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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý patnáctý kontakt 

Pátek, 29. července 2022, 9.17 hod. 

 

Billy   A opět jsme zpět, jako posledně. Nebyli jsme sice pryč dlouho, ale je možné, že jsem byl hledán. 
Kromě Bernadette, Marka a Jacobuse tady právě nikdo není, a proto musím hlídat dům, a navíc – jako 
obvykle – dohlížet na venkovní práci. Žel mi to zabírá hodně času, a tak mohu svoji písemnou práci 
vyřizovat jen občasně. 

Ptaah   A tuto práci ti ještě narušují ty energie, které se osamostatnily a které tě jsou schopny při práci 
omezovat, a mohou navíc ještě ohrožovat tvé zdraví. 

Billy   Žel ano, a proto musím 4. srpna znovu do nemocnice ve Wetzikonu, neboť ten otok a krevní 
sraženina na mém lokti se nehojí tak, jak bych si to představoval, i když hojení snaživě napomáhám. 
Zjevně to po této nehodě trvá déle než jindy, a proto musím zřejmě o samoléčbě uvažovat v delším 
časovém horizontu. 

Ptaah   Copak se ti stalo? Doposud jsem si nevšiml – a ani jsi mi o tom nic neřekl –, že na tvé paži ... 

Billy   ... to není tak podstatné, a tak jsem nic neříkal, a vlastně ... Jednoduše se kolem té věci bude zase 
tropit povyk, který není nutný. 

Ptaah   Copak se tedy stalo? 

Billy   Když to musí být: Asi už před 3 týdny se stalo, že jsem před domem doslova »odletěl pryč«, asi 
o 1,5 metru, a zřítil jsem se přes obrubní záhonek před voliérou. Při tom jsem si roztrhl záda v oblasti 
kříže, zranil si pravé koleno a stehno, narazil jsem si hlavu na pravé straně a zranil si také paži a loket. 
To mělo za následek, že celá paže otekla a byla zbarvena fialovorudě až po zápěstí, a proto jsem tou 
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paží stále pohyboval tak, aby nikdo neviděl, že byla pochroumaná. V pondělí dospěla pak situace tak 
daleko, že mě Eva po svém stálém »unavování« dovezla k lékaři, který ihned avizoval špitál a musel jsem 
do něj jet. 

Ptaah   – Jako obvykle – dbáš příliš málo na sebe samého, nemůžeš vše opět spravit tak, že ... 

Billy   ... že co? Bolestínský jsem nebyl ještě nikdy, a dokud se můžu ještě plazit, tak jsem stále ještě 
naživu. 

Ptaah   Přihodilo se ti, že jsi na stranu ... 

Billy   ... ano, já vím, bylo to ve světnici, když u toho byl Michael a já jsem náhle přistál vzadu u kamen, 
aniž bych tam šel. Tak tomu bylo právě i před tím domem, jenže tentokrát se to stalo tak, že jsem se 
zřítil a zranil se. Jak jsem se náhle dostal dobrý 1,5 metru stranou a zřítil se přes obrubní záhonek – nuže, 
na to se mě ptát nemusíš, neboť to nevím, stejně jako nevím ani to, jak se to stalo tam ve světnici, když 
byl u toho Michael. Zřejmě jsem byl v obou těch případech jednoduše nějak »teleportován pryč«, což 
se stalo patrně proto, abych utrpěl škodu. 

Ptaah   Takový je pravděpodobně i účel, neboť podle toho, o čem mě informovali ti maličcí, jak je 
nazýváš, se ta osamostatnělá energie zaměřuje na to, aby poškozovala i tvé zdraví. 

Billy   To mi bylo již dlouho nápadné, ale když proti tomu nemohou nic podniknout ani ti maličcí, tak jak 
bych toho mohl být schopen já? Zbývá mi tedy jen, abych nutně zachovával obezřetnost. 

Chci ale říci to, že teď nadešla doba, kdy budou Američané opět vraždit a sami se vychvalovat, jací jsou 
to »úžasní umělci«, když jednoduše odprásknou lidi. Tentokrát půjde právě o to, že jsou pomstychtiví 
a budou se mstít za to, co al-Káida 11. září 2001 udělala v New Yorku, kdy tato zločinecká organizace 
zbořila obě monumentální věže Světového obchodního centra tím, že do nich napálila osobními letadly. 
Nyní opět nadešla doba, kdy se za to Amerika bude mstít, jak vím z doby trávené se Sfath. Amerika bude 
dále vraždit a odpraví nástupce bin Ládina, čímž bude dále podněcovat arabskou nenávist. Ten muž se 
jmenuje Zaváhirí nebo tak nějak, a ten je v současnosti vůdcem al-Káidy, avšak v nejbližších dnech ho 
v Afghánistánu zavraždí Američané, následkem čehož opět vypukne pyšné vychvalování Amíků a bude 
vynášeno do nebes pomstychtivé počínání USA, které se odehrává pod pláštíkem státní bezpečnosti. 
Že bude při tomto činu pomsty spáchána vražda, to je Amíkům naprosto lhostejné, naopak jsou na to 
ještě pyšní, neboť ta vražda přece slouží americké bezpečnosti. Amíci budou tedy ve své pomstylačnosti 
opět postupovat v Afghánistánu vražedně, kde budou protiprávně páchat své vražedné dílo, jako jej 
páchali již před lety v Pákistánu, když zavraždili bin Ládina. Ale to Američany netrápí, neboť ti ve svém 
dychtění po hegemonické nadvládě jednoduše vůbec neuznávají vojenskou nezranitelnost cizích států, 
neboť si jednoduše dělají, co chtějí, a domnívají se, že je to jejich právo. Kvůli své lačné touze 
po hegemonické nadvládě si myslí, že mohou dělat a dovolit si vše, co se jim zlíbí, ale ve skutečnosti 
na to nemají právo, a to ani tedy, když se chtějí pomstít zločinecké organizaci, která srovnala jejich věže 
v New Yorku se zemí. Co se v rámci tohoto pomstychtivého počínání odehraje – což musí vlastně nastat 
v dnešní době –, to jsem sám viděl společně se Sfath; tehdy jsme byli také u neandertálců, kde je Sfath 
učil tomu, jak lze rozdělávat oheň. Také provokativní návštěva americké Pelosiové na Tchaj-wanu 
povede k neradostným následkům, stejně jako ta vražda v Afghánistánu, neboť přijdou reakce, které 
budou stát lidské životy. Právě tak se budou dále vzmáhat důsledky amerického zločinu, který spočíval 
ve válečných vpádech do Iráku, neboť Amíci přece v tomto státě zničili veškerý pořádek, a toto ničení 
pořádku nyní stále ještě pokračuje dále vinou samotných Iráčanů. Amerika, která podléhá bludu, 
že musí působit jako světová policie, a také své staré, pomatené lačnosti po světovládě, zničila vlastní 
vinou, resp. vinou válek v Iráku, pořádek v této vzkvétající zemi, pořádek, který byl skutečně velmi 
dobrý, navzdory Saddámově diktatuře. Tento čistý pořádek v Iráku byl skutečně velmi dobrý a bezpečný, 
jak jsem sám zažil, když jsem po této zemi cestoval. Ale Amíci vinou svých lží, svých bludných představ, 
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že se musí angažovat jako světová policie, svého bažení po světové nadvládě a své válkychtivosti 
všechno zničili, stejně jako se o to pokoušejí i nyní ve válce na Ukrajině spolu se svým otrocky závislým 
lokajem Zelenským, a sice ve vztahu k Rusku. Že se Amerika do této války přímo a zcela reálně tajně 
míchá, to je vlastně něco, co by mělo být nutně známo každému člověku, který samostatně myslí, neboť 
ty těžké zbraně, které USA dodávají na Ukrajinu, umějí obsluhovat jen skutečně v tomto ohledu 
vyškolení američtí vojáci, avšak nikoliv neznalí a nevyškolení Ukrajinci, resp. jejich vojsko. Už jen to 
dokazuje přímé vměšování Amíků do války na Ukrajině, neboť jsou to američtí vojáci, kteří na Ukrajině 
odpalují rakety dodané USA. To vše se však zamlčuje a zapírá, stejně jako se zamlčuje již od minulé 
světové války, že Američané velmi často jednoduše hromadně stříleli válečné zajatce, právě jako to dělá 
i ukrajinská armáda, která ruské zajatce jednoduše bez okolků střílí, jak jsem sám viděl společně 
s Bermunda. Na ruské straně se v tomto ohledu věci nemají jinak. Toto dělali Američané rovněž 
i v minulé světové válce, jak jsem tehdy viděl spolu se Sfath, když jsem byl ještě chlapec a bylo mi teprve 
7 nebo 8 let. Tehdy jsem spolu se Sfath pozoroval během jedné noci i ohnivé peklo v Drážďanech, když 
Amíci celými eskadrami bombardérů svrhávali na toto město ohromná kvanta bomb a vytvořili ohnivé 
peklo, jaké jsem od té doby už nikdy neviděl. Sfath říkal, že Amíci tímto svým katastrofálním bombovým 
zločinem ničili vše proto, že v Drážďanech byly velké zbrojní továrny, kvůli čemuž Američané srovnali 
toto město se zemí a vyvolali ohnivou bouři. Při tom jim bylo lhostejné, že rozbombardovali obrovské 
množství obytných oblastí a vyvraždili lid, neboť se »omlouvali« tím, že tento lid, resp. pracující lůza, 
byla přece aktivní v mnoha tamních zbrojovkách. Totéž se teď děje i na Ukrajině, kde jsou 
bombardovány obytné čtvrti a vražděni lidé, jelikož jsou to právě síly, které pracují na místech 
zbraňových produkcí a které vyrábějí válečný materiál. To je vlastně pravý důvod, proč se ve válce ničí 
obytné čtvrti a usmrcuje civilní obyvatelstvo. Tak postupují všechny armády na Zemi, a sice již 
od nepaměti, a to vše je rovněž popíráno nebo bagatelizováno, přičemž jedna strana je zaujatě líčena 
v lepším světle a vynášena do nebes, zatímco druhé válčící straně se hrubě ničí pověst a tvoří se proti 
ní slepá zášť. A tak právě idioti, kteří jsou stranní a zaujatí, místo aby byli neutrální, podněcují nenávist, 
přičemž takovíto idioti přijímají i sankce a uplatňují je proti jedné z válčících stran. A děje se také to – 
a to budiž také ještě řečeno –, že idioti ve Švýcarsku, kteří sedí ve vládě v Bernu, zcela maří a pošpiňují 
neutralitu země, stejně jako právě tak idiotští občané z národa, kteří s nimi zaujatě a stranně táhnou 
za jeden provaz. 

Ptaah   Tak tomu skutečně je, neboť lidé se nezamýšlejí nad tím, že se kvůli tomuto postupu vystavuje 
švýcarský stát nebezpečí, že jej bude moci válečně potírat cizí armáda, přičemž malá rádoby armáda 
Švýcarska nebude schopna klást velký odpor a tato země bude velmi rychle dobyta a zabrána. Švýcarská 
armáda slouží beztak pouze těm, kteří ve svém vojenském fanatismu propadli bludné představě, že by 
mohli v případě války něco užitečného zmoci. Za tímto účelem jsou investovány miliardové finanční 
obnosy, které budou zcela zbytečné, až bude jednoho dne Švýcarsko skutečně napadeno cizí armádou. 

Billy   Nyní má ještě vzniknout – což je idiotské – »kooperativní neutralita«, jak si to pitomě, nemyslivě 
osnují idiotičtí vládní činitelé, kteří kvůli svému velikášství nedokážou myslet ani ke špičce svého 
vlastního nosu. Ti svými lžemi, fantaziemi a idiotickými toužebnými výplody podvádějí většinu hloupé 
a samostatně nemyslící populace, která je na nich slepě závislá a nechává se jimi vhánět do neštěstí. 

Ptaah   Komentovat tuto věc a něco říkat nic nepřinese, neboť tito bludy posedlí a věřící lidé, kteří tvoří 
značnou moc a kteří nadbíhají mocí posedlým státním činitelům, protože sami nemyslí, nebudou chtít 
pravdu nikdy připustit. Tak tomu není jen v případě většiny nemyslivé švýcarské populace, neboť 
i většina ostatních pozemšťanů podléhá svým státním představitelům natolik otrocky, že proti nim 
postupuje jen v nejvzácnějších případech, ale když je eventuálně možné provinilé státní činitele sesadit, 
tak je většina lidu tak hloupá, že dovádí do úřadu státní správy další neschopníky. Mimoto – a to budiž 
rovněž ještě řečeno – je většina velmi mnoha národů, zejména v Evropě, natolik závislá na Americe, 
jako např. Německo a celá Evropská unie vůbec, že se Americe a jejím zlým intrikám spojeným s touhou 
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po dosažení světové vlády neodvažuje vzepřít. Kromě toho jsou četní lidé natolik hloupí, a tedy 
nemysliví a zaslepení, že nedokážou rozpoznat, že Amerika usiluje od nepaměti pouze o hegemonickou 
nadvládu a páchá kvůli tomu po celém světě takové nelidskosti a zločiny, jaké dalece překonávají 
všechny podobné skutky všech ostatních států na Zemi, a jaké navíc nikdy nemohou být spáchány tímto 
americkým způsobem. Co se však týče toho, že jsi byl s mým otcem v době neandertálců, tak o tom 
jsem něco četl v jeho letopisech – jaké to tam bylo? 

Billy   O těch Amících se už nebavme, to vše totiž nic nepřinese, jelikož pozemšťánci se nechtějí nechat 
poučit pravdou. Ale ohledně těch skutečností kolem neandertálců lze povědět, že to, co jsem tehdy zažil 
a co jsem se dozvěděl se Sfath, bylo něco zcela jiného, než o čem bylo vyučováno ve škole. To, co se 
vyprávělo a ještě dnes vypráví ohledně toho, že raní lidé zrození na Zemi rozdělávali oheň pomocí 
takzvaného »pazourku«, bylo a je lží. Ve skutečnosti si zprvu brali větve stromů bohaté na pryskyřici 
a zapalovali je na místech ohňů, které vzešly úderem blesku. Tyto pochodně ze stromových větví pak 
pečlivě střežili a nosili je s sebou, avšak střežili také ohniště v jeskyních, které obývali, neboť se nestávalo 
ustavičně, že padaly rány blesků, z nichž vznikal oheň. Aby ale Sfath těmto lidem – skutečným 
neandertálcům – pomohl, věnoval se jim tím způsobem, že je učil, jak mohou právě rozdělat oheň 
»pazourkem«. To celé bylo ale velmi náročné, neboť nejprve bylo nutné nalézt ty správné kameny, Sfath 
je nazýval křesacími kameny nebo tak nějak. Jedním kamenem se musela nejprve o druhý kámen 
odtlouci hromádka materiálu, která sloužila tomu, že do ní při dalším odtloukání nakonec vjela jedna 
ze vznikajících jisker, načež se tato hromádka vložila do trsu suché trávy, do nějž se pak foukalo, díky 
čemuž se z něj začalo kouřit a následně se rozhořel. To celé bylo ale skutečně velmi namáhavé, neboť 
se muselo z jednoho kamene pomocí druhého až 200 nebo 300 údery odtlouci určité množství jemného 
materiálu. Při tom stále vznikaly jiskry, avšak nakonec se stalo, že do té vzniklé hromádky jedna jiskra 
vjela a poté se ta hromádka vzala a využila se k zapálení suchého chomáčku trávy pomocí foukání. Byla 
to skutečně velmi náročná metoda, jak rozdělat oheň, a mimoto si vzpomínám, že Sfath říkal, že lze 
použít jen nemnohé druhy kamenů, jako např. pyrit nebo markazit, z nichž se odtloukaly jen nepatrné 
částečky. 

Ale hovořit o této věci nám nic nepřinese, a proto se raději dotážu na to, co jste vypátrali ohledně 
původu koronavirové nákazy, tedy ohledně toho, jak vlastně mohla vzniknout, čímž myslím, jak celá 
tato věc vlastně mohla vzejít? 

Ptaah   Tvá otázka předchází mému záměru, neboť jsem chtěl při tomto kontaktním rozhovoru beztak 
vypovědět, co jsme v tomto ohledu vyzkoumali. Stalo se to tak – budu to formulovat opatrně –, 
že Američan ... si nechal poradit, a sice ze strany jednoho vědce jménem ..., který se zabýval virologií, 
ale který mezitím již zemřel. Pak cestoval ... do Číny, kde se s Mao Ce-tungem dohodl na tom, 
že výzkumníci ve vhodných laboratořích dostanou patřičnou zakázku, a ti pak započali dle této zakázky 
svoji práci. Toto byl onen vlastní počátek, z nějž vyplynuly první laboratorní úspěchy, a zhruba na konci 
7. desetiletí 20. století se také stalo, že se jeden z laborantů infikoval tímto novým, uměle vytvořeným 
virem a rozšířil tuto první variantu tím, že ji zavlekl do okolí. Navíc byly současně s tímto laborantem 
nakaženy koronavirem dvě samičky netopýrů z rozmanité čeledi vrápencovitých (Rhinolophide), které 
kvůli okolnostem této nehody mohly uniknout na svobodu a připojily se k příslušníkům svého druhu. 
A tudíž byli tito příslušníci rovněž nakaženi, avšak zůstali pouze nositeli viru této nákazy, zatímco sami 
byli vůči této nákaze imunní, takže u nich nevypukla. Tento laboratorně vytvořený a uvolněný virus 
až zhruba do konce tisíciletí tisícinásobně mutoval a infikoval lidi, kteří onemocňovali nejrůznějšími 
neduhy, kvůli čemuž mnozí umírali, stejně jako zemřel onen samotný laborant, který se po té nehodě 
infikoval. Od té doby se však mezitím pokračovalo ve výzkumech a testech, z nichž nakonec vzešel 
koronavirus. Tímto virem se – opět vinou neopatrnosti a nehodou v laboratoři – nakazil v lednu 2019 
jeden laborant, který vinou své infekce zavlekl tento virus do okolí a tímto způsobem rozšířil 
koronavirovou nákazu, která se v pozemských národech velmi rychle vzmáhala a stala se z ní pandemie. 
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Billy   To je zajímavé – pokud tvé vysvětlení chápu, tak koronavirus není virem, který pochází z netopýrů 
a který se v nich dále vyvíjel, ale jedná se fakticky o pravý výplod lidské laboratorní práce, resp. o výrobek 
lidské vynalézavosti? 

Ptaah   Když to chceš takto vyjádřit, tak ano, avšak bází, resp. výchozím základem byl jeden již od starých 
dob existující humanopatogenní virus, který náleží ke kmeni Coronaviridae a který byl získán cestou ..., 
což ale nemáš otevřeně uvádět. 

Billy   Když to tak má být, tak potom při vyvolávání rozhovoru udělám známé trojtečky. Ale myslím si, 
že je důležité vědět, že do těch laboratorních prací nebyli zapleteni a nesloužili k pokusům žádní 
netopýři, a že z nich také koronavirová nákaza nepochází a nebyla přenesena na člověka. 

Ptaah   Ano, to jsme mohli nyní vyzkoumat. Kvůli té události, že se infikovali dva příslušníci čeledi 
Rhinolophidae, jsme se předčasně uchýlili k pouhé domněnce, že mohli být původcem koronaviru, dříve 
než jsme mohli definitivně a správně vše objasnit ke své spokojenosti. Toto nejpřesnější šetření jsme 
mohli žel provést teprve nyní, poté co jsi mě k němu i vícekrát tlačil. 

Billy   Však to je dobré, nebyla to z mé strany výčitka. Ohledně toho všeho jsem chtěl jednoduše vědět, 
jaká byla skutečně ona vlastní příčina toho, že mohla vzejít tato nákaza. Že za tím vězelo nenávistné 
počínání ..., to jsem přece věděl, avšak nikoliv to, jaký byl vlastně původ celé věci. To mě právě zajímalo. 
Ty jsi vysvětloval, že mnozí lidé reagují na viry jinak než právě jiní lidé, jako kupř. na koronaviry. Je tomu 
tak proto, že ne každá očkovací látka je pro každého vhodná, pokud je vůbec nějaká účinná, anebo má 
celá tato věc jinou příčinu? 

Ptaah   Tak tomu skutečně je, neboť způsob chování člověka také spoluurčuje, jak funguje imunitní 
systém. 

Billy   To, co říkáš, chápu tak, že rozhodující roli hraje lidské myšlení, neboť přece hovoříš o »způsobu 
chování člověka«. Tomu rozumím tak, že člověk je tím méně náchylný k nějaké nákaze nebo nakažlivé 
nemoci, čím opatrněji se chová ve vztahu ke svému okolí. Někdy to ovšem nepřináší užitek, když jej 
infikují jiní lidé tím, že s ním navážou blízký kontakt, aniž by možná věděli, že jsou zasaženi nějakou 
nákazou nebo chorobou. Potom se i při veškeré obezřetnosti projeví její stinná stránka a člověk má 
prostě smůlu. 

Ptaah   Takový je smysl mého vysvětlení. 

Billy   Pověz ale teď něco o očkování, neboť Sfath mi tehdy říkal, že imunitnímu systému velmi škodí, 
když se očkuje příliš často nebo když člověk příliš často polyká nějaké léky. Při trvalé medikaci je podle 
něj nutné dbát na to, aby člověk prakticky požíval i prostředek, který zabraňuje špatným účinkům. 

Ptaah   Nuže, je-li očkovací látka skutečně účinná a aplikuje-li se častěji proti téže virové infekci, tak 
ztrácí svoji účinnost a imunitní systém již nereaguje dobře nebo vůbec nijak, přičemž také na nové 
mutace téhož viru reaguje již jen částečně, anebo vůbec nijak, takže již neposkytuje ochranu. Dvojité 
očkování je pro imunitní systém přijatelné, avšak již očkování třetí, které následuje během méně než 
12 měsíců od druhého, je zpravidla již přílišné a nedokáže již zabránit opětovné infekci. Důvod spočívá 
v tom, že je-li imunitní systém příliš často očkován proti nějaké konkrétní virové mutaci, tak pozbývá 
své pohyblivosti a očkovací látka začne být neúčinná. To platí pro každého člověka všech věkových 
kategorií, takže zde neexistuje žádný rozdíl mezi dítětem, starším člověkem nebo člověkem starým. 

Je-li aplikována nějaká očkovací látka – za předpokladu, že je skutečně účinná –, tak je nutno ji aplikovat 
cíleně, stejně jako jakýkoliv jiný lék, přičemž je nutno dbát také na to, aby se užíval s mírou, zacíleně, 
a tedy nikoliv příliš často. Toto je nutné zohledňovat zejména v případě očkovacích látek, jelikož ty mají 
šířivý účinek a velmi rychle narušují imunitní systém tím, že jej přetěžují, pokud jsou mu dodány 
v přílišném množství. Důvod tkví v tom, že tak velmi rychle vzniká závislost, která imunitní systém 
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oslabuje, což lidé zpravidla nevnímají, a proto se mohou opětovně infikovat, ačkoliv jsou vícekrát 
očkováni proti témuž viru. 

Skutečnost, že se na Zemi celá medicína, a tím i veškeré vakcíny nově velmi zaměřují na původní mutaci 
koronaviru, je chybná, neboť tyto beztak již polovičaté očkovací látky jsou proti novým mutacím nákazy 
nevhodné. Imunitní systém reaguje na nové mutace odmítavě, přičemž tyto nové mutace se 
bagatelizujícím a neodpovědným způsobem nazývají jednoduše »variantami«, třebaže se jedná 
u skutečné nové mutace. 

Obrana tvořená imunitním systémem se vlivem příliš časté vakcinace prudce umenšuje a všeobecně 
maří, kvůli čemuž může tělo podléhat i jiným chorobám a nedokáže se jim už ubránit, protože ztrácí 
vnitřní pohyblivost. 

Je-li imunitní systém příliš silně formován na něco určitého, jako očkovacími látkami nebo léky atd., 
kupříkladu ve vztahu k nějaké infekci nebo vlastní nemoci, tak se dokáže hůře přizpůsobit novému útoku 
viru a dokáže si proti nové infekci nebo původci onemocnění špatně utvářet speciální protilátky. Jak 
vždy říkáš: »Všeho moc škodí«, a to platí i pro očkování a léky. 

Billy   To je mi jasné. A je-li to možné, přidržuji se pokynů, které mi dal Sfath, a proto jsem se například 
naučil, abych při bolestech zatnul zuby, místo abych požíval analgetika. Při tom jsem se také naučil nebýt 
bolestínský. Kromě toho jsem se u něj také naučil, abych si podle možností pomáhal sám, což jsem dělal 
po celou dobu svého života. Když jsem byl před 3 nebo 4 roky odmrštěn dvěma poníky, přičemž jsem si 
zlomil pravé rameno, tak přece ten chirurg v nemocnici vyjádřil názor, že musí být voperována nová 
kloubní jamka, jakož i nový kulový kloub. Když mi ale asistující lékař vysvětlil, že bych kvůli okolnostem 
operace, ve vztahu ke své dřívější »operaci srdečního vedení«, zákrok nepřečkal, tak tomu bylo tak, 
že jsem z nemocnice »odcestoval« a léčil vše laicky sám. Dnes jsem za to rád, neboť mohu svou paži 
opět používat tak jako předtím, než jsem si všechno v tom rameni tak zlámal a rozlámal, že ... Nu ano, 
rameno funguje opět normálně. Eva utrpěla těžký pád a stalo se jí totéž co mně, stejně jako Michaelovi, 
který těžce spadl z kola. Oba proto museli podstoupit operaci a oba dnes již nemohou používat svoji 
paži tak úplně, jako toho byli schopni dříve. Díky své samoléčbě jsem však dosáhl toho, že mohu svojí 
paží opět hýbat v plném rozsahu. Ale teď mě zajímá to, jak vlastně v člověku vzniká teratom. Mohl bys 
mi to pro jednou vysvětlit? To vše, co o tom říká naše lékařská věda, totiž neberu za bernou minci. Sfath 
mi vysvětloval, že se jedná o chybně vyvedený, resp. chybně vyputovaný, takzvaný »uzavřený fetus«, 
takříkajíc prakticky o »dvojnické embryo«, které se může všude usadit a které se může eventuálně 
přesunout i do lidského mozku, což je ale velmi vzácný jev. Velmi často není takovýto »dvojnický 
zárodek« vůbec rozeznán, což se změní až tehdy, když vyroste a začne se projevovat bolestmi. Tak mi 
to každopádně vysvětloval tvůj otec, pokud si správně vzpomínám. Můžeš mi prosím, ty jako lékař, 
osvěžit moji starou paměť přesným vysvětlením? 

Ptaah   To mohu. Co je teratom a jak vzniká, to ti můj otec jistě vysvětlil správně, neboť měl přece 
i lékařské, medicínské vzdělání. V tomto ohledu také zachránil tvůj život, když ti bylo 6 měsíců 
a onemocněl jsi závažným zápalem plic, načež rodinný lékař, Dr. Strebel, tehdy konstatoval, 
že nepřežiješ zbytek noci. 

Vznik teratomu se odvíjí již záhy, v počátcích plození, a sice již krátce po něm, a je tím pádem vrozený; 
kvůli různým organickým účinkům a tělesným změnám se může pohybovat a usadit se, resp. uložit se, 
na nějakém místě v těle, a sice i v mozku. K tomu sice dochází velmi vzácně, avšak může se to skutečně 
přihodit. Zprvu je vznikající teratom tak nepatrně malý, že lze jeho vznikající existenci zjistit pouze 
speciálními aparaturami, které ale pozemská medicína ještě nemá k dispozici, a tudíž celou tuto věc 
v jejím skutečném původu ještě dlouho nepůjde konstatovat. To bude možné teprve tehdy, až to 
odpovídající vývoj učiní proveditelným. 
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Teratom, který vykazuje podivuhodné vlastnosti, představuje autonomní útvar, resp. autonomní vřed 
v lidském těle, který se uvnitř samostatně vyvíjí, a který tím pádem disponuje – smím-li to tak vysvětlit 
– vlastní samosprávní jednotkou. V tomto smyslu může ve svém nitru vytvářet kosti, vlasy, a dokonce 
zuby, jež se usazují v nitru tohoto útvaru. Většinou se jedná – avšak nikoli vždy – o autonomní 
nezhoubný útvar, resp. nádor, který se může u žen utvořit z kmenových, resp. zárodečných buněk 
vaječníků a u mužů z varlat, což je od přírody možné, jelikož kmenové buňky mají vlastnost se přetvářet 
v libovolný druh tkáně. Musí být vysvětleno, že teratomy představují zpravidla, s nemnohými výjimkami, 
nezhoubné nádory, které nemají v ničem nic společného s rakovinou, neboť jejich skutečným původcem 
jsou v zásadě pouze kmenové buňky, jež jsou právě schopné vytvářet útvary, které pro člověka nejsou 
žádoucí a které se mohou usadit někde v jeho organismu, což je většinou neškodné, avšak může to také 
přinášet těžkosti nebo působit bolesti, případ od případu. 

Billy   To je celkově vzato to, co mi vysvětloval i Sfath. Na to si teď opět dobře vzpomínám, poté co jsi 
to vyslovil. Tehdy mi bylo asi 10 nebo 12 let, když mě tvůj otec vyučoval o těchto věcech. Pamatuji si, 
že tehdy říkal: »Tvoření stvořilo Vesmír, všechny jeho hvězdy atd., přírodu, zvířectvo a rostlinstvo 
i člověka. Ono jest Tvořením všech věcí, avšak nikoli Bohem.« K tomu jsem se od něj také učil tomu, 
že způsob, jakým člověk zachází se svými spolubližními, je měřítkem toho, jak je vzdělaný jeho 
charakter, jak se tento charakter i nechává poznat a jak se člověk staví k životnímu prostředí, přírodě, 
její zvířecí a rostlinné říši a k životu samotnému. Vskutku, tak to opravdu je, jenže člověk nic z toho 
nechce vědět ani chápat, a to ani v té souvislosti, že hloupne. 

Ptaah   To, co říkáš, tvoří velmi rozsáhlou tematiku, jež s sebou přináší důsledky, které již v žádném 
ohledu nelze popřít. Přelidnění a lidmi způsobená změna klimatu, které se začaly původně vyvíjet již 
v roce 1844, představují pouze dva hlavní činitele, kvůli nimž musí pozemské lidstvo v nadcházející 
budoucnosti očekávat zlé důsledky. Opravdový počátek faktických následků nastal teprve od 50. let 
20. století, a od té doby se vše vyvíjí tak, že se nyní projevují fakticky viditelné účinky, které se budou 
v nadcházející době ještě výrazně rozšiřovat a zesilovat. Co se již vzmáhá a co se bude v budoucnu ještě 
rozšiřovat, to chci nyní krátce uvést v jednotlivých bodech: 

1. Jedovaté vlivy a také vlastní chemie otravovaly až do dnešní doby všechny porosty na Zemi, jakož 
i všechny životní formy všech rodů a druhů, a to do té míry, že na Zemi již neexistuje vůbec nic, co 
by nebylo kontaminováno nějakými škodlivými látkami. Do toho spadají také samotní 
pozemšťané, což je dané a nepopiratelné, ačkoliv to pozemští vědci i přesto popírají. 

2. Již po celé dekády, zejména od poloviny 80. let 20. století, se kvůli extrémnímu a rychle 
rostoucímu přelidnění vzmáhá mezi pozemšťany stále více a více degenerace logiky, rozumu 
a zdravého úsudku. Síla vědomostí již poklesla natolik, že lze rozpoznat otupení, které se projevuje 
nejen na poli učení se, v chápání skutečnosti a pravdy a nesamostatným myšlením, nýbrž i tím, 
jak lidé obecně přistupují ke svým spolubližním. Toto otupení a ohloupení se ale ukazuje 
i v nesmyslném, bezobsažném a velmi často směšném žvanění a v primitivních způsobech 
vyjadřování při verbálním projevu. Stále více a nápadněji se toto otupení lidí projevuje i tím, jak 
lidé věci hodnotí, jak se chovají, jak si počínají a jak zacházejí se svými spolubližními, s vyššími 
i nižšími zvířaty, velmi rozličnými jinými formami života, životním prostředím a přírodou, se 
stromy a rostlinami všech rodů a druhů, s vodstvy, planetou samotnou, atmosférou, a tím 
i s životně důležitým dýchatelným vzduchem, přičemž toto otupení zasahuje i do světa věd a vede 
k nesmyslnostem. 

3. Degenerace, která vzniká z důsledků přetížení pozemského lidstva, resp. z důsledků přelidnění, 
jež pramení z nekontrolovaného plození potomstva, působí na změnu tělesných orgánů, a sice 
zejména na plodnost žen, které jsou stále více a více zasahovány neplodností a ztrácejí schopnost 
otěhotnět. 
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4. Zvrácené přelidnění s sebou zákonitě přináší, že také muži ztrácejí potenci, resp. schopnost 
plození, a že se jejich organismus mění tak, že i u nich vzniká stále více a více neplodnost, resp. 
neschopnost plodit. 

5. Kvůli negativním účinkům přelidnění, totiž kvůli degeneraci v podobě orgánových změn, budou 
ženy do budoucna stále častěji a častěji zasahovány rakovinou prsu. 

6. Tisíce hormonů, které se vznáší ve vzduchu – tzv. aerohormonů a environmentálních hormonů, 
z nichž je navíc pozemským vědním oborům znám jen naprosto minimální počet –, budou 
zapříčiňovat nárůst nemocí, které se budou projevovat velmi vzácnými nebo neznámými příznaky, 
takže budou v lidském, zubním nebo veterinárním lékařství známé jen z doslechu, nebo nebudou 
známé vůbec. 

7. Kvůli změnám orgánů, vznikajícím kvůli degeneraci, budou pozemšťané čím dál více a více 
podléhat poruchám pozornosti, z čehož bude pramenit mnoho pohrom. 

8. Pozemšťané budou stále častěji a častěji ztrácet kontrolu nad svou psychikou, což povede 
k chorobě lidu, stále se stupňujícím životním krizím a častěji také k sebevraždám a vražedným 
skutkům, jelikož lidé budou také ztrácet kontrolu nad svým chováním a jednáním. 

9. Vznikající důsledky klimatické změny budou pro mnohé lidi znamenat to, že budou trpět 
vyvstávajícím vedrem, budou kvůli záření Slunce trpět rakovinou kůže anebo budou umírat vlivem 
úpalu či srdečního selhání. 

10. Náboženská víra všech náboženských směrů bude podněcována kupředu tak fanaticky, že bude 
mezi pozemšťany vzcházet nenávist proti jednomu či druhému náboženství, z čehož bude rovněž 
pramenit i rasismus a vražedné činy. 

11. Nepatrné částečky plastů, které jsou tak drobné jako mikroorganismy, nebo jiných umělých látek 
a chemických jedů atd., budou ohrožovat zdraví pozemšťanů, vyšších i nižších zvířat a všech 
ostatních forem života, k nimž patří i veškeré rostlinstvo, stromy a všechny rostliny, které tyto 
částečky tím či oním způsobem pojímají, vdechují nebo jinak zachycují. 

12. Změny vnitřních tělesných orgánů a mozku, které jsou podmíněny klimatem, jakož i přešlechtěním 
plynoucím z přelidnění, budou vyvolávat neduhy, jaké byly za normálních okolností podmiňovány 
věkem, jaké budou však v budoucnu stále častěji postihovat mladší lidi, a to proto, že budou 
vlivem degenerace natolik narušovány různé jejich orgány, že to již nebude možné nikterak 
regulovat. 

13. K tomu budou dále přistupovat i kognitivní deficity, které budou v budoucnu vznikat stále více 
a častěji, stejně jako omezení paměťových schopností a samotné řeči. 

14. Ohledně těhotenství se budou častěji vyskytovat předčasné porody a novorozenci budou mít 
po narození velmi nízkou hmotnost, přičemž budou kvůli životu nebezpečnému znečištění 
vzduchu a životního prostředí po celém světě umírat statisíce kojenců, a mimoto se budou stále 
častěji rodit mrtvé děti. 

15. V budoucnu se bude hojněji objevovat také autismus a srdeční choroby, stejně jako nemoci 
vědomí, deprese a z nich plynoucí sebevraždy. 

16. V budoucnu se budou stále více a častěji objevovat také poruchy spojené s hyperaktivitou, neboť 
znečištění životního prostředí a vzduchu s sebou automaticky přináší, že vše v celém okolí podléhá 
degeneraci. 

17. Velmi mnoho zdravotně škodlivých faktorů, které budou mezi pozemšťany ještě dlouho páchat 
četná neštěstí, bude v budoucnu způsobováno také drogami, alkoholem a tabákem. 
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Celé to přelidnění a celá změna klimatu budou přinášet tak netušené změny, že se budou objevovat 
události, jež pozemšťané již nebudou moci ovládat. Dále je nutno uvést, že vymírání druhů v živočišné 
a rostlinné říši bude ještě velmi rapidně pokračovat, jelikož pozemšťané se obecně nestarají o to, aby 
všem zlořádům učinili přítrž – zejména těm antropogenním zlořádům, hlavně extrémnímu přelidnění. 

Kromě přelidnění, kvůli němuž lidé páchají intriky spojené s ničením planety, přírody, jejího zvířectva, 
rostlinstva a vodstev, nese v zásadě vinu také chemická výroba, z níž vznikají jedovaté látky, které se 
vypouštějí do přírody, a sice do zvířecí a rostlinné říše, do vodstev i atmosféry. Už jen kvůli otrávenému 
dýchanému vzduchu, který je plný aerohormonů, resp. environmentálních hormonů, které jsou 
pozemšťanům z největší části ještě zcela neznámé, je každým rokem usmrceno více než 13 miliónů 
pozemšťanů. A největším, zlým problémem přitom je, že žádný pozemšťan nemůže těmto 
aerohormonům, a tím i znečištění vzduchu, které bylo způsobeno a je nadále způsobováno činností lidí, 
uniknout. A opravdu a skutečně tvoří celosvětové znečištění vzduchu nejčastější příčinu úmrtí ze všech 
forem znečištění životního prostředí, jak žel stále znovu zjišťujeme. 

Billy   Je tomu jistě tak, jak říkáš, neboť totéž povídal již tvůj otec, Sfath, když jsme viděli v budoucnosti, 
že zástup mrtvých lidí, usmrcených už jen znečištěním vzduchu, byl tak velký a úděsný, že se nám zdálo, 
jako by zuřila virová nákaza. 

To nám dokázalo, že pozemšťané s naprostou jasností pravidelně vdechovali jedovaté škodliviny, což se 
přece v dnešní době prokazuje jako pravda. Globální kvalita vzduchu začala být mizerná, a tedy 
nebezpečným způsobem tak špatná, že četní lidé kvůli vdechování tohoto vzduchu umírají. Vzduch 
s sebou táhne mikrojemné částečky nejjemnějšího jedovatého prachu, tedy aerohormony, resp. 
environmentální hormony, které otravují celé tělo člověka a připravují jej o život. 

Vůbec nepřekvapuje, že je ve vzduchu stále více těchto jedovatých aerohormonů, čímž se zhoršuje jeho 
kvalita, zejména tam, kde se rozšiřuje industrializace a agrární hospodářství, jakož i v chudých zemích, 
kde je budován průmysl a agrární sektor. V obytných oblastech, zvláště ve velkých městech, kde bydlí 
mnoho lidí, je nárůst jedovatých environmentálních hormonů právě tak dramatický a nebezpečný jako 
v průmyslových oblastech a agrárních zónách. Zejména se jedná o fosilní paliva, která generují 
nejjemnější jedovaté částečky, stejně jako topení a motorová vozidla všeho druhu. 

To se člověk skutečně musí tázat, kde ještě existuje a může být dýchán zdravý vzduch, neboť kde je 
skutečně ještě zdravý vzduch? Tato otázka se dá ale velmi snadno zodpovědět tím, že vzduch sice není 
všude stejně nezdravý, avšak z globálního pohledu je veskrze, a tedy bez výjimky nasycen a otráven 
jedovatými částečkami, resp. zdravotně škodlivými aerohormony, resp. environmentálními hormony. 
Fakticky nebudí účinky jedy nasyceného dýchaného vzduchu pouze obavy, ale jsou pro mnoho lidí 
skutečně smrtící, jakož i pro vyšší i nižší zvířata a ostatní životní formy celé zvířecí a rostlinné říše. 

Každým rokem si špatný vzduch vyžádá asi 13 miliónů lidských obětí, jak říkáš, k čemuž ještě nejsou 
počítána vyšší i nižší zvířata a zbylé životní formy, a tedy rody a druhy v živočišné a rostlinné říši, avšak 
tyto počty jsou jistě obrovské a nelze je snadno vypočítat. A když se člověk zamyslí nad smrtelnými 
oběťmi koronaviru, tak se to s tím vůbec nedá srovnat. 

Znečišťování životního prostředí, a tedy i vzduchu, je většině pozemšťánků lhostejné, a tato většina tedy 
ani neví, že každým rokem umírá 13 000 000 lidí právě z důvodu těchto forem znečištění. 

Žádný lékař ani jiný zdravotník neudává jako příčinu úmrtí nikdy znečištění životního prostředí 
a vzduchu, ačkoliv velmi mnoho lidí umírá na následky špatné kvality dýchaného vzduchu a kvůli 
aerohormonům, resp. environmentálním hormonům v tomto vzduchu obsaženým. To se jednoduše 
zamlčuje, a to proto, že se o pravdu stará jen tuze nemnoho pozemšťanů, kteří se kvůli tomu otevřeně 
vyjadřují. Avšak ti nemnozí lidé, kteří se u tuto věc starají, prakticky všichni z nich, nehovoří o hlavním 
zlořádu – až na velmi, velmi nemnohé výjimky –, který fakticky zapříčiňuje znečišťování životního 

http://cz.figu.org/


10 
 

 

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

prostředí a vzduchu. Mluví totiž pouze obecně v tom smyslu, že veškeré znečišťování způsobují 
pozemšťané, avšak nikoliv o tom, že se to celé může dít jen proto, že překypující zástupy lidí, a tedy 
přelidnění, způsobují veškeré znečišťování životního prostředí a vzduchu, které navíc ještě vyvolalo 
změnu klimatu. 

Nedávno jsi mi vysvětloval, že jste na základě svých výzkumů zjistili, že je krychlový metr pozemského 
vzduchu průměrně zatížen více než 32 mikrogramy škodlivin. V případě tohoto zatížení však nejde 
o jeho definici, neboť celkově vzato způsobuje špatný a chemickými jedy kontaminovaný dýchaný 
vzduch celou řadu neduhů, a dokonce vede ke smrti. Onemocnění dýchacích cest patří k těm ještě 
poměrně lehkým neduhům, ale ze špatného vzduchu vyplývá také jistým způsobem Alzheimerova 
choroba, stejně jako srdeční choroby, Parkinsonova nemoc, demence, rakovina, mozkové mrtvice a jiné 
důsledky poškozující zdraví a život. 

Vystoupení ze sektoru založeném na spalování fosilních pohonných hmot přinese sice jistou redukci 
vypouštěného CO2, ale znečišťování životního prostředí a vzduchu tím nebude vyřešeno, neboť kvůli 
těmto zlořádům budou i nadále působeny četné případy úmrtí, přičemž bude dále narůstat i počet 
rakovin a všech ostatních zlých problémů a neduhů. Největším zlem ohledně tvorby CO2 je samotný 
člověk, neboť vlivem jeho dýchání vzniká nezadržitelně velké množství CO2: Člověk vdechuje se 
vzduchem cca 0,04 % oxidu uhličitého, resp. CO2, avšak vzduch, který vydechuje, obsahuje pak 
4 % tohoto plynu, takže vydechuje už jen asi 15,5 %, nebo nanejvýš 16,5 % kyslíku, jak mi ve 40. letech 
20. století vysvětloval Sfath. To se sice nejeví tak, jako by to bylo hodně vydechovaného CO2, ale když si 
vezmeme celé kvantum, které vzniká difuzí, resp. stálým mísením kyslíku a CO2, tak to za jeden celý rok 
dělá na člověka v průměru přece jen asi 2 tuny vydýchaného CO2. Když k dalšímu výpočtu přidáme celou 
masu lidstva, která v současnosti zahrnuje více než 9,2 miliardy lidí – což je tedy více než pouhých 
8 miliard, které mylně ukazují světové populační hodiny –, tak z toho vychází obrovský exponent, jenž 
vyčísluje dotyčné tuny CO2. Na to však zpravidla žádný člověk nemyslí, zejména ani na to, že on sám, 
pouhou svojí existencí, generuje CO2, a tedy oxid uhličitý, který poškozuje životní prostředí. Chtějí-li 
tedy pozemšťánci zredukovat CO2 na úroveň, která by byla snesitelná pro celý rozmanitý život na Zemi, 
a uvést stav tohoto plynu opět alespoň způli do pořádku, tak se musejí pustit do redukce lidstevních 
zástupů. A k tomu je nutno přistoupit tím způsobem, aby se radikálně zamezilo plození potomstva do té 
míry, že bude velmi rychle snižováno přelidnění, čímž se mimo jiné vyřeší i nesčetné jiné problémy, 
které souvisejí nebo nijak nesouvisejí s produkcí CO2. 

Ptaah   Žel musím pro dnešek znovu náš rozhovor ukončit, neboť jsem opět volán. Tvá vysvětlení 
ohledně toho čarodějnictví musíme tedy opět odložit. Na shledanou, Eduarde, milý příteli. 

Billy   Ať se tak tedy stane, neboť to téma nám přece neuteče. Na shledanou, milý příteli. 
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