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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Florena z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý sedmnáctý kontakt 

Úterý, 16. srpna 2022, 8.16 hod. 

 

Florena   Nejprve jsem byla naproti ve tvé pracovně, milý otcovský příteli, a protože jsi tam nebyl, tak 

přicházím do obývacího pokoje. Buď pozdraven. 

Billy   Také tě zdravím – překvapila jsi mě, ale buď i přesto vítána. Těší mě, že jsi zase tady. 

Florena   Je mým úkolem všechny zastupovat a plnit jejich úlohy. Ptaah, Bermunda a Yanarara sem 

po 9 dnů nebudou moci přijít kvůli zvláštním záležitostem, a proto sem přicházím já a informuji tě. Ale 

bylo by mi milejší, kdybychom mohli jít do tvé pracovny. 

Billy   Přirozeně, můžeš se přece ... Jde to i tak, a jsme tu. Tak je to skutečně jednodušší. 

Florena   Ano. 

Billy   Tja. – Přichází mi ale vhod, že jsi sem přišla, neboť jinak bych býval volal a dotazoval se na Ptaah, 

jelikož bych s ním rád probral nějaké věci a řekl mu, co se dnes, brzy ráno, odehrálo, i co všechno jiného 

se stalo. 

Florena   ??? 

Billy   Bylo to skutečně velmi neobvyklé. Kromě toho bych rád věděl něco, na co jsem se Ptaah již dlouho 

chtěl zeptat, jelikož se přece jako lékař vyzná v těchto věcech, na které se jej chci právě dotázat. 
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Florena   My všichni máme lékařské vzdělání, a tudíž se můžeš dotázat i mě. Co ovšem uvádíš tím 

pojmem lékař, to je u nás neznámé, neboť toto pozemské označení nezahrnuje to, co se dotýká našeho 

lékařského vzdělání. To je totiž mnohem obsáhlejší než to, které si musí osvojovat pozemský lékař. 

Billy   O tom vím, ale jsem právě člověk této Země a potřebuji právě slovní pojmy, jaké používám 

prakticky vždy. Co jsem ale skutečně nevěděl, to je fakt, že je toto velmi obsáhlé lékařské vzdělání vlastní 

i tobě. 

Florena   – Och, to jsem měla bývala vědět. Omluv moje poučení. 

Billy   Tady přece omluva není nutná, vždyť jsi to nemohla vědět. 

Florena   Ano, opravdu mi to nebylo známé. Co ti chci ale říci: Jako zástupkyně jsem skutečně v pozici, 

abych byla obsáhle informována o všem, co se týká naší činnosti na Zemi. 

Billy   I ohledně těch cizinců a jejich působení? 

Florena   I ohledně těch a toho působení, jak to nazýváš. Proč se ptáš? 

Billy   Když jsem se dnes, v 7.20 hod., díval před domem na Měsíc, tak jsem pozoroval něco, co bylo 

skutečně velmi neobvyklé, totiž to, jak jeden cizí létající stroj přelétal současně s dopravním letadlem 

směrem na východ, přičemž ten stroj musel být z toho letadla i pozorován. Asi o 20 minut později 

přelétal ten objekt znovu, ale tentokrát z jihu na sever, kde potom náhle zmizel; Barbara ho pozorovala, 

když se ze severního letového bodu nenadále vynořil daleko na jihu a odletěl pryč. Barbara ho byla 

schopna ještě zachytit na film své kamery, ale na něm jej bylo už jen stěží možno rozeznat. 

Florena   To jsem také pozorovala, neboť jsem byla již ve vzdušném prostoru nad Střediskem, když jsi 

v 5 hod. vystoupil před dům a očividně jsi vyhlížel Měsíc a tu zářící planetu, načež ses vrátil zpět do domu 

a opět se uložil k odpočinku. Proto jsem dále čekala a rovněž pozorovala, jak ten cizí objekt poletoval 

vysoko nad Střediskem. To ale nebyli ti cizinci, nýbrž mně zcela neznámé létající objekty, ohledně nichž 

se musím každopádně držet zpátky. Proč jsem tu ale byla tak dlouho, to vyplývá z nařízení Quetzal, který 

spolu s tebou ... 

Billy   Dobrá, pak se tě nemusím tázat, zda jsi zpravena o tom, co se u nás událo, když 10. jeden ... z ... 

Andreas pak nahlásil, že ... Quetzal pak z toho důvodu spolu se mnou ... Kromě toho se pak Michael 

a Christian pokoušeli pomocí dronu ... Ale to bylo jednak na špatném místě a jednat vyplynulo, že ... 

Florena   To vše je mi známo. Měla bych ti ale říci a informovat tě o tom, že se ve Švýcarsku opět 

připravuje nová úřední vyhláška, a sice toho druhu, že do budoucna bude používání takzvaných dronů 

podléhat nutnosti mít povolení, a to dokonce i při použití na vlastním pozemku. Mimoto má být také 

určena letová výška těchto létajících přístrojů, takže na létaní do výšky o něco větší než 100 metrů bude 

rovněž vyžadováno speciální povolení. 

Billy   Však to musí zákonitě přijít, neboť celé tohle poletování s drony začíná být nebezpečné, 

a provozuje se s nimi i špionáž, a to i za soukromými účely a tak podobně – s tím jsme i my už udělali 

zkušenost. 

Florena   Ano, to mi bylo také řečeno, totiž že ..., jak jsme mohl vypátrat na základě svých šetření. 

Billy   Právě. 
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Florena   Je neuvěřitelné, co všechno se na Zemi vinou lidí odehrává na základě jejich nerozumu, 

pomstychtivosti, nenávisti, falešnosti, prolhanosti, pomlouvačnosti a jiné hlouposti atd. Probouzí se 

ve mně dokonce hnus a odpor k těm činitelům švýcarského státu, kteří zrazují svoji vlastní zemi, jež se 

sice upsala neutralitě, ale ta byla nerozvážně, potupně a neodpovědně porušena tím, že Švýcarsko 

uplatnilo sankce Evropské unie proti Rusku. Dále také hrozí, že Švýcarsko bude v rámci takzvané 

»kooperativní neutrality« spolupracovat při manévrech s vražednou organizací, která se nazývá NATO; 

při tom Švýcarsko nepomýšlí na to, že to jeho neutralitu zcela zmaří a znicotní, jelikož takové jednání 

a konání neutralitě zcela odporuje. Lidé, kteří mají být aktivní při vedení státu, ale kteří toho nejsou 

schopni, nepatří nikdy do patřičných úřadů. Navíc v průběhu času a v konečném důsledku zákonitě 

a nutně vyplyne situace, že takovýto svazek společných manévrů s NATO povede ke členskému sloučení 

Švýcarska s touto organizací. To bude potom znamenat, že Švýcarsko bude muset při vojenských 

válečných akcích spolupůsobit při NATO. Avšak lidé, kteří takovéto požadavky schvalují, jsou v každém 

ohledu neschopní zastávat hlavní či vedlejší úřad ve vedení státu, přičemž do takovéhoto úřadu navíc 

tak jako tak nesmějí být voleni. Na stranu druhou platí, že když nějaký vůdčí činitel projeví takovéto 

nesmyslné chování, tak musí být ihned sesazen ze své pozice, aniž by směl být kdykoliv znovu dosazen 

do nějakého úřadu. 

Dále je nutno se zmínit o neschopnosti vůdčích státních činitelů a jejich zastáncích z národů, kteří 

nerozvážně a zcela nesoudně schvalují zbraňové dodávky a finanční dary pro Zelenského válku, která se 

na Ukrajině vede, přičemž vše je ve skutečnosti vedeno v režii Ameriky. Tato válka by bývala nikdy 

nenastala, kdyby ji celou nevyprovokovala Amerika, která tajně předsedá NATO, do té míry, že Rusku 

došla trpělivost a vyvolalo válku. A mimoto by byla tato válka za krátkou dobu ukončena, kdyby vůdčí 

činitelé a četní občané populací různých států nepovažovali z holé hlouposti za nutné dodávat zbraně 

a jiné pomocné prostředky Zelenskému a kdyby se k tomuto válečnému zločinci nechovali přátelsky. 

Dnes jsou to účastníci světové války, která se nikdy předtím tímto způsobem nekonala, avšak skutečně 

se jedná o světovou válku, již nevede pouze Ukrajina, resp. Zelenskyj, nýbrž i všichni ti, kteří dodávají 

zbraně, kvůli čemuž může tato válka pokračovat. Ti všichni, kteří dodávají zbraně, kteří pomáhají 

Zelenskému a kteří zaujímají přívětivý postoj k Americe, napomáhají tomu, aby se realizovalo to, co si 

Amerika přeje, tedy aby se ve válce pokračovalo tak dlouho, dokud nebude vše definitivně pod kontrolou 

Ameriky. Tato válka je mimo jiné podněcována mocichtivým válečným zločincem Zelenským, kterého 

na pozadí vede Amerika, jež si přeje, aby se tato válka protahovala, a to se jí daří i tím, že v nekonečném 

sledu uvolňuje nové a nové finanční prostředky k tomu, aby mohly být Zelenskému znovu a opět 

dodávány zbraně. Na skutečnost, že se tím Amerika stále více zadlužuje a dohání vlastní zemi ke zkáze, 

se nebere zřetel, stejně jako ani na to, že americký lid pomalu, ale jistě upadá do bídy a nouze, a to stále 

více. Občané amerického národa a jejich potomci – kteří si vše nechávají líbit, kteří se na těchto věcech 

podílejí a jsou téhož smýšlení jako vůdčí státní činitelé a jejich temné vedení, které všechno řídí na pozadí 

– budou nepochybně ti, kteří budou v budoucnu trpět. Oni zaviňují neradostné události, které bude 

přinášet budoucnost. Právě oni svým postojem a tím, že se přiklánějí k nepřátelským náladám proti 

Rusku, způsobují, že se válka na Ukrajině protahuje, přičemž svojí uměle vypěstovanou nenávistí proti 

Rusku omamují bezmála celý svět a rozněcují mezi všemi národy na Zemi všeobecný nepokoj. Při tom 

vlastně nejde o Ukrajinu, nýbrž o to, aby se prosadila americká hegemonie. Ukrajina je pouze prostředek 

k účelu, který spočívá v tom, aby se Amerika stále více přibližovala k světové vládě, přičemž hlupáci 

ze světové populace přispívají všemi prostředky k tomu, aby se jí to dařilo. Tito hlupáci nerozeznávají, 

že za nepokojem vedeným proti Rusku stojí Amerika, takže válečný zločinec Zelenskyj – který působí 

zvláštním způsobem ve službách Ameriky a je jejím otrockým vazalem – dělá sám mocichtivě přesně to, 
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kvůli čemu tato válka nemůže skončit. Hlupáci, kteří nejsou schopni pochopit věci v jejich pravdivé 

povaze, jsou vítanými pomocníky a dodávají zbraně, jimiž se páchají pohromy ve vztahu k Ukrajině 

i Rusku, přičemž i ruský stát je zasahován a trpí touto válkou. Tomuto státu lze rovněž připsat vinu 

za smrt, bídu a neštěstí, které se vinou války rozšiřuje a nekontrolovaně vzmáhá, neboť válečné jednání 

není nikdy omluvitelné, a to ani tehdy – jako v tomto případě –, když bylo Rusko Amerikou tak dlouho 

provokováno, až Putin kvůli své netrpělivosti vyvolal válku, která nyní stojí četné lidské životy a přináší 

destrukce, což celkově již nikdy nepůjde napravit. Rusko tedy nejedná lépe než intrikářská Amerika, 

kterou lze označit jako skutečné vedení NATO, a která navíc vpravdě tyje z válečných, vražedných 

a mučicích machinací a válečných hrůz působených organizací NATO, resp. zcela odlidštěnými 

kreaturami, které v ní spolupůsobí. Když se člověk na vše bedlivě podívá, tak nemůže rozeznat žádný 

rozdíl oproti tomu všemu, co se odehrávalo v minulé světové válce – a sice jak ze strany nacistů, tak 

i Američanů a všech ostatních účastníků války –, a co se odehrávalo ve Vietnamu, Koreji, Iráku a každé 

jiné válce vinou těch kterých válečných aktérů. Těchto okolností využívaly i mnohé soukromé osoby 

k tomu, aby samy beztrestně vraždily nenáviděné členy rodiny nebo známé, ať už z jakýchkoliv důvodů, 

a také aby se mstily, uspokojily nebo obohatily, a to beztrestně, jelikož mohlo být vše podsunuto 

vraždícím a masakrujícím vojákům. A bez trestu vyváznou každým rokem i tisíce osob, které se 

dopouštějí úkladných činů, resp. vražd, a sice kvůli zisku a dědictví, anebo kvůli nenávisti a nepřátelství, 

přičemž oběťmi těchto skutků se podle daného státu stávají stovky či tisíce lidí, aniž by se kdy někdo 

dozvěděl, resp. aniž by bylo uvedeno ve známost, že se jedná o vraždy. Podle našich poznatků se takové 

činy v takzvaném civilizovaném světě odehrávají v průměru 400krát do roka v rámci populačního kvanta 

zhruba 8,7 miliónu osob, přičemž počet skutků se s větším populačním kvantem tedy zvyšuje. Toto 

ovšem nikdy není uváděno v oficiální známost, neboť v takových případech úmrtí koroneři nechtěně, ale 

pravidelně nevyzkoumají pravdivou příčinu toho, proč dotyčné osoby skutečně zemřely. 

Billy   Zjistit tyto věci stojí právě čas a peníze, což je pravděpodobně důvod, proč se ne každý případ 

úmrtí detailně zkoumá, pokud nenasvědčují věci tomu, že pravým důvodem úmrtí byl věk nebo nemoc. 

Rád bych ale pověděl to, že člověk chce být stále lepším, než jakým skutečně je, takže dává bez zábran 

volný průchod a nechává působit navenek své nejhlubší charakterové vlastnosti, jakmile mu přelétne 

přes nos něco, co mu nevyhovuje, nebo jakmile je oklamán lžemi a pomluvami. Podle toho pak člověk 

projevuje nenávist, pomstu, lež a pomluvu nebo vraždí, zabíjí a páchá jiné špatnosti, které jsou uložené 

v jeho nejhlubším charakteru – a tak jedná tehdy, když něco rozruší jeho mysl; potom dává všemu, co je 

uloženo hluboko v jeho charakteru, nekontrolovaný průchod a vypouští to navenek, načež následuje 

katastrofa. 

Florena   Tak tomu žel je, ale člověk se může pomocí efektivního myšlení mimo jiné naučit ovládat své 

špatné a zlé vlastnosti, jež jsou uloženy v jeho hlubokém charakteru, a tedy je kontrolovat, nebo dokonce 

znicotnět, a tím pádem rozložit. 

Billy   Ano, tak tomu skutečně je. Ale teď mám něco jiného: Víš něco o jeskyni jménem »Wimsener 

Höhle«? 

Florena   Ne. 

Billy   Škoda, neboť ve 40. letech 20. století jsem tam byl se Sfath. On mi tam poskytl učební kurz o raných 

lidech, a k tomu bych měl býval ještě nějakou otázku. Tato věc ovšem odpadá, jelikož tuto jeskyni neznáš. 

Ale teď opět něco jiného: Pokud máš lékařské vzdělání, jako právě vy všichni, jak jsi poznamenala, tak 

mi možná můžeš zodpovědět jednu otázku, kterou jsem už před dlouhou dobou ...? 

http://cz.figu.org/


5 
 

 

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

Florena   Samozřejmě. 

Billy   Jedná se o to, jak a proč vlastně vzniká Alzheimerova demence. Mohla bys na to odpovědět? 

Florena   Tato choroba je vrozená. Na Zemi se žel vzmáhá jako nákaza a není léčitelná – zatím není, jak 

musím podotknout. Abych celou tuto věc vysvětlila, musím použít pozemské pojmy, které jsou mi známy, 

jelikož sleduji i pozemské lékařství. 

Alzheimerova demence je vleklá a odvíjí se v rámci mnoha let, než se skutečně otevřeně projeví, takže 

může trvat 80 i více let, než akutně propukne. Potom však rychle přichází zapomínání, které se 

objevuje ve 3 fázích. 

V nějakém okamžiku začíná tato choroba tím, že člověku jeho osobní chování připadá zvláštní, což se 

projevuje i ve vztahu k okolnímu světu. 

Alzheimerova demence se do člověka vtírá plíživě, po mnoho let a desetiletí, neboť tato nemoc 

nepřichází rychle, nýbrž velmi pomalu a zprvu neznatelně. Je-li jí člověk zasažen, tak to sám po celá léta, 

ba desetiletí neregistruje. Potom se objevují postupně první znaky v podobě výpadků paměti, jež jsou 

zpravidla hodnoceny jako neškodné, avšak následně se množí a vedou k tomu, že lidé pozvolna ztrácejí 

jistotu a jsou jaksi roztěkaní. Začnou být čím dál více zapomnětliví a již nenalézají předměty své denní 

potřeby. Postupem času se zadrhávají uprostřed řeči a nejsou schopni již dovést do konce to, o čem 

začali hovořit. V tomto smyslu lidé přestávají být schopni ještě něco úplně číst nebo se na něco 

soustředit. S postupující Alzheimerovou chorobou je pak spojeno, že lidé čím dál více pozbývají 

schopností podstatných pro všednodenní život, jako je zejména péče o tělo a příjem potravy. Současně 

vzniká postupem času situace, že lidé potřebují ke svému pohybu a k vyřizování všech ostatních věcí 

podporu jiných lidí, takže se stávají sociálními případy, jež vyžadují péči. Alzheimerova demence má 

velmi dlouhou asymptomatickou fázi, která začíná – aniž by se tedy vůbec projevily prvotní příznaky – 

již v raném dětství, a tedy dlouho předtím, než člověk dosáhne dospělosti. Po velmi detailním odborném 

pozorování lze prvotní indicie svědčící o alzheimerovských změnách konstatovat již v době puberty, a to 

i tehdy, když vznikají a viditelně se objevují amyloidózní fleky na kůži. Tyto fleky představují abnormálně 

rozvinuté bílkoviny, které se seskupují a ukládají ve tkáni jako amyloidy, jako takzvaný polysacharid-

proteinový komplex. Asymptomatická fáze může trvat mnoho let, avšak již v této době lze rozeznat 

a zjistit charakteristické biologické znaky a změny v mozku. Po bezpříznakové fázi začíná takzvaná 

predementní fáze, která se v každodenním životě čas od času, resp. příležitostně projevuje kognitivními 

výpadky, jako např. ve vztahu k různým schopnostem, pozornosti, vzpomínání, učení se, kreativitě, 

plánování, orientaci, představivosti, argumentaci, introspekci, vůli, víře a mnoha jiným faktorům. 

Lidé trpící Alzheimerovou chorobou si mohou hůře uchovávat v paměti nové informace, což může trvat 

po celá léta, takže se dá během této doby sledovat signifikantní úbytek mozkové tkáně v hipokampu. 

V průběhu Alzheimerovy demence jsou tedy vyvolávány ve 3 stadiích kognitivní poruchy, jako např. 

zapomnětlivost ve všedním dni, přičemž tyto poruchy působí na člověka velmi zřetelně rušivým 

způsobem, a to minimálně během časového úseku trvajícího půl roku. 

V raném stadiu se objevují lehká kognitivní omezení, kvůli nimž se snižují paměťové schopnosti, stejně 

jako koncentrace. Lidé se často zadrhávají v řeči nebo zoufale hledají určitá slova uprostřed věty. Kromě 

toho se objevují první problémy při orientaci, zvláště v cizím prostředí. 

http://cz.figu.org/
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Lidé, kteří se nalézají v této fázi Alzheimerovy demence, působí nezřídka velmi stísněně, neboť na svoji 

proměnu reagují se strachem, žalem a studem. Z tohoto důvodu lze rané stadium Alzheimerovy choroby 

z hlediska příznaků jen velmi obtížně rozlišit od psychické škody v podobě deprese. 

I když je tato choroba včas rozeznána, tak neexistuje možnost proti ní nic udělat. Současná pozemská 

medicína ji ještě zdaleka nedokáže vyléčit, avšak pomocí vhodné kognitivní a psychomotorické terapie 

lze celkový průběh a pokračování této choroby zpomalit. Lidé stižení Alzheimerovou chorobou se mohou 

v raném stadiu školit v koordinaci, vnímání i po stránce své rovnováhy, díky čemuž se mohou jejich 

příznaky v horizontu let zachovávat na dosti stabilní úrovni. 

Alzheimerova demence má svůj původ v tom, že mozek člověka již před porodem spustí velmi vleklý 

proces velmi těžce zjistitelného buněčného onemocnění, které postupem času, prakticky nutně 

a zákonitě, způsobuje odbourávání buněčných struktur. Odbourávání buněk tedy nenásleduje až tehdy, 

když člověk stárne, nýbrž už před narozením, neboť onen vlastní počátek nastává již v těle matky. To ale 

pozemská věda ještě nedokáže vypátrat, neboť k tomu zatím postrádá veškeré možnosti. To jsou věci, 

které smím uvést, aniž bych porušila naše direktivy. 

Billy   To je podrobnější vysvětlení, než jaké jsem očekával. Jak tomu rozumím, tak se v případě 

Alzheimera objevují zhruba tytéž řečové obtíže jako při mozkové mrtvici, že? Jen s tím rozdílem, že při 

Alzheimerově chorobě se tyto potíže již nedají zvrátit, zatímco po mrtvici je možné se opět vše naučit. 

Florena   Mluvíš o sobě a o své mozkové mrtvici. 

Billy   Ty si taky všimneš všeho. Ano, moje otázka nebo zjištění vyplynulo z této věci. 

Florena   To jsem si myslela, ano. Ale ty ses toho již hodně naučil, neboť tvá řeč je již opět podivuhodně 

dobrá, i když máš někdy výpadky a nenalézáš ta správná slova. Již často jsem zjišťovala, že členům 

skupiny to nevadí a že ti napomáhají a říkají to, co momentálně nedokážeš vyslovit. Všichni jsou velmi 

pozorní a jsou ti v tomto ohledu velmi nápomocní. 

Billy   Za to jsem skutečně velmi vděčný. Skutečně by pro mě bylo těžší opět se vyjadřovat ústní 

komunikací. 

Florena   Tak tomu je, přirozeně. Nyní se mě dotázal Ptaah, zda bys snad to, co jej zajímá, mohl písemně 

zaznamenat? Totiž ty věci ohledně čarodějnictví. 

Billy   To bych mohl, udělám to pro něj a připravím text k ofocení. 

Florena   Děkuji. – Nyní bych s tebou ještě měla probrat nějaké věci, jež mají soukromý charakter a které 

nemají být zmiňovány v rozhovorové zprávě. Když ti ... 
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