že se v Iráku nenacházejí zbraně hromadného 

ničení, a jejichž plošná aplikace mučení »ideálně« podněcuje aktivity radikálních džihádistů – byli 

donuceni k tomu, aby skládali účty před veřejností a právním státem. 
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Čas od času člověk pochytí vhled do morální zpustlosti a nezpůsobilosti těch, kteří působí ve stínovém 

světě USA. Například se jedná o aktivity amerických tajných služeb v 70. letech 20. století, jejichž 

prošetřování vedl senátor Frank Church, nebo o vynesené fotografie mučených lidí ve věznici Abú 

Ghraíb v Iráku. Avšak ti, kteří se pokoušejí odhalovat zhoubné a nekalé vnitřní pochody nebo se jim 

vzpírat, jsou zpravidla diskreditováni, pronásledování, donucováni mlčet, a někdy dokonce »zmizejí«. 

Stejně se postupuje vůči Edwardu Snowdenovi a Julianu Assangeovi. Neviditelná vláda pokládá své 

utajovací praktiky a kriminální chování za nezbytné kvůli údajným existenčním hrozbám, které 

vycházely nejprve z komunismu a následně z islamistického terorismu. Cíl pokaždé světí prostředky. Vše 

je dovoleno – lhostejno, jak je to nemorální nebo kriminální. 

Nejlepší vhledy do tohoto stínového světa získáme historickými líčeními jeho zločinů. Stephen Kinzer 

popisuje ve své nové knize »Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control« 

například to, že tajná zadržovací zařízení (»black sites«) a mučicí techniky vyvinuté CIA po druhé 

světové válce, tvořily nepostradatelný článek v tomto temném řetězci událostí. 

Nacisté prováděli během druhé světové války lékařské experimenty v koncentračních táborech. Totéž 

dělali i Japonci v okupovaném čínském regionu Mandžusko. To vyvolalo po konci války dvě protichůdné 

reakce: Někteří členové viditelné vlády chtěli válečné zločince hnát k odpovědnosti, zatímco četní 

zastánci neviditelné vlády zastávali názor, že je potřebné výsledky oněch experimentů vyhodnotit 

a válečné zločince, kteří je prováděli, naverbovat do amerických tajných služeb a do armády. 

Předchozí příběhy nacistických vědců – kteří vedli projekty chemického a biologického vedení války 

a kteří zavraždili tisíce bezbranných obětí, mezi nimiž byly i děti a ženy, látkami jako sarin – byli 

neviditelnou vládou vyžehleny v rámci takzvané Operace Paperclip. USA se neštítily toho, aby přijaly 

dokonce i ty nejkrutější a nejsadističtější kriminálníky a aby je využívaly ve svůj prospěch; mezi nimi 

byl i Kurt Blome, který během národního socialismu vedl výzkum biologického vedení války. 

Kinzer referuje o tomto: »Kdykoliv se ukázalo, že je v minulosti nějakého vědce, kterého chtěli mít, 

nějaká poskvrna, tak přepsali jeho životopis.« »Systematicky mazali informace, které svědčily o dřívější 

příslušnosti k SS, o spolupráci s gestapem, zneužívání nucených pracovníků a provádění pokusů 

na lidech. Uchazeči, kteří byli hodnoceni jako ›zapálení nacisté‹, byli převedeni do nové kategorie ›žádní 

zapálení nacisté‹. Byli spojováni s informacemi o příkladném rodinném životě. Jakmile byla minulost 

těchto válečných zločinců tímto způsobem ›očištěna‹, prezentovali vhodné kandidáty na uzavření 

smlouvy Paperclip.« 

Shiro Ishii, který z pověření japonské vlády zavraždil při lékařských experimentech mezi lety 1936 

až 1942 ne méně než 12 000 lidí – mezi nimi byli zajatí čínští vojáci, protijaponští partyzáni, Korejci, 

Mongolové, zajatci, duševně (pozn. FIGU: po stránce vědomí) nemocní a podle některých zpráv 

i američtí váleční zajatci –, byl pro neviditelnou vládu zvláště cenným úlovkem. 

Ishii byl vedoucím 120 čtverečních kilometrů velkého komplexu s názvem Jednotka 731, v němž bylo 

usídleno 3000 vědců a jiných zaměstnanců. Kinzer popisuje, jaké mučicí metody se testovaly na obětech 

této laboratoře zkázy: 

Byly vystavovány jedovatým plynům, aby mohly být později vyoperovány a prozkoumány jejich plíce; 

byly pomalu škvařeny elektřinou, aby bylo možné určit, jaké napětí je nezbytné k jejich usmrcení; byly 

věšeny za hlavu, aby bylo možno analyzovat průběh přirozeného procesu dušení; byly uzavírány 

do vysokotlakých komor, dokud jim oči nevyskočily z důlků; byly vrhány do centrifug; infikovány snětí 

slezinnou, syfilidou, morem, cholerou a jinými chorobami; ženy byly násilně oplodňovány, aby mohli 

být jejich kojenci pitváni ve vivisekci; byly přivazovány ke kůlům a páleny, aby se mohly otestovat 

plamenomety; a byly pomalu mraženy, aby se mohl pozorovat průběh hypotermie. 

Obětem byl také injikován vzduch do žil, aby u nich byly vyvolány embolie; byla jim vstřikována zvířecí 

krev, aby se mohlo pozorovat, jaký to bude mít účinek. Některé oběti byly zaživa pitvány nebo jim byl 

amputovány části těla, aby vědci mohli zkoumat průběh pomalé smrti vlivem krvácení a gangrény (sněti). 

Podle jedná zprávy americké armády, která byla později odtajněna, byly skupiny mužů, žen a dětí 
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připoutány s odhalenýma nohama a odhalenými částmi pozadí ke kůlům a vystaveny úlomkům 

antraxových bomb, které byly v určité vzdálenosti od nich odpáleny. Následně výzkumníci pozorovali, 

jak dlouho oběti přežívaly – což nikdy netrvalo déle než jeden týden. Ishii potřeboval stálý přísun 

lidských orgánů, vznikala tedy neustálá potřeba »balíků«, jak byli zajatci nazýváni. 

Kinzer píše, že po každém experimentu »mikrobiologové odebrali pečlivě vzorky tkáně a namontovali 

je kvůli výzkumu na nosiče objektu«. 

»Své výzkumy využívali vědci k tomu, aby vyráběli otrávené čokolády, žvýkačky, sponky do vlasů 

a tužky na zabíjení z blízkosti. V obrovských laboratořích byly pěstovány morem nakažené blechy 

a vyráběny tuny antraxu, které byly nakonec vpravovány do bombových pouzder a používány 

k usmrcování tisíců čínských civilistů.« 

Americká neviditelná vláda vyvíjela velké úsilí k tomu, aby Ishiiho rekrutovala a získala obsáhlé 

záznamy a preparáty spojené s jeho krutými experimenty. Tento druh pokusů měl být brzy poté 

napodobován v rámci přísně tajného výzkumného programu CIA jménem MK ULTRA – při spolupráci 

s Ishiim a řadou bývalých nacistů. 

Kinzerova kniha je sepsána s hlavním zřetelem na osobu Sidneyho Gottlieba, těžce uchopitelného, 

svéhlavého a vlivného agenta CIA, který při své misi spojené s výzkumem technik myšlenkové kontroly 

– on a jiní agenti CIA byli přesvědčeni o tom, že Sověti tyto techniky již ovládali – dohlížel na lékařské 

experimenty, které byly vyvinuty jeho německými a japonskými kolegy. Tyto experimenty probíhaly 

nejdříve pod označením Bluebird a později bod kódovacím názvem Artyčok – podle Kinzera to byl jeden 

z »nejnásilnějších projektů, který byl kdy nějakým úřadem Spojených států podporován«. 

Mnohé pokusné osoby přišly vlivem mučení k trvalé psychické újmě. Oběti byly buď nuceně uneseny 

(později se takový únos označoval jako »mimořádné předání«) a přepraveny do ilegálních věznic mimo 

území amerického státu (to byla tajná zadržovací zařízení, tzv. »black sites«), anebo se jednalo o zajatce 

amerických i zahraničních věznic. 

K osobám, které byly nuceny se účastnit těchto experimentů, patřili kupříkladu zchudlí Afroameričané 

ze střediska na výzkum drogové závislosti jménem Addiction Research Center v Lexingtonu, Kentucky. 

Mnohé z těchto obětí byly ohodnoceny jako »postradatelné«, což znamenalo, že mohly být po provedení 

experimentů zavražděny a že mohly zmizet. Jejich mrtvá těla byla zpravidla pálena. Každý, kdo byl 

bezmocný nebo mohl být učiněn bezmocným, byl potenciální obětí. A tak dostaly duševně (pozn. FIGU: 

po stránce vědomí) postižené děti na škole Walter E. Fernald State School v Massachusetts müsli, které 

obsahovalo uran a radioaktivní vápník. Tím způsobené choroby byla následně přesně monitorovány. 

Gottlieb dohlížel na podávání LSD a jiných psychedelických drog ve státní věznici v Alabamě a v ústavu 

pro mladistvé v Bordentownu, v New Yorku. Ani jedna z těchto testovacích osob nedala souhlas k tomu, 

aby sloužila jako lidský pokusný králík, a mnohé z nich utrpěly doživotní psychické škody. Rodákovi 

z Bostonu a v Atlantě uvězněnému kriminálníkovi Jamesi »Whitey« Bolgerovi bylo řečeno, že se stane 

součástí experimentu sloužícího léčení schizofrenie. Místo toho mu bylo následně po dobu 15 měsíců 

takřka denně dáváno LSD, aniž by o tom věděl. Vědci CIA prováděli také v jedné vedlejší budově 

Georgtownské univerzitní nemocnice ve Washingtonu, D. C., experimenty na smrtelně nemocných 

pacientech. 

Gottlieb pátral po celá léta po drogovém koktejlu, který by, jak píše Kinzer, »odpoutal zajatce od jejich 

identity a přiměl je k tomu, aby odhalovali tajemství, nebo dokonce jednali proti své vůli«. Pátrání bylo 

marné. Avšak každý nezdařilý pokus popouzel Gottlieba a CIA k ještě větší aktivitě. Úzce spolupracovali 

s někdejším německým generálem Walterem Schreiberem, který byl během druhé světové války 

generálním lékařem wehrmachtu a který ve své funkci »povoloval experimenty v koncentračních 

táborech Auschwitz, Ravensbrück a Dachau, při nichž byli zajatci mraženi, injikoval se jim meskalin 

a jiné drogy a byli zahrnováni řeznými ranami, aby se mohlo pozorovat, jak se šíří gangréna (sněť) 

v jejich kostech«. Kinzer k tomu dodává, že tyto experimenty podle výpovědi jednoho amerického 

badatele »vedly zpravidla k pomalé a mučivé smrti«. 
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Gottlieb měl ve zvyku, že do nápojů svých kolegů tajně přimíchával LSD, aby mohl pozorovat jejich 

reakci. Někteří se z toho již nezotavili. Jednou z jeho obětí byl Frank Olson, vědec CIA, který byl zděšen 

brutálními výslechy, které zažíval, načež měl v úmyslu vzdát se své služby u CIA. Gottlieb a jeho tajná 

skupina mučitelů měli panický strach z toho, že by Olson mohl vystoupit na veřejnost. Roku 1953 byl 

Olson nalezen mrtev na chodníku v Manhattanu poté, co údajně proletěl oknem jednoho hotelu. Roku 

1994 nechal Olsonův syn, Eric, exhumovat tělo svého otce a předal jej Jamesi Starrsovi, soudnímu lékaři 

na Univerzitě George Washingtona ve vládním okrese Columbia. »Starrs nenalezl žádné skelné střepiny 

na hlavě ani v krku oběti, které by se vlastně po průletu oknem daly očekávat,« píše Kinzer. »To 

nejpodivnější je, že Olsonova lebka byla nad levým okem deformovaná, ačkoliv údajně dopadl na záda.« 

Starrs dospívá k závěru: »Domnívám se, že tento hematom dokazuje, že Dr. Olson eventuálně před svým 

pádem z okna utrpěl v místnosti 1018A od nějaké osoby nebo předmětu silný úder do hlavy.« 

Později se tento soudní lékař vyjádřil zřetelněji: »Věřím, že Olson byl zákeřně a úmyslně vyvržen 

z okna.« 

Gottlieb dohlížel kromě toho na výrobu řady jedů, které měly být podávány vůdčím a jiným osobám, 

které projevovaly »nepřátelské postoje« k USA; k těm patřil i Patrice Lumumba a Fidel Castro. 

»Černokněžník«, jak byl Gottlieb nazýván, a jeho tým sledovali bizarní plány a pátrali například 

po chemikálii, kvůli níž by Castrovi vypadaly vousy, načež by byl tento kubánský státní a vládní šéf 

vystaven veřejnému posměchu a byl by svržen. 

Mimoto prováděla CIA pokusy s implantací elektrod do mozku za účelem kontroly vědomí. Kinzer cituje 

z jedné vyšetřovací zprávy o amerických tajných službách následující: 

»V červenci 1968 letěl tým CIA do Saigonu; patřil k němu jeden neurochirurg a neurolog (...) V izolované 

oblasti věznice Bien Hoa se tento tým pustil do práce. Z tamní nemocniční stanice byli vybráni tři zajatci 

Vietcongu. Na základě jakých kritérií nebo proč byli vybráni zrovna tito, není známo. Tito pacienti byli 

jeden po druhém uvedeni do narkózy. Následně jim neurochirurg otevřel lebky a voperoval do všech tří 

mozků nepatrné elektrody. Když zajatci opět přišli k vědomí, přišli na řadu výzkumníci lidského chování 

(...) 

Zajatci byli přivedeni do jedné místnosti, každý z nich dostal nůž. Výzkumníci se pokoušeli o to, aby 

tyto pokusné objekty motivovali k násilí pomocí řídicích tlačítek mobilních přístrojů. Nic se však nedělo. 

Po celý týden se lékaři snažili přimět tyto muže k tomu, aby proti sobě vyrazili. Poté, co byl tento tým 

zmaten svým neúspěchem, letěl zpátky do Washingtonu. Předem bylo smluveno, že dotyční zajatci budou 

zastřeleni jednotkou Zelených baretů a že jejich těla budou spálena, pokud by se měl experiment nezdařit. 

A tak se stalo.« 

Míra morální zkaženosti a kriminality těch, kteří disponují neomezenými zdroji a jejichž aktivity 

nepodléhají dohledu veřejnosti ve věci nesení trestněprávní odpovědnosti, jelikož tyjí z absolutního 

utajení, je otřesná. Gottlieb a jeho tým lákali v New York City nic netušící oběti do »bezpečného 

ubytování« v ulici Bedford Street a dávali jim nápoje obsahující LSD. Účinky byly důsledně 

monitorovány ze strany agentů CIA pod dozorem nechvalně známého George Huntera Whitea. 

Kinzer popisuje, že White pravidelně požíval ilegální drogy. 

»Část látek, které zabavil, si stále ponechával pro sebe. Jeho konzum alkoholu byl pověstný, často vypil 

během jediného večera celou láhev ginu. Kromě toho projevoval sklony k sadomasochismu a fetišismu 

ohledně vysokých podpatků. Své druhé ženě koupil celou skříň s těmito věcmi. Líbily se mu prostitutky, 

které ho spoutávaly a bičovaly. Jeden z jeho nemnohých emočních vztahů byl vztah k jeho domácímu 

zvířeti, kanárkovi. Miloval jeho chov a to, když jej hladil. Když tento pták zemřel, byl White zdrcený. 

›Ten ubohý malý tvoreček to již nedal,‹ píše ve svém deníku. ›Nevím, jestli si ještě někdy pořídím 

nějakého ptáka nebo jiné domácí zvíře. Pro všechny zúčastněné je velmi zlé, když umírají.‹« 

White, který jako činitel z protidrogového často honil a nespravedlivě obviňoval jazzové hudebníky jako 

Billieho Holidaye, byl později přeložen a pracoval v jedné bezpečné ubytovně, která sloužila jako bordel 
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CIA. Podle Kinzera chtěl Gottlieb »systematicky prověřovat, jak sex, zejména v kombinaci s drogami, 

dokáže přimět muže k tomu, aby rozvázali jazyk«. Prostitutky naverbovala CIA, aby lákaly zákazníky 

do ložnic vyzdobených fotkami spoutaných žen v černých podvazcích a nýtovaných kožených obojcích 

a aby jim přimíchávaly do nápojů LSD a jiné drogy. 

Kinzer uvádí, že »když měly prostitutky sex se svými zákazníky, seděl White vzadu za jednosměrným 

zrcadlem na svém přenosném toaletním stolku a přihlížel danému výjevu«. Při svých návštěvách v této 

ubytovně požadoval Gottlieb od žen, aby s ním měly sex, právě tak, jako by byly částí jeho osobního 

harému. 

Whiteovi byl v okrese Marin County, mimo San Francisco, dán k dispozici další bezpečný dům. Tam 

používal prostitutky nejen k tomu, aby mužům dávaly do pití drogy, ale také k tomu, aby na nich testovaly 

hrátky ve stylu hororové komedie Malý krámek hrůz: Páchnoucí bomby, svědivé a kýchací prášky, 

průjmové pilulky, drogami opatřené slámky k pití a rozprašovače naplněné LSD, což je pouze několik 

málo příkladů. 

Poté co se CIA vzdala dlouhodobého pátrání po droze sloužící myšlenkové kontrole, zničila většinu 

svých záznamů o prováděných experimentech. White psal v jednom dopise Gottliebovi, v němž mu 

děkoval za zaměstnání u CIA, následující: 

»Kde jinde by mohl plnokrevný Američan lhát, zabíjet, podvádět, krást, znásilňovat a rabovat 

s požehnáním Všemohoucího? To nebylo špatné, brácho!« 

To by bylo mnohem výstižnější motto pro CIA než ona pasáž z bible (Janovo evangelium, 8:32), která je 

vytesána do zdí její hlavní budovy v Langley ve Virginii: 

»Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.«  

Nakonec dospěla CIA k závěru, že lze vůli zajatců nejlépe zlomit extrémní izolací a senzorickou 

deprivací (strádáním v oblasti smyslových podnětů; pozn. překl.) Tyto techniky byly vyvíjeny v rámci 

CIA financovanými výzkumy na McGillově univerzitě v Kanadě a roku 1964 byly zaznamenány 

v příručce s titulem »KUBARK Counter-Intelligence Interrogation«. KUBARK je kódové slovo pro 

CIA. Tento 128stránkový manuál byl odtajněn teprve roku 2014. V 60. letech 20. století sloužil agentům 

CIA, mimo jiné ve Vietnamu, jako hlavní zdroj pro jejich výslechové metody. Tam bylo usmrceno 

minimálně 20 000 zajatých Vietnamců, z nichž mnozí byli předtím mučeni. 

Aktualizované vydání této příručky bylo vydáno roku 1983 pod titulem »Human Resources Exploitation 

Training Manual«. Mučicí metody v ní popisované – mimo jiné poutání, odnětí spánku, elektrošoky, 

sexuální a tělesné ponižování, trvalé zajetí v úzkém prostoru, dezorientace vlivem zahalování obličeje 

a senzorická deprivace – se staly po 11. září rutinou v tuzemských i zahraničních tajných zadržovacích 

zařízeních (»black sites«) americké tajné služby. Psychologové CIA na tyto techniky dohlížejí a dovádějí 

je k dokonalosti – jako tak činila předtím Gottliebova tlupa šílených vědců a trýznitelů –, aby způsobili 

naprosté psychologické zhroucení obětí a vzbudili v nich dětinskou závislost na těch, kteří vedou výslech. 

Bylo by naivní vycházet z toho, že chování Gottlieba a CIA náleží minulosti, a to tím spíše, že neviditelná 

vláda opět vyjímá aktivity tajných služeb z dozorové sféry kongresu, tají je před veřejností a dosadila 

na post ředitelky CIA Ginu Haspelovou, která schvaluje mučení. Když se tajná služba uchyluje k mučení, 

tak selhala. Když se spoléhá na sadisty a rváče, tak selhala. Když využívá lidské bytosti – včetně svých 

vlastních občanů – jako hrací figurky, s nimiž lze experimentovat a které lze zavraždit, tak selhala. Když 

používá špinavé triky, dává k dispozici zbraně v miliardové hodnotě odpadlým milicím a islamistickým 

radikálům, svrhává vlády a vraždí vůdčí osobnosti, čímž po sobě zanechává nepředvídané katastrofy, tak 

selhala. 

Získávání informací je – stejně jako investigativní zpravodajství – proces, který vyžaduje obrovskou 

trpělivost. Člověk potřebuje důvěryhodné zdroje, které může využívat po dlouhé časové úseky, jakož 

i kulturní, historické a jazykové kompetence, které si trénuje při dlouholetém studiu. Tato práce by 

neměla být letním kempem pro nonkonformisty, kteří se baví ponižováním lidí, špinavými triky 

http://cz.figu.org/


14 
 

 

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

a vražděním. Každý stát potřebuje dobré agenty tajných služeb – a nikoliv takovéto srandisty, gangstery, 

sadisty a vrahy, jaké má CIA a jací nám ve jménu národní bezpečnosti způsobují takové utrpení. 

Chris Hedges je novinář, nositel Pulitzerovy ceny a bestsellerový autor New York Times. Dříve byl 

profesorem na Princetonské univerzitě, aktivistou a ordinovaným presbytariánským pastorem. Mezi jeho 

knihami se nalézají bestsellery jako »Der Lohn des Aufstands: Der moralische Imperativ der Revolte«, 

»Das Reich der Illusion: Das Ende der Bildung und der Triumph des Spektakels« a »Amerikanische 

Faschisten: Die christliche Rechte und der Krieg mit Amerika« (anglické názvy viz Wikipedie: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chris_Hedges; pozn. překl.) Jeho kniha »Krieg ist eine Kraft, die uns 

Bedeutung verleiht« byla prodána 40 000krát a dostala se do finále Národní ceny spolku knižních kritiků 

věcné literatury. Hedges píše každotýdenně vydávaný sloupek pro internetový magazín Truthdig 

a moderuje pořad »On Contact« na kanálu RT America. 

Redakční poznámka: Tento text byl vydán nejprve pod titulem »Our Invisible Government«. Byl přeložen 

Nadinou Müllerovou z honorárního překladatelského týmu Rubikonu a lektorován honorárním 

korektorským týmem Rubikonu. 

 

Chris Hedges 

Zdroj: https://www.rubikon.news/artikel/die-schattenregierung 

 

Ptaah   Ten článek jsem si nyní ofotografoval a přečtu si jej později, avšak teď s tebou ještě musím probrat 
některé věci, které jsou takového charakteru, že je nemáš zmiňovat v rozhovorové zprávě. 

Billy   Dobrá, tak se do toho pusť ... 
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