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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý třináctý kontakt 

Čtvrtek, 14. července 2022, 8.23 hod. 

 

Billy   Tak tady už jsi, buď vítán a pozdraven. Stává se sice zřídka, že tě volám, ale potřebuji tvoji pomoc, 
neboť to vše, co musím vyřídit a proč jsem tě volal, je poněkud choulostivé, neboť (...) 

Ptaah   Také tě zdravím, a jelikož jsem chtěl beztak přijít, tak není zvláště podstatné, že jsem se tu objevil 
dříve. Na pozemku se pohybuje také Quetzal, který si vše prohlíží. 

Billy   Doufám, že všechno shledá v pořádku. Ale teď bych se chtěl s tebou pustit do té neradostné věci, 
která vyplývá od včerejšího dne. Jedná se o to, že – ale podívej se semhle, to je ten předmět doličný, 
kvůli němuž (...) Bude proto nezbytné, abych té věci přišel na kloub, a sice tak, že (...) Za předpokladu, 
že to bude pro tebe možné? 

Ptaah   Je-li to tvůj největší problém? 

Billy   Přirozeně, neboť přece nedělám zázraky na počkání, abych (...) 

Ptaah   Přirozeně že ne, avšak můžeme neprodleně (...) 

Billy   Tak se do toho pusťme. (...) Řešení této hádanky tedy spočívá v tom, že (...) Celému tomu rozčilení 
by se tedy bývalo šlo vyhnout, kdyby (...) Skutečně jsem se rozhněval, neboť nedokážu jednoduše 
pochopit, že (...) A to zvláště ne (...) 

Ptaah   To je ale z mého pohledu pochopitelné, neboť ... 

Billy   To je jistě správně, ale někdy na to nemyslím. I když se opakovaně snažím tuto věc zohledňovat, 
tak mi někdy právě uniká pochopení. 
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Ptaah   I tomu jsem schopen porozumět, neboť ani ty nemůžeš být navzdory svému vědění, chápání 
a umění perfektní, a proto (...) 

Billy   ... samozřejmě že ne, neboť i já se musím stále učit a musím si uvědomovat, že člověk nesmí 
zapomínat se učit a že je nutno stále vše cvičit. 

Ptaah   Tak tomu je. Lidé by to měli jen chápat a porozumět tomu. 

Billy   Což ale nedělají, a nepřičiňují se ani o to, aby na tomto světě konečně nastal mír, po němž již tisíce 
let touží. 

Ptaah   Žel je tomu tak, neboť vše se zaměřuje na nepokoje, války a destrukci, protože jen velmi, velmi 
nemnozí pozemšťané pokročili svými vlastními snahami ve své evoluci veškerých způsobů chování tak 
daleko, že jim může být přiřknuta pravá lidskost a niterní mír a že jsou schopni se v tomto ohledu 
kontrolovat do té míry, že se zdržují veškerého násilí, a tím i nenávisti a války. Tyto zvrácenosti nesmějí 
být nekontrolovaně, z nějakých nelogických předpokladů, praktikovány – to skutečně není nikdy nutné. 
Nenávist, rozepře a války atd. tedy neslouží tomu, aby byl vytvořen mír, a nejsou nikdy nezbytné. 

Billy   Ano, tak to do značné míry chápu i já sám, ale když už jsme u toho a když hovoříme o těchto 
věcech, tak musím říci, že mi tane na mysli také vývoj ničivé techniky, zejména zbraní, které dávají 
v dnešní době velký podnět k debatám. V současnosti zejména v souvislosti s válečnými událostmi 
na Ukrajině, kam různé země, resp. jejich neodpovědní vládní činitelé, dodávají zbraně k vedení války, 
kvůli čemuž bude válka protahována ještě dlouhou dobu, a budou proto umírat četní lidé. Následkem 
jsou také obludné destrukce, přičemž je tomu hlavně žel tak, že má v této hře své špinavé prsty Amerika, 
která dychtí po světové vládě a která válečnému štváči Zelenskému poskytuje obrovské peněžní sumy 
a dodává mu velká kvanta děl, munice a různých zbraní. Proto může Zelenskyj vést válku tak dlouho, jak 
se mu zlíbí, přičemž je to vlastně jeho válka, neboť si ji přeje a nechce ji ukončit, přičemž mu USA a jejich 
stínová vláda až příliš rády pomáhají. To probíhá právě tak, že Amerika dodává Zelenskému zbraně, 
za čímž ale nevězí přátelství a snaha o mír, nýbrž odporný záměr, který spočívá v tom, aby bylo Rusko 
rychleji a efektivněji vyřízeno tak, aby jej mohla Amerika kvapněji ponížit, dobýt a začlenit do svého 
vražedného klubu NATO a do své světovládné oblasti. K tomu, aby se tento zločin tím spíše vydařil, 
přispívají vší měrou všechny na Americe otrocky závislé země, jejich populace a státní mocenští činitelé, 
kteří se tím pádem stávají pravými zločinci. Zejména také rasisté podněcují plamen nenávisti proti Rusku 
a pomáhají Amíkům v tom, aby jim vše, po čem touží, spadlo do klína. Mezinárodní nenávist a nepokoj 
proti Rusku – jímž je ale míněn Putin – rozněcují zejména hlupáci a zaujatci, jako např. ta německá 
uličnice a ministryně zahraničí Baerbocková a ta uličnice Ursula von der Leyenová z evropské diktatury. 
Ale já chci vlastně říci něco jiného, totiž to, že zbraně jsou hlavně záležitostí vojska. Mít vojsko ale 
znamená, že bude dříve či později vysláno do akce, následkem čehož pak zpravidla nejen vraždí, zabíjí 
a boří, ale také znásilňuje, hlavně právě v rámci vzmáhajících se válečných zvrhlostí, ale také v rámci 
jiných aktivit, které míří proti lidem, jejich životu, jejich svobodě a bezpečnosti atd. Je tedy nutno jasně 
a zřetelně rozumět tomu, že vojsko se nikdy nehodí k tomu, aby byl vytvořen nebo zachován mír. 
Skutečně je odstrašením v podobě vojska docíleno pouze pasivity před válečnými akcemi a potyčkami, 
avšak není tím zajištěn mír, resp. míru není dosaženo. 

To, čeho dosahuje Švýcarsko se svojí »ozbrojenou neutralitou«, není ani bezpečná záchova míru, ani 
jistá záruka toho, že nějaký šílený vůdce cizího státu nezaplete Švýcarsko do války, což by znamenalo, 
že by umírali mnozí lidé; a to by bylo nesmyslné už jen proto, že malá švýcarská armáda by proti 
obrovským armádám jiných států neměla ani nejmenší šanci. Nebylo by to tedy jako v poslední světové 
válce, kdy nepřátelé zpívali: »Die kleine Schweiz, das Stachelschwein, das nehmen wir im Rückzug ein.« 
(»Tohle malé Švýcarsko, tohohle dikobraza, toho zabereme při návratu z tažení.«) A musí být ještě 
řečeno toto: Neodpovědní činitelé v naší vládě v Bernu zprasili švýcarskou neutralitu, která již 
neexistuje. To říkali i telefonicky dva vládní činitelé z cizích zemí, kteří volali, protože na naší internetové 
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stránce četli naše kontaktní zprávy. Avšak i četní lidé ze švýcarské populace a z cizích zemí se negativně 
vyjadřovali o tom, že jistí hlupáci a idioti mezi vládními činiteli Švýcarska jsou na tolik idiotští a pitomí, 
že nevědí, že neutralita v žádném případě nedovoluje vměšovat se do záležitostí jiných zemí. Neutralita 
zahrnuje také to, že proti jiné zemi nesmějí být činěna žádná nepřátelská opatření, k nimž patří 
i uvalování a provádění sankcí atd., a to i tehdy, když jsou tyto sankce přebírány od cizích států, jako je 
švýcarská vláda převzala od diktatury EU a uplatnila proti Rusku. 

Ptaah   To vše, co zmiňuješ, jsou žel nepopiratelné skutečnosti, a to i ohledně té neutrality, která 
v žádném ohledu nepřipouští možnost uvalovat sankce proti jinému státu. Jsou-li však uvaleny i přesto, 
tak tím neutralita není jen porušena, ale dokonce i zrušena a stává se veskrze a zcela nicotnou. Takovýto 
postup současně dokazuje, že osoby, které jednají tímto způsobem, nedokážou ani myslet, ani důsledně 
uvažovat, takže jednoduše jen jednají, což jednoznačně dokazuje, že jsou neschopné vykonávat svůj 
úřad, a že navíc představují nebezpečí pro stát a jeho bezpečnost. 

Co se Ameriky týče, tak se svým oficiálním státním vedením – pod vedením Bidena, který podléhá 
počátečním stadiím senility – a se svojí temnou mocí, která spolupůsobí na pozadí, spolupracuje 
s vedením ukrajinského státu, tedy se Zelenským, a zinscenovala proti Rusku celosvětové spiknutí. 
Tomuto spiknutí – které v zásadě vyvolaly a systematicky uvedly do chodu USA – propadli četní vůdčí 
činitelé států i velké části populace mnohých států. Amerika a její temné vedení, které působí na pozadí, 
uvedly proti Rusku do chodu všechny myslitelné lži, takže se velká část celé pozemské populace zaujatě 
kloní na stranu Ameriky a Zelenského, aniž by vnímala, co se skutečně děje a o co v celé věci skutečně 
jde. Jednostranné a Amerikou řízené válečné zpravodajství zprostředkovává světovému obyvatelstvu 
polovičaté informace o tom, co se v této válce na Ukrajině skutečně odehrává. My jsme také slyšeli 
a zaznamenali rozhovory, v nichž Američané tomuto Zelenskému namlouvali, že svoboda celé Evropy 
závisí na tom, zda Ukrajina vyhraje tuto válku, a že je proto nutno všemi prostředky postupovat proti 
Rusku, a tím i proti Putinovi, aby válku fakticky vyhrála Ukrajina. Dále Američané říkali, že k dosažení 
tohoto cíle budou dodávat všechny nezbytné těžké zbraně, a to bez ohledu na to, že se tím vším budou 
kvapně zvyšovat jejich státní finanční dluhy. 

Zlý mocichtivec a válečný štváč Zelenskyj se tomuto zákeřnému slibu samozřejmě otrocky podvolil 
a podvoluje, a tudíž bude toto vylhané tvrzení dříve či později také uvádět ve veřejnou známost, aby si 
udržel na své straně populace a státní činitele jiných zemí, kteří se nechávají ovlivňovat lžemi. To bude 
pouze otázkou času, neboť četní státní činitelé a občané populací různých států – zejména zcela 
neodpovědná, zaujatá a slepým velikášstvím ochořelá německá ministryně zahraničí Baerbocková 
a v Evropské unii pak osoba Ursula von der Leyenová, jak jsi tyto dvě osoby zmiňoval ve své řeči – budou 
svojí nenávistnou propagandou ještě více osočovat Rusko, a tím i Putina. Jednostranné válečné 
zpravodajství, které řídí Amerika, navíc sděluje světové populaci pouze polovičaté informace o tom, co 
se v této válce na Ukrajině skutečně odehrává, a proto se budou i uvádět počty mrtvých ruských vojáků, 
které nebudou odpovídat pravdě, přičemž se bude také zamlčovat, jak to v tomto směru vypadá 
na ukrajinské straně. Rovněž bude zamlčováno, že se na válečných akcích podílejí Američané; to má být 
za všech okolností zachováváno v tajnosti. 

Zelenskyj je zlý mocichtivec a válečný štváč, stejně jako mnozí státní činitelé různých zemí, mezi nimi 
hlavně zcela a absolutně neodpovědná německá ministryně zahraničí Baerbocková, která onemocněla 
slepým megalomanstvím, a dále též osoba Ursula von der Leyenová v Evropské unii, což jsou dvě osoby, 
které ve svých řečech často uvádíš. Ale to není vše, neboť i v širokém okruhu, zejména v Evropě, 
nerozeznávají četní politici ani velké části populací, co se ve válce na Ukrajině skutečně odehrává. 
Kupříkladu nerozeznávají fakt, že hlavně kvůli mocichtivosti a válkychtivosti Zelenského, který je posedlý 
velikášstvím, se vše usměrňuje a »narafičuje« podle plánů a nadějí Ameriky, k čemuž se zneužívá důvěry 
všech částí populací a státních činitelů, kteří jsou Zelenskému přátelsky nakloněni. 
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Kvůli tomu, že jsou na Ukrajinu dodávány zbraně, může válka stejnou měrou pokračovat dále, žádat si 
mnohé mrtvé a způsobovat destrukce, a sice ve prospěch válkychtivého Zelenského, avšak z této situace 
na stranu druhou velmi značně tyjí samozřejmě i USA, které extrémně lační po světové vládě. Vinou 
jejich negativních a zákeřných snah byla také vyvolána nynější světová válka, neboť s počátkem 
zbraňových dodávek na Ukrajinu se celá tato situace stala globální záležitostí. I když se v současnosti 
jedná o světovou hospodářskou válku, která se může – jak to mám říci – stávat dále nebezpečnou a dále 
eskalovat, tak je tomu přesto tak, že (...) (...) (...) 

Billy   To bychom ale neměli (...) 

Ptaah   ... samozřejmě že ne, a proto to při vyvolávání ... 

Billy   ... to je přece jasné. 

Ptaah   Dobře. – Ti všichni, kteří schvalují tyto vývoje, navíc nevidí a nerozeznávají fakt, že kvůli zákeřným 
intrikám Ameriky – která má již dlouho ve válce na Ukrajině své žoldnéře, přičemž tam působí i žoldnéři 
z celého světa, dokonce i ze Švýcarska – tato válka stále trvá a pokračuje. Kdyby nebylo USA, které chtějí 
Rusko zničit všemi špinavými intrikami a prostředky a podrobit si jej ve smyslu svých bludných představ 
o světové vládě, tak by byla tato válka již dávno ukončena a všechny rozepře by byly pryč. Nic takového 
ovšem neodpovídá smýšlení USA, a proto i jednostranné válečné zpravodajství připouští naprosto jen 
destrukce a hrůzné činy ze strany ruského vojska, zatímco se zamlčují tytéž praktiky ukrajinských vojáků, 
kteří dokonce znásilňují a vraždí vlastní krajany a páchají destrukce, aby pak to vše prezentovali jako 
ruské válečné zločiny, jak častokrát zjišťujeme. Během dlouhé doby této války jsme vícekrát pozorovali 
a také konstatovali, že Zelenskyj není ochoten se o tyto věci starat, neboť pro něj je důležité pouze to, 
aby si uchoval svoji moc, mohl si hrát na vojevůdce a mohl se ve svém chorobném velikášství jako takový 
prezentovat po celém světě pomocí veřejných televizních orgánů. Celou tuto pravdu a všechny ostatní 
pravdivé okolnosti však rozeznávají lidé dokonce i v jeho vlastních řadách, a proto ti také psaly osoby 
z jeho přímého okolí, a dokonce z tajné služby, a prosily tě o radu, aby ... 

Billy   ... zadrž, neboť o tom bych vlastně už nechtěl mluvit, protože to vše tak jako tak nemá smysl a já 
vím, že se tito lidé, kteří nesouhlasí se Zelenského machinacemi, dříve či později dostanou do jeho spárů. 
Z doby, kterou jsem trávil se Sfath, vím, že bude pronásledovat mnoho lidí, a tím i osoby z tajné služby 
a ty, které budou mít těžkosti se svým svědomím a projeví se jako kolaboranti; tyto lidi bude obviňovat 
z vlastizrady a eventuálně je i nechá popravit. Vím také, že on tajně ... do jídla svých vojáků ... 

Ptaah   To bys neměl otevřeně zmiňovat. 

Billy   Dobrá, ale Hitler dělal totéž s pervitinem, jenže jiným způsobem. Lidstvo o tom však nic neví, 
neboť se před ním vše zamlčuje, i to, čím a kým byl Hitler – který se vlastně jmenoval Hiedler – 
ve skutečnosti; to bylo a je ještě dnes tvrdošíjně zamlčováno. 

Ptaah   Tak tomu skutečně je. Hitler totiž nebyl jen závislý na lécích a drogách, ale měl také zcela 
nevýznamný původ, a navíc byl zplozen incestem: Zplodil jej jeho otec se svojí vlastní dcerou, která byla 
tedy Hitlerovou sestrou. Mimoto nebyl jen od doby svého dětství psychicky nemocný, ale trpěl také 
epizodickou schizofrenií. Ale hovořit o tom nic nepřinese, neboť přemnozí pozemští politici a vůdčí 
státní představitelé, kteří by měli být odpovědní za to, aby se tyto věci předložily a vysvětlily veřejnosti, 
jsou natolik korupční, že vše zamlčují. My velmi přesně víme, že četní státní představitelé ve všech 
zemích světa projednávají a usnášejí velmi mnoho věcí tak, že to ve vztahu k národům zůstává utajeno, 
a tudíž se to nedostává na veřejnost. Takové konání u nás, Plejaren, není možné, a navíc by podle našich 
direktiv nebylo dovoleno, neboť každý člen naší Federace a planetárního lidstva má výslovné právo 
vědět vše, co se diskutuje a usnáší na úrovni státního vedení. Mimoto jsou u nás věci uspořádány tak, 
že každé projednávání státních náležitostí, jakož i všech ostatních vyplývajících náležitostí atd., realizují 
střídavě jiné osoby, takže jednání, porady a rozhodnutí nečiní nikdy tytéž osoby, a proto se těchto věcí 
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účastní pokaždé jiní lidé. Kromě toho se všechna jednání, porady, usnesení a rozhodnutí atd. vysílají 
po celé planetě, takže se může každá osoba z populací všech planet naší široce rozvětvené Federace 
a naší planety do těchto věcí vměšovat, resp. intervenovat, pokud shledá, že je to nezbytné. To se však 
děje tak vzácně, že to vlastně není hodno zmínky. 

Ale když se teď vrátím k událostem na Zemi, tak musím říci, že my, Plejaren, se v případě válečných 
aktérů na Ukrajině – a sice v případě obou stran, tedy jak ohledně Ukrajiny, tak i ohledně Ruska, ale také 
ohledně jiných států – nekloníme ve všelijakých záležitostech ani na jednu stranu, jelikož se chováme 
veskrze neutrálně. Tak veskrze vypadá naše, plejarische, všeobecné chování, které vytvořili před více 
než 52 000 lety naši dávní předci jako obecné pravidlo, které nám od té doby zaručuje, že spolu můžeme 
na soukromé, politické a každé jiné úrovni zacházet pokojně, a že tedy můžeme zachovávat mír, 
svobodu a lidskost. Je nám také cizí každé mocenské počínání, jakákoliv nenávist, krádeže, vraždění 
a podobně, ale také sváry atd., tudíž nám tyto věci nejsou vlastní; proto se musíme před těmito věcmi 
tady na Zemi co nejpřísněji chránit a nesmíme přijít do přímého kontaktu s pozemšťany. Nejsme sice 
příliš náchylní ke všem těm zlým způsobům chování, které jsou žel mezi pozemšťany běžné, avšak naše 
direktivy nám přesto zapovídají jakýkoliv přímý nebo nepřímý kontakt s pozemšťany. Takový kontakt by 
byl býval možný jen formou nepřímého zprostředkování, avšak ten již na základě našich direktiv není 
aktuální, a to kvůli závažné nepoučitelnosti většiny pozemšťanů a jejich zlého konání. Když tedy Sfath 
a Semjase spolu s tebou ještě mohli navštěvovat různé pozemšťany a vstoupit s nimi do kontaktu, tak 
to nyní již není možné, neboť způsoby chování pozemšťanů se od té doby natolik zhoršily, že všechna 
naše skutečně obsáhlá bezpečnostní opatření již nemohou poskytovat potřebnou záruku. 

Co se však týče vůdčích státních představitelů a velkých částí populace různých zemí světa, tak ti se 
nechávají ošálit a klamat dvojakým státním vedením Ameriky a ukrajinským válečným štváčem 
Zelenským, jakož i jeho hraným úpěnlivým prošením, kterým probouzí obavy a které coby studovaný 
herec více než mistrovsky ovládá. Tak je tomu jednoznačně proto, že všichni ti, kteří schvalují jeho 
konání, jsou nemysliví, a tedy hloupí, a nedokážou činit vlastní rozhodnutí. Kvůli svému nemyšlení jsou 
to slabošští otroci Zelenského a nechávají jej samotného rozhodovat o tom, jaké si mají utvořit mínění 
a jaké zaujaté stanovisko mají zaujmout; a toto bezmyšlenkovité stanovisko hraje do karet jemu 
a Americe, neboť Zelenskyj udává směr jejich konání a jednání, které mají dotyční prosazovat podle jeho 
vůle a vůle USA. Dotyční činitelé kvůli svému nemyšlení, a tedy kvůli své hlouposti, nejsou schopni zjistit, 
že je Zelenskyj šálí a že jsou jemu a Americe naprosto otrocky oddáni a že jsou oklamáváni široce se 
vzmáhající falešnou propagandou v tom smyslu, že Rusko a Čína jsou zlodušské státy, které se vší mocí 
pokoušejí ovládnout svět. To je nevídaná lež, kterou Amerika rozšiřuje po celém světě a která uchvacuje 
všechny ty, kteří věří a obhajují USA. Tomu podléhají nejprostší lidé ve většině populací, ale i vůdčí státní 
činitelé různých zemí, i na Ukrajině, činitelé, kteří nejsou schopni samostatně myslet ani činit vlastní 
rozhodnutí, ale jsou otrocky závislí na USA, a navíc se nechávají porobovat Zelenským, který 
nepředstavuje nic jiného než loutku Ameriky. Zelenskyj je zákeřně řízen mocnými představiteli z vedení 
amerického státu, jejichž konání a jednání se – zčásti vědomě, zpravidla však nevědomě – orientuje 
podle mocných činitelů temného státního vedení, kteří je tajně ovlivňují. Zelenskyj je tedy kvůli své 
hlouposti, mocichtivosti a chorobnému velikášství řízen – jak je nutno správně říci – temnými 
americkými silami, které řídí i oficiální vedení amerického státu, jehož nejvyšší činitel podléhá, podle 
našich poznatků, zatím ještě mírné formě senility. Faktem také je, že celé vedení amerického státu, 
stejně jako ukrajinský prezident Zelenskyj, nejsou ničím jiným než loutkami temného vedení 
amerického státu, které řídí veškerou ekonomiku všech odvětví, stejně jako všechny politické intriky 
USA v zahraničí, resp. všude tam na Zemi, kde mají Amerika a její tajné služby ve hře své špinavé prsty, 
jak máš ve zvyku říkat. Že Amerika uchvacuje vládu nad světem a že tak činí již dlouhou dobu, to vpravdě 
není žádným tajemstvím pro lidi, kteří jsou ještě schopni samostatně myslet. 
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Billy   Už Wendelle Stevens si mi stěžoval na to, že vládní činitelé USA a jejich tajné služby již od nepaměti 
usilují jen o vládu nad světem a že ve skutečnosti ignorují a podvádějí národ. Svět stále ještě nepochopil, 
že každá válka, do níž se USA a s nimi i NATO vměšují, slouží pouze tomu účelu, aby si Amerika zajistila 
světovou vládu. 

Ptaah   Tak tomu jest a tak to i zůstane. 

Billy   Ano, na tom se právě nedá nic změnit, ani z naší strany, a proto se tomu musíme přizpůsobit. 
Přitom je mi jasné, že vězím v pěkné šlamastyce a že musím očekávat, že budu odpraven ze života, 
jelikož při našich rozhovorech říkáme pravdu. Čelil jsem již 24 pokusům o vraždu, a vícekrát byli u toho 
i členové Základní skupiny FIGU, kteří byli vystaveni nebezpečí, že budou zasaženi, což se ale naštěstí 
nestalo, nicméně se může přihodit, že se přece jen ..., nu ano, to je přece lhostejné. Ale teď mám něco 
jiného: Jak se to má vlastně s tím, že se nyní koronavirová nákaza opět vzdouvá? 

Ptaah   To je zákonitý důsledek chybného jednání státních činitelů a jejich protismyslných nařízení, 
neboť zrušili povinnost nosit ochranné respirátory a dodržovat rozestupy. 

Billy   Je tedy i nadále namístě nosit ochranné respirační roušky a dodržovat rozestupy. 

Ptaah   To bude a zůstane ještě nějakou dobu nutné, přičemž je nezbytné, aby se používaly ochranné 
respirátory typu FFP2. Jednejte tedy tak, jak jsem vám radil, neboť koronavirová nákaza ... 

Billy   ... ještě nepominula, to ji známo, stejně jako fakt, že tato nákaza už nikdy nevymizí tak, aby si 
dokonce i po 1000 letech nemohla znovu žádat své oběti, jelikož se může právě utlumit, ale následně 
náhle přijít poznovu v nové podobě, protože nezadržitelně a stále znovu a znovu mutuje, jak to mohlo 
být uměle praktikováno, a jak to bude tedy i nadále probíhat. Ale nechme této věci, neboť se ještě 
naskýtá otázka, jak je to vlastně s tím, zda jednoho dne přece jen vyjde najevo pravda ohledně toho, jak 
a proč tato nákaza uměle vznikla? Vznikla přece při laboratorních pracích v Číně, přičemž dvěma 
hlavními aktéry byli Mao a ..., z jejichž pověření mohla tato nákaza vzejít. V tomto ohledu nevím, co 
přinese vzdálená budoucnost, neboť Sfath a já jsme neprozkoumali úplně vše dostatečně obsáhle. 

Ptaah   Ano, to vše souhlasí, avšak pravda je pomocí mnoha lží potlačována, takže bude velmi dlouho 
ututlávána a její veřejné odhalení bude sporné. Ani my toto nevíme, neboť ani my jsme se v této 
záležitosti nevěnovali budoucnosti v dostatečném rozsahu. Zprvu nicméně nevejde ve známost, 
že viníky jsou jeden Američan a Mao, kteří způsobili, že byla při laboratorní práci vyvinuta koronavirová 
nákaza – to je to, co mohu říci. To, aby se tato nákaza rozšířila v pandemii, nebylo ovšem plánováno, 
neboť záměr ... spočíval v tom, aby byla v USA způsobena epidemie, a sice z důvodu pomsty za to, že (...) 
Aby se zastřel tento fakt, byla již před notnou dobou zřízena »skupina výzkumníků«, která trvá na tom, 
že původními nositeli koronaviru jsou netopýři, kteří jej přenesli na lidi a různá zvířata. To ovšem 
nesouhlasí, jak velmi přesně víme, neboť tato lež se neshoduje se skutečností. Tato skutečnost ale nemá 
vejít v obecnou známost, a proto je pomocí všech možných lží a prostředků vyvíjena snaha přibásnit 
příčinu vzniku koronavirové nákazy netopýrům. Lhářům přitom hraje do karet fakt, že ve Wu-chanu byly 
po nehodě uvolněni do okolí polétaví živočichové infikovaní původci nákazy, kteří od té doby přenášeli 
nákazu dále, a sice nejen na lidi, nýbrž i na příslušníky svého druhu a na různé jiné rody a druhy 
živočichů. Vypátrat ale všechny tyto rody a druhy je velmi náročnou záležitostí, a proto se zdržujeme 
toho, abychom v tomto ohledu prováděli výzkumy. 

Billy   Pak tedy právě není pevně stanoveno, zda nebo kdy bude celá tato věc odhalena. Pro nás ve FIGU 
je ovšem pevně dané, že se budeme držet tvých rad a že budeme i nadále nosit ochranné respirační 
roušky a zachovávat odstupy, když přijdeme do styku s cizími lidmi, jako např. s návštěvníky. 
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Ptaah   Tak je to správně, a v případě cizích návštěvníků musíte dbát na to, aby předkládali doklad 
o bezinfekčnosti, který nemá být starší než 24 hodin. Tak to má i nadále platit, a sice do té doby, než 
bude koronavirová nákaza v zásadní míře představovat už jen velmi malé riziko infekce. 

Billy   Na to si ovšem bude nutno ještě nějaký čas počkat, jak vím z doby trávené se Sfath. 

Ptaah   O tom však nemáš uvádět ve známost bližší informace. 

Billy   To nemám v úmyslu, ale mohu jistě povědět, že ta záležitost s očkovacími látkami byla 
přinejmenším v počáteční době nákazy podvodná, na což naletěli nesčíslní lidé, kteří kvůli tomu 
i zemřeli. Jak vím, je tomu ještě i dnes tak, že zásadním, avšak nikoliv jediným faktorem, který rozhoduje 
o tom, zda člověk nákazou vůbec onemocní nebo zemře, je jeho imunitní systém. Kdybys mohl jako 
lékař povědět něco o imunitním systému, bylo by to jistě poučné pro všechny, kteří čtou naše 
rozhovorové zprávy. 

Ptaah   To rád učiním a mohu říci, že imunitní systém člověka a všech živočichů, kteří jím disponují, je 
faktorem, který do značné míry rozhoduje o zdraví celého těla, avšak není v absolutní míře odpovědný 
za to, aby zajišťoval s plnou účinností kompletní obranu před jakoukoliv infekcí. Vedle imunitního 
systému jsou totiž podstatné ještě jiné momenty, jež rozhodují o tom, zda může původce choroby 
proniknout do těla a vyvolat v něm infekci. V tomto směru však nesmím uvádět bližší podrobnosti, neboť 
bych tím porušil naše direktivy, které nedovolují, abychom nějakým způsobem zasahovali do běhu 
všelijakého vývoje, ať už se tento vývoj týká jakéhokoliv druhu odborné činnosti, vědy nebo jiné branže 
atd. To nemá ovšem nic společného s tím, že udílíme v té či oné záležitosti rady. Už jen uvedením 
jednoho určitého odborného termínu bych se tedy provinil proti našim direktivám, což ovšem 
na základě svého svědomí nemohu učinit, takže se omezím na bližší vysvětlení imunitního systému v té 
podobě, která má univerzálně tutéž hodnotu. 

Tělo člověka i každé životní formy je vystaveno stálým útokům životního prostředí, parazitů, bakterií, 
virů, hub, mikrobů a jedů atd., jež všude číhají. Bez tělu vlastního obranného systému by byla většina 
všech životních forem bezbranně vydána napospas útokům těchto chorobných vlivů. Imunitní systém 
působí tak, že se brání těmto agresorům a že zabraňuje infekcím, přičemž za normálních okolností 
vypuzuje původce, kteří by mohli proniknout do těla z vnějšího prostředí a způsobit v něm chorobu. 

Imunitní systém těla je mj. hlavně rozložen na buňky a orgány, které plní specificky určité úkoly 
v komplexním systému a brání se původcům. Tyto buňky a orgány se nazývají následovně: 

1. Průnikem původců onemocnění, tedy působitelů infekce, jsou zejména ohroženy sliznice, ale 
rovněž i prostor hltanu, nos a střeva, a nakonec také kůže. 

2. Funkci imunitní obrany musí plnit orgán slezina, v němž se množí bílé krvinky, takzvané 
lymfocyty, přičemž slezina také vylučuje přestárlé červené krvinky. Ukládá však také obranné 
buňky, které jsou dodávány tělu v okamžiku, kde se musí imunitní systém bránit. 

3. Předstupně nemnohých obranných buněk jsou produkovány také v kostní dřeni. 

4. Prvotní obrannou funkci musejí plni také mandle, které působí proti původcům onemocnění 
pronikajícím z okolního světa. 

5. Sběrné místo pro obranné buňky a protilátky tvoří současně lymfatické uzliny a jejich dráhy.  

6. Nad srdcem je umístěn primární lymfatický orgán brzlík (lat. thymus), resp. žlázová tkáň, která 
coby součást lymfatického systému uschovává zralé obranné buňky, resp. T-buňky. 

Imunitní systém vykazuje k obraně před původci onemocnění 2 různé druhy bakterií a obranných linií, 
takže se zakládá na 2 pilířích, resp. 2 obranných liniích, které tvoří zaprvé tělu vlastní imunitní systém, 
ten přirozený, a zadruhé ten získaný, který si tělo osvojilo. Existují tedy 2 následující systémy: 
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1. Přirozený imunitní systém, resp. adaptivní, resp. nespecifický imunitní systém, který je člověku 
vlastní a vrozený, stejně jako každé jiné životní formě, jež disponuje imunitním systémem. 

2. Specifický imunitní systém, který si musí lidské tělo osvojil a vytvořit, k čemuž ale musí nastat 
první kontakt s všelijakými původci, jejichž vlivem pak tělo využívá svoji schopnost tvořit si 
protilátky. 

Za časné varování imunitního systému odpovídají takzvané rozšířené, resp. rozvětvené buňky, jejichž 
úkolem je alarmovat systém včasného varování imunitního systému, a sice ihned poté, co zaregistrují 
snahu cizorodého vetřelce vniknout do těla. 

Ochranným prostředkem adaptivního imunitního systému jsou mechanické a chemické bariéry, přičemž 
jako první působí adaptivní, resp. vrozený imunitní systém, jakmile se původci projeví a hledají si cestu 
do těla. Systém časného varování identifikuje zpravidla všechna cizorodá tělíska a původce choroby již 
při prvním kontaktu s nimi. Tento systém se však rozčleňuje na vnější a vnitřní vjemy, což lze vysvětlit 
následujícím způsobem: 

1. Vnější ochrannou funkci plní kůže a sliznice, které se kvůli své funkci a existenci nazývají též 
mechanickou bariérou, která chrání lidské tělo čistě mechanicky. 

2. Vnitřní ochrannou funkci plní oproti tomu chemická bariéra. 

Tato vnější bariéra sestává z tělesných tekutin, jakož i z tělu vlastních chemických látek, které zabraňují 
ukládání pronikajících původců onemocnění, jakou jsou bakterie a viry, a to tím způsobem, že je 
neprodleně opět vypudí, resp. vyplaví z těla. Hlavní látky této chemické bariéry jsou: 

1. Třepetavé chloupky průdušek, jakož ale i střevní svalovina, které díky svému ustavičnému 
pohybu odpovídají za to, aby se žádné bakterie nebo jiné choroboplodné zárodky nemohly      
usadit, tedy buď v průduškách, nebo ve střevech. 

2. Sliny. 

3. Oční tekutina. 

4. Poševní tekutina. 

5. Moč. 

6. Žaludeční šťáva. 

Látky, které má chemická bariéra k dispozici k obraně, resp. k zamezení průniku původců onemocnění, 
jsou žravé a zabijácké buňky, které jsou přirozeně dány. Oba tyto druhy buněk jsou při celulární obraně 
v rámci svých schopností stále aktivní, díky čemuž přímo pohlcují původce a cizorodá tělíska, ničí je 
anebo je odpravují pryč. 

1. Žravé buňky patří k leukocytům, resp. k bílým krvinkám, které požírají původce onemocnění, 
načež to, co z něj zbude, dopravují na povrch buňky, kde pak specifický imunitní systém 
provádí další imunitní obranu, která mu byla přidělena. 

2. Zabijácké buňky spouštějí svoji aktivitu v jiném důsledku, a sice zvláště ve vztahu k virům 
a nádorově změněným buňkám. Pokud takové buněčné typy rozpoznají, tak ihned spouštějí 
produkci, aby vytvořily zvláštní buněčné jedy, které pak ony viry a nádorové buňky ničí. 

Mám-li nyní přesněji vysvětlit specifický imunitní systém, tak musím zmínit, že zcela cíleně potírá 
speciální chorobné zárodky. Při tom je třeba si povšimnout toho, že má-li svoji práci odvést dobře, tak 
se musí s oním chorobným zárodkem nejprve »seznámit«, což znamená, že je nezbytné, aby jej 
identifikoval. Při tom probíhá takříkajíc přímá »konfrontace« mezi imunitním systémem a chorobným 
zárodkem, načež po identifikaci následuje odpověď imunitního systému, která spočívá v produkci 
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speciálních obranných buněk, jež slouží k likvidaci zárodku. Z toho důvodu trvá imunitní reakce 
imunitního systému poněkud déle, neboť při svém prvním kontaktu s chorobným zárodkem musí 
skutečně objasnit, jakého druhu daný vetřelec je. V případě imunitního systému je tomu tak, jak je úplně 
všude běžné tam, kde se něco rozeznalo nebo zakusilo: Při dalším kontaktu s týmž zárodkem tento 
zárodek rozpozná, načež reaguje efektivněji a ihned proti němu podniká protiopatření. Důvod, proč 
specifický imunitní systém zajišťuje tímto způsobem lidské tělo před určitými nemocemi, spočívá v tom, 
aby byly příznaky choroby při dalším kontaktu s daným zárodkem zřetelně slabší, nebo se dokonce 
vůbec neobjevily. Imunitní systém, který se vlivem prvního útoku zárodku o tomto zárodku vše naučil, 
pracuje pak s pomocí 2 druhů buněk dále, a sice s pomocí: 

1. T-buněk, resp. T-lymfocytů, které má lidské tělo v kostní dřeni, odkud ale putují do brzlíku, kde 
dozrávají, načež se ukládají v tkáni. Při svém boji proti choroboplodným zárodkům přejímají 
a plní T-buňky 3 rozdílné úlohy, a sice jako: 

 T-pomocné buňky, které v zásadě uvádějí do chodu obrannou reakci v těle; 

 T-zabijácké buňky, které rozeznávají a ničí infikované buňky a také buňky nádorové; 

 T-paměťové buňky, jež se starají o to, aby specifický imunitní systém při příštím kontaktu 
 přímo identifikoval speciální zárodek, který již jednou vyvolal infekci, a aby proti němu  mohl  

rychle reagovat. 
 

2. V kostní dřeni se také utvářejí B-buňky, resp. B-lymfocyty, a zůstávají tam až do svého dozrání. 
Stejně jako T-buňky, nazývají se i B-buňky podle místa, v němž dozrávají. B-buňky se stále 
zaměřují na jednoho určitého původce, avšak formují se na jeho základě teprve tehdy, když 
s ním tělo přišlo do styku. B-buňky jsou rovněž aktivovány T-pomocnými buňkami, a sice tehdy, 
když choroboplodný zárodek vnikne do těla a hodí se k B-buňce. T-buňky pak dále způsobují 
alarm, díky čemuž se B-buňky kvapně rozmnožují a přeměňují se v plazmatické buňky, které 
samy během nejkratší doby produkují početné protilátky, resp. imunoglobuliny/bílkoviny, jež 
zárodek zneškodňují. 

Zatímco vrozený imunitní systém napadá vše, co překračuje tělesné bariéry, zaměřuje a specializuje se 
osvojený imunitní systém na určité choroboplodné zárodky. T-buňky a/nebo B-buňky napadají cíleně, 
pomocí speciálně zaměřených protilátek, choroboplodný zárodek, a to efektivněji i tehdy, když první 
imunitní reakce potřebuje více času, jelikož při prvotním kontaktu se zárodkem pracuje osvojený 
imunitní systém pomaleji než ten vrozený. 

Imunitní systém může být také zesílen nebo oslaben nejrůznějšími vlivovými faktory. Kupříkladu četné 
vnější faktory vyvíjejí pozitivní, nebo i negativní vlivy; negativním vlivem je například nevyvážená strava, 
jakož i alkohol, nikotin a každodenní stres. Na druhou stranu může být imunitní systém posilován 
vyváženou stravou a cíleným dodáváním nezbytných mikroživin. Tělu vlastní obrana, o níž nyní hovořím, 
potřebuje mikroživiny, jež jsou nanejvýš rozličné a životně nezbytné, avšak nedodávají lidskému tělu 
žádnou energii, která by jej uschopnila k tvorbě energie a síly, neboť jej zachovávají ve zdravém stavu 
a zabraňují nemocem tím, že zajišťují funkční imunitní systém; energii naopak dodávají makroživiny, 
jako jsou tuky, uhlohydráty (sacharidy), bílkoviny a jiné látky, které lidský organismus musí přijímat 
v rostlinné a živočišné stravě. 

Nadužívání alkoholu a cigaret oslabuje imunitní obranu člověka a činí jej náchylnějším 
k choroboplodným zárodkům a infekcím všeho druhu, což vyplývá z toho, že si tělo nemůže utvářet 
protilátky, resp. imunoglobuliny k obraně před cizorodými substancemi a původci nebo je schopno je 
vytvářet pouze velmi skrovně. Z toho například plyne, že se rána velmi rychle zaněcuje nebo že se 
zřetelně zpomaluje její hojení, přičemž mohou vyvstat i závažné komplikace. 
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Tyto příznaky se velmi prudce zesilují např. trvalou závislostí na kouření, podle toho, jak dlouho jí člověk 
již podléhá a zda se již vyvinuly arteriosklerotické změny cévní stěny, které ovlivňují prokrvení kůže, což 
dále negativně působí na průběh hojení rány. 

Alkohol je pro celý imunitní systém podobně škodlivý jako kouření; vede dokonce k přehnané reakci 
imunitního systému, při níž se silně zvyšuje produkce imunitních buněk, avšak později se objevuje 
opačný efekt a počet zabijáckých buněk všeho druhu se snižuje, přičemž se současně trvale omezuje 
aktivita, jakož i působnost imunitního systému. 

Člověk, který je alkoholikem nebo který často neuváženě a lehkovážně konzumuje alkohol, onemocňuje 
výrazně rychleji – např. zápalem plic –, než člověk, který se uvážlivě a rozumně zdržuje pití alkoholických 
nápojů, aby si nevypěstoval závislost, nepodléhal stavu opojení nebo si jednoduše nenavykl pít alkohol. 
Alkohol je v každém případě škodlivý tehdy, když je tělu dodáván každý den, a když tedy není požíván 
jen sporadicky, v malé míře a tak, aby to bylo pro tělo snesitelné. 

Mikroživiny přebírají klíčové funkce ve věci imunokompetence, a to tím způsobem, že zásobují tělo 
všemi nezbytnými látkami, resp. vitaminy, minerály, stopovými prvky a sekundárními rostlinnými 
látkami, přičemž je podstatný a důležitý např. vitamin A, vitamin C, vitamin E, kyselina listová, resp. 
vitamin B9, a dále také vitamin B12, vitamin D, zinek a železo atd. Tyto látky vyvíjejí pozitivní efekt 
na imunitní systém, pro nějž je zvláště podstatný vitamin D a zinek, neboť obě tyto látky mají speciální 
význam pro normální fungování imunitního systému. 

Mezi další esenciální mikroživiny, jež se starají o kvalitní úroveň imunity lidského těla, patří látky, které 
člověk přijímá ve zdravé a vyvážené stravě a které mají rozhodující význam pro správné fungování 
a zachovávání imunitního systému. K tomu je tedy nejdůležitějším předpokladem vyvážené stravování, 
které způsobuje, aby mohla optimálně fungovat a pracovat imunitní obrana. Přitom je také nutno se 
vyvarovat tělesné nadváhy či podváhy, a proto je nutno dbát na následující faktory: 

1. Člověk by měl dodávat svému tělu každý den dostatečné množství vitaminů, minerálů, 
stopových prvků a sekundárních rostlinných látek, čehož může obvykle dosáhnout stravováním. 
Na Zemi jsou však vypouštěny chemické a jiné jedovaté látky, aby bylo docíleno prudkého růstu 
v celém polním hospodářství i v soukromé oblasti, takže přirozené potravinové plodiny již před 
dlouhou dobou – a sice již před polovinou minulého století – ztratily svoji kvalitu; jejich posilující 
přirozená povaha, sloužící skutečnému stravování, ztratila tedy kvůli nasazování chemických 
a jiných jedovatých látek zásadní měrou svoji kvalitu; a z toho důvodu začalo být nezbytné 
a potřebné, aby člověk přijímal podpůrné doplňky stravy v podobě dodatečných mikroživin. 

2. Nadváha nebo podváha lidského těla je v každém případě a bez výjimky škodlivá zdraví, neboť 
nadváha zvyšuje náchylnost k infekcím, zatímco podváha zpravidla souvisí s nedostatkem živin 
a minerálních látek, což negativně ovlivňuje imunitní systém. 

3. Dále je nutno se vyvarovat tučné stravy, neboť ta narušuje funkci imunitního systému, čímž 
dramaticky a nekontrolovatelně zvyšuje náchylnost k infekcím. 

4. Člověk má dbát na to, aby stále přijímal dostatečné množství omega 3 mastných kyselin, které 
jsou ve velkých množstvích obsažené mimo jiné v rybách a lněném a řepkovém oleji. 

5. Strava má být vesměs velmi různorodá a člověk by během 12 dní neměl znovu požívat totéž 
jídlo, což je v případě zdravého způsobu stravování samozřejmým předpokladem. Tak je tomu 
proto, že příliš málo rozmanitá strava není vůbec schopna dodat tělu nezbytné přirozené 
minerály, což narušuje imunitní systém a všeobecné zdraví těla, a tím je podporována nadváha, 
resp. obezita. 

http://cz.figu.org/
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Jsou-li tyto věci dodrženy a trénuje-li imunitní systém to, co se naučil, tak se posilují tělu vlastní obranné 
síly, a imunitní systém může teprve správně fungovat. Samotný imunitní systém představuje komplexní 
systém, který je utvářen rozdílnými orgány, buňkami, tkáněmi a signálními látkami, a který je navíc stále 
bdělý, aby mohl eventuální hrozby v podobě všelijakých choroboplodných zárodků ihned a co 
nejrychleji to bude možné odrazit. Aby však mohl tento obranný mechanismus skutečně bezvadně 
fungovat, je nezbytné, aby si člověk všímal nezbytných věcí a také je činil. 

Imunitní systém je odkázán na pomoc a své posílení z vnějšího světa, a proto jej člověk má sám 
podporovat, a sice mimo jiné těmito způsoby: 

1. Požívání skutečně vyvážené stravy, která má být rozmanitá a účelná; 

2. přijímání nezbytných potravinových doplňků, které mohou sestávat i z tradičně osvědčených 
domácích prostředků. 

Velmi značný vliv na tělu vlastní obranu, a tím i na zdraví, mají zejména střeva, jež tvoří součást 
imunitního systému. Střeva – která jsou u normálně vzrostlého člověka dlouhá asi šest až devět metrů, 
a jejichž celkový povrch vykazuje asi 400 čtverečních metrů – přejímají v celém těle normálně vzrostlého 
člověka 77 až 83 procent imunitní obrany. Ve střevech se rozhoduje o tom, jaké látky proniknou střevní 
bariérou do krevního oběhu a jaké nikoliv. Dobré bakterie jsou rozlišovány od těch špatných, 
a choroboplodným zárodkům se zamezuje přístup do krevního oběhu. Střeva – která jsou součástí 
imunitního systému, a která tedy mají velmi značný vliv na tělu vlastní obranu – nejsou pro člověka jen 
velmi důležitá, nýbrž životně důležitá. Jsou tedy se svým vlivem na imunitní systém v tomto ohledu 
nejdůležitějším orgánem vůbec. 

Pro imunitní systém je důležitý mozek, neboť je ohledně (...) odpovědný za ... a krev v moz..., neboť ... 
imunitní buňky ... v ..., což znamená, že má mozek velmi podstatný vliv na imunitní systém; to ale později 
nemáš zmiňovat, stejně jako ani různé jiné věci, které ale speciálně ještě označím, abys věděl, co máš 
zamlčet, až budeš vyvolávat náš rozhovor, nicméně ty sám tyto věci samozřejmě vědět můžeš, a proto 
je budu také uvádět. (...) Člověk – jako ty, to si přece uvědomuješ, jelikož jsme o tom již podrobně 
hovořili, když jsi utrpěl na levé straně mozku mrtvici –, jehož mozek byl poškozen mrtvicí, je tedy 
k infekcím choroboplodnými zárodky náchylnější, a to zvláště tehdy, když byla poškozena levá polovina 
mozku. Zejména je k tomu nutno zmínit, že v případě levostranného narušení mozku je negativně 
ovlivňován imunitní systém střev. (...) 

Dále je potřebné vysvětlit, že u člověka, vyšších a nižších zvířat, jakož i u různých dalších živočichů, 
vyvíjejí vliv na imunitní systém určité geny, a to i na různé mozkové funkce odlišných mozkových areálů. 
Imunologická onemocnění mohou také negativně ovlivňovat vzpomínkovou funkci paměti a vegetativní 
nervový systém. Dále týmž způsobem ovlivňuje a poškozuje mozkovou aktivitu trvalý stres, přičemž 
mozek ovlivňuje 2 velmi důležité nervové systémy, totiž sympatikus – který jako součást vegetativního 
nervového systému zásobuje zvláště tělesné útroby – a parasympatikus, který náleží k mimovolnému 
vegetativnímu nervovému systému a je odpovědný za to, aby bylo odbouráváno napětí a probíhala 
regenerace, následkem čehož se snižuje dechová a srdeční frekvence. Ustavičný stres může totiž trvale 
poškozovat imunitní systém, neboť stres – stejně jako určité jiné nervové vzruchy – může v mozku přímo 
pronikat do imunitních buněk, takže je tímto způsobem mozek, a tím také imunitní systém, negativně 
či pozitivně ovlivňován. K vlivovým faktorům, které mají velmi negativní účinek, patří v tomto případě 
speciálně stres. Oba ty nervové provazce, tedy sympatikus a parasympatikus – které vycházejí z mozku 
a probíhají celým tělem – představují nutnost, která je krajně a životně důležitá pro vědomí a psychiku. 
Jejich prostřednictvím jsou ale také zásobovány důležité orgány a buňky, k nimž náleží rovněž slezina 
a lymfatické uzliny, v nichž se nalézají části imunitního systému. 
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To, co jsem nyní vysvětlil o imunitním systému, je to nejpodstatnější, co by měl vlastně vědět každý 
člověk. 

Billy   To je skutečně k nezaplacení, ale aby tyto věci většině pozemského lidstva skutečně docvakly 
a aby si je skutečně vštípila, to je zřejmě přehnaný požadavek. Tato většina raději zastává bludnou 
bohovíru, než aby sama myslela a dělala to, co je správné. Jak se to má ale s tím, že bude rozpoznáno 
to, čemu jsem se učil od Sfath, tedy že ve vzduchu i ve vodě existují živočichové, kteří nemají nic 
společného s planktonními, resp. aeroplanktonními bytostmi, jako jsou např. řasy, spory, rostlinná 
semena, viry, pyly, bouřkoví tvorové, bakterie na plachetnatkovitých (pavoucích této čeledi; pozn. 
překl.) atd.? Tedy živočichové, které dosud vědci neobjevili, jelikož jim k tomu chybějí aparatury 
a nástroje. Smíme se domnívat, že v tomto ohledu brzy dospějí k poznatkům? 

Ptaah   To si vyžádá ještě velmi dlouhou dobu, neboť život, o němž se zmiňuješ, představuje nejjemnější 
bioaerosoly, resp. nejmenší mikroorganismy, které s aparaturami atd., které dnes na Zemi existují, nelze 
vypátrat, natož vyzkoumat. Tito tvorové jsou totiž x-krát drobnější než vše, co mohli doposud příslušní 
vědci se svými aparaturami a přístroji vypátrat a konstatovat, neboť tyto přístroje jsou ještě velmi 
primitivní a velmi vzdálené tomu, aby je bylo možno upotřebit k vyzkoumání nezbytných věcí. 

Billy   A přesto si myslí, jak jsou bystří a že spolkli všechnu moudrost světa. Pak se to tedy nestane, jak 
ve 40. letech 20. století říkal již Sfath, když hovořil o tom, že to, co bude v novém tisíciletí již existovat, 
bude představovat právě jen počátek toho, co bude muset být uskutečněno, a že toho bude mnohem, 
mnohem více, než si pozemšťané budou umět kdy představit. Podle Sfath jsou všechny technické 
výdobytky, které jsou navíc realizovány teprve od doby 21. století, prakticky jen kapkou na rozpáleném 
kameni, kterého je možné se dotýkat pouze rukavicemi, neboť nejprve bude nutné vše vynalézt, což 
bude ale trvat ještě do daleké doby 3. tisíciletí, než se to vydaří – tedy za předpokladu, že to bude kvůli 
přelidnění vůbec ještě možné. To proto, že podle Sfath byl přelidněním již na počátku nového tisíciletí 
položen základní kámen k tomu, že (...) (...) (...) 

Ptaah   To bys ale měl ... 

Billy   ... přirozeně, vždyť máš pravdu. Když ale chci mluvit o něčem jiném, tak mi připadá na mysl, 
že jsem byl tázán na biblického obra Goliáše, ale také na Goga a Magog Enag. Žel jsem se Sfath viděl 
pouze Goliáše, který vlastně nebyl větší než Danel, který měří 250 centimetrů. Co se ale těch ostatních 
týče, tak nevím, zda skutečně existovali. 

Ptaah   To žel rovněž nevím, neboť jsem necestoval křížem krážem minulostí, abych zjistil, zda skutečně 
existovali, nebo nikoliv. 

Billy   Ten největší obr, kterého osobně znám, je Andron, který je vysoký 550 centimetrů a kterého viděla 
také Bruni, když se pohodlně opíral o domovní dešťový okap. Potom ho viděl na cestě k letecké věži ten 
vojenský strážce, který nám odřezal mladé stromky za více než 3000 CHF. Jeho reakce byla naprosto 
idiotská, neboť běžel ze samého strachu dolů do strážnice a zastřelil se. 

Ptaah   To je mi známo. 

Billy   Co si myslíš ty nebo Plejaren o tom, že sportovci a sportovkyně provozují sport za peníze, místo 
aby vykonávali skutečnou práci? 

Ptaah   Tatáž otázka se nabízí ohledně fotbalu, tenisu a jiných druhů ohlupování národa, a považuji 
za zrůdné, že ti hráči atd. »vydělávají« hodně peněz díky hlouposti diváků a fanatiků a že mohou pak žít 
v přepychu a radovánkách, jak v jiném ohledu často říkáváš, jelikož kvůli svým hloupým přívržencům 
obojího pohlaví získávají milióny. U nás, Plejaren, takovéto věci neexistují, a to už jen proto, že neznáme 
peníze. A co se týče těch hloupých přívrženců, jejichž nadšení je často fanatické, tak tito lidé by udělali 
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dobře, kdyby na základě své vlastní iniciativy sami vykonávali nějakou práci nebo se věnovali nějakému 
koníčku. 

Billy   Pak mám něco ohledně neonikotinoidů, které pronikají až do buněk rostlin, stejně jako ostatní 
insekticidy. Celkem vzato bylo vinou všech těchto jedů vyhubeno již asi 75 % hmyzí říše, jak jsi podotýkal, 
avšak těmito jedy je prakticky sužováno i lidstvo a je vydáno napospas chorobám a smrti. A tak tomu je, 
aniž by se o to většina pozemšťánků skutečně starala. Jen nemnozí lidé, kteří odpovědně pamatují 
na životní prostředí, proti tomu něco podnikají, avšak to, co dělají, se podobá kapce na rozpáleném 
kameni, takže jejich snahy vlastně nic nepřinášejí. Podle vašich měření je také ve vzduchu mnohem více 
jemných plastů, ale právě tak i ve vodě a na všech možných i nemožných místech, jako na loukách, 
v lesích a všude možně jinde, takže je Země notně zamořena jedy všeho druhu a plasty. Zejména 
hovořím o plastech, které jsou jemné jako prach, a které proto lidé ani nemohou vnímat, avšak vdechují 
je, načež se jim ukládají v plicích a útrobách, ba dokonce pronikají do mozku, jehož funkci nakonec 
narušují. Toto ještě není známo našim vědcům, kteří se zaobírají znečištěním životního prostředí, a kteří 
o plastech hovoří, avšak nikoli v té podobě, jaká skutečně odpovídá výsledkům vašich spolehlivých 
výzkumů. 

Již asi před 7 lety jsme soukromě hovořili o tom, že mikroplasty mění organismus člověka a jeho mozek, 
vedle jiných látek, jak jsi podotýkal. Kromě toho si vzpomínám na to, že jsi vysvětloval, že se vlivem 
velmi jemných plastových částeček atd. mění i myšleni a mentalita člověka, tedy vlivem částic plastu 
a jiných materiálů, které jsou právě tak jemné a malé jako prach. Avšak říkal jsi také, že je tím postihován 
i organismus vyšších a nižších zvířat a všech živočichů vůbec. Mluvili jsme ale také o tom, že mentalita 
většiny lidstva, jakož i její všeobecné chování, se již nedokáže vyhnout ohloupení. Lidé již nebudou 
schopni řádně zvládat svůj život, a tato situace získá postupem času globální rozměry, přičemž psychika 
četných lidí bude uvedena do takového stavu rozčilení a nepořádku, že budou často páchat sebevraždy, 
že pomatení lidé budou znenadání, jako z čistého nebe a z nepochopitelných důvodů, páchat vraždy, 
stejně jako budou doživotně psychicky nemocní. 

Asi již od druhé poloviny minulého století působí veškeré vypouštěné jedy z chemického průmyslu 
na všechny přirozené potraviny a rovněž i na mozek lidí, stejně jako na jejich myšlení, avšak právě tak 
působí i na vyšší a nižší zvířenu, ryby, ptáky, slepýše a všechny rody a druhy pobíhavých tvorů vůbec, 
stejně jako na všechny rody a druhy všech ostatních živočichů. Z toho důvodu umírali až do dnešní doby 
nesčetní živočichové, což se bude dít i nadále, a tedy dále do budoucnosti. Ony chemické prostředky 
a jedovatiny všeho druhu, jež jsou vypouštěny již četné dekády, vedly dále i k tomu, že bylo beznadějně 
otráveno a vyhlazeno mnoho rostlin a že mnoho divoce žijících živočichů nenalézá žádnou potravu, 
nebo jen stěží, kvůli čemuž migrují ze svých původních oblastí a usazují se v nových oblastech, kde 
eventuálně páchají škody. Kupříkladu vlci si vyhledávají nové životní oblasti, jelikož jejich kořist byla a je 
v jejich dosavadních domovských oblastech ve velkém střílena lovci. Avšak stejně se přistupuje 
i k ostatním živočichům, jako např. k srnám, jejichž mláďata jsou zabíjena neodpovědnými zemědělci, 
kteří bezohledně kosí louky, aniž by celou oblast předtím prohledali a zjistili, kde všude v trávě leží srnčí 
mláďata, aby se postarali o to, že tato mláďata nebudou krutě zabita vrtulemi sekaček. Ale mnohým 
zemědělcům a vedoucím zemědělských velkopodniků je toto lhostejné, neboť jim jde pouze o peněžní 
zisk. Že je zabíjeno mnoho divokých tvorů, a tím i vyhlazováno stále více divoce žijících živočichů, to tyto 
penězochtivce nezajímá. 

Vlivem chemie bylo beznadějně zničeno mnoho ekologických a jiných oblastí, a chemické koncerny, 
které tyto chemické jedy vyrábějí, si vydělávaly a nadále vydělávají nehorázný majlant a nahrabaly si 
bezohledně miliardy a další miliardy. To obecně i s brakovými, nanicovatými či nebezpečnými látkami, 
jako zčásti i s neúčinnými očkovacími látkami proti koronaviru, jimž padlo za oběť mnoho lidí a kvůli 
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nimž bude i nadále umírat ještě mnoho lidí, jelikož jisté používané vakcíny nejsou dostatečně 
otestované anebo jsou z hlediska své působnosti nanicovaté či jednoduše nevhodné. 

Ptaah   A to se projevuje již dlouho, den co den. Poprvé jsme toto ohloupení, jak to nazýváš, zjistili 
u mladých pozemšťanů již roku 1984. Začali být také závislí, fanatičtí a často i nekontrolovaní, což platí 
i pro dospělé lidi obojího pohlaví, zejména ve vztahu ke sportovnímu fanatismu, který se váže 
na působení těch, kteří vykonávají sport s finančním ziskem. Pozemšťané se ale nechali také zotročit 
technikou, přičemž zvláště komunikační technika vedla k odosobnění, tedy k tomu, že se vytratily osobní 
mezilidské vztahy. Osobní vazby se vyvinuly až ve vazby bezvýznamné, a manželská spojení začala být 
závislá na velmi velkých finančních majetcích, jakož ale i na stupni veřejné známosti dotyčných osob. 

Zanechme ale těchto vývodů, neboť já se nově zajímám o čarodějnictví staré i nové doby, které u nás, 
Plejaren, nikdy neexistovalo, a které jsme tudíž ani nikdy na Zemi nevyzkoumali v jeho vlastní podstatě. 
Na základě svých pozorování a nepřímých zážitků sice víme velmi jistě, jak se vše v konečném efektu 
odehrálo, avšak nevíme nic o tom, jak je vystavěna »nauka čarodějnictví«. K tomu mám otázku, zda bys 
mi k tomu nemohl nějaké věci vysvětlit? S mým otcem, Sfath, ses přece pohyboval v těchto kruzích, jak 
vím na základě jeho letopisů. 

Billy   Ano, to bych jistě mohl, neboť Sfath a já jsme byli skutečně na delší dobu hosty u takzvaných 
čarodějnic, u nichž jsme se toho hodně naučili. Ale k tomu, abych ti vyprávěl, co obsahuje »nauka 
čarodějnictví«, jak to nazýváš, budu potřebovat poněkud delší dobu. 

Ptaah   Pak tak učiň později, čímž myslím, že bys při mé příští návštěvě ... 

Billy   ... Ano, to mohu udělat. 

Ptaah   Dobrá, pak se tak staniž. Nyní půjdu. Žij blaze, milý příteli, Eduarde. 

Billy   Pak tedy pravím ahoj a brzy na viděnou, Ptaah, můj příteli. 
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