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Rozhovor mezi Florena z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý osmnáctý kontakt 

Neděle, 21. srpna 2022, 9.04 hod. 

 

Billy   Tak tady jsi. Buď vítána a pozdravena. Eva se mě už ptala, proč u mě v kanceláři svítí světlo a jestli 
jsem byl možná v noci v kanceláři a pracoval, jako to čas od času dělám, když nemůžu spát. Na její dotaz 
jsem však odpověděl záporně, a navíc jsem jí pověděl, že jsi byla v noci v mé kanceláři možná ty. Když 
jsem se pak šel podívat, zjistil jsem, že byl patrně používán i můj počítač, stejně jako má židle, neboť ta 
nestála na místě, kam ji pokaždé umisťuji, když opouštím kancelář. 

Florena   Uvažoval jsi správně, neboť jsem skutečně byla v noci v tvé pracovně a používala jsem tvůj 
počítač. 

Billy   To je o. k., proti tomu nelze nic namítat. Byla to jen otázka, jelikož se Eva ptala na to světlo 
a myslela si, že jsem opět propracoval celou noc a zapomněl zhasnout atd. Tak tomu ale nebylo. 

Florena   Přirozeně že ne, neboť to světlo jsem přece nezhasla já. 

Billy   Dále o tom již nemusíme hovořit, ale naopak je třeba zmínit, že jsem v televizi viděl, jak zase 
demonstrují na ulicích ekologičtí horlivci a ochromují dopravu. Zpravidla se jedná o mladší 
demonstranty obojího pohlaví, kteří dosti vehementně demonstrují proti znečišťování životního 
prostředí, avšak nikoli proti vlastní příčině, která vede k tomuto znečišťování a ničení životního 
prostředí, a která navíc podnítila a fakticky způsobila změnu klimatu. Všichni demonstranti obojího 
pohlaví brojí zejména jen proti automobilové dopravě a podobně, a tím pádem proti CO2, avšak nikoli 
proti vlastní příčině celé té pohromy. A tak se ani slovem nezmiňuje a nerozkřikuje, že vše v zásadě 
zaviňuje přelidnění a že právě nezadržitelné a bezohledné plození a rození potomstva nese vinu na tom, 
že se stále více a více stupňuje znečišťování životního prostředí, a sice s každým člověkem, který se nově 
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narodí a zalidňuje Zemi. Všichni ti křiklouni a škody způsobující demonstranti obojího pohlaví se pranic 
nezamýšlejí nad tím, že právě oni sami jsou a v budoucnu budou viníky, jelikož zaviňují probíhající 
znečišťování životního prostředí nebo jej budou zaviňovat v budoucnu. Tak je tomu zákonitě proto, 
že právě oni mají, plodí a přivádějí na svět potomky, nebo tak budou činit v budoucnu. Kvůli těmto 
potomkům se však nezměrně vzmáhá přelidnění, v jehož důsledku se dále rozmáhá zlořád znečišťování 
životního prostředí, jenž pomalu, ale jistě ničí celou přírodu a její zvířecí a rostlinnou říši. A to nemluvím 
o tom, že v rámci přelidnění projevují lidé různá přání, požadují různé životní nezbytnosti a touží po 
luxusu, následkem čehož se dopouštějí nehorázných machinací, jež vedou k tomu, že planetu Zemi 
drancují firmy a koncerny, stále více ji vytěžují a olupují o všechny její zdroje, které beztak již prudce 
mizejí. To se však pozemšťánků obojího pohlaví nikterak nedotýká, neboť ti se nad těmito věcmi 
zamýšlejí jen nanejvýš vzácně, zvláště nad tím, že čím více je na svět přiváděno potomků, tím extrémněji 
a nezadržitelněji se znečišťuje životní prostředí. 

Finálním důsledkem celého tohoto nekonečného plození potomstva je to, že velmi extrémně roste 
přelidněnost, a navíc roste znečišťování životního prostředí to té míry, že je stále rychleji hubena celá 
příroda, zvířecí a rostlinná říše, následkem čehož nakonec život ve velké míře a neodvolatelně vymírá. 
Na to však nepomýšlejí všichni ti demonstrující zapálenci, kteří vycházejí do ulic, páchají škody a křičivě 
horují o ochranu životního prostředí, místo aby jednou použili svůj mozek a promysleli všechno to, co 
by v zásadě promyšleno být muselo. V prvé řadě a v zásadě by se muselo uvažovat o tom, že je nutno 
omezit počet lidí, a sice pomocí globálního a víceletého zastavení porodnosti, které by konečně ukončilo 
nekonečné navyšování pomateného přelidnění. Pouze tak – pokud nebude lidstvo zdecimováno, nebo 
dokonce vyhlazeno nějakou velkou nákazou – lze totiž zastavit nekonečné množení pozemského lidstva 
a z něj plynoucí znečišťování životního prostředí, které je stále plošnější a nezadržitelnější. Čím více žen 
přivádí na svět potomky – zpravidla a zákonitě se jedná o mladé ženy a právě a zrovna také 
o demonstrantky za životní prostředí, které nejsou schopny myslet a vidět pravdu –, tím více roste 
přelidnění, a tím opět velmi extrémně i znečišťování životního prostředí. Z toho tedy vyplývá i mnohem 
hojnější vypouštění CO2, a sice nejen v podobě zplodin různých vozů a strojů, nýbrž velkou měrou 
i dýcháním obrovské masy samotných lidí, kteří svým dýcháním generují CO2, což značně ničí životní 
prostředí. Nad tím se však lidé z neznalosti nezamýšlejí, a ani se nad tím zamýšlet nechtějí, neboť by se 
v nich potom hnulo svědomí v tom smyslu, že by se měli nutně vzdát vlastního potomstva. 

Pouze hlupáci, a tedy lidé nemyslící, protestují proti znečišťování životního prostředí, avšak nikoli proti 
pravému zlořádu, tedy proti přelidnění a proti plození potomstva, které mu předchází a které již velmi 
značně přispívá ke znečišťování životního prostředí, dříve než se potomci vůbec narodí. V zásadě totiž 
již samotní rodiče dělají to či ono kvůli potomkovi, kterého očekávají, takže značným způsobem 
podněcují znečišťování životního prostředí již v době, kdy se potomek vyvíjí v mateřském lůně. Tak je 
tomu proto, že nastávající matka a otec jsou příčinou všech zlořádů, a tím i znečišťování životního 
prostředí, jelikož ženou do výše přelidněnost a jelikož – vedle mnoha jiných – nedbale zatěžují 
a znečišťují životní prostředí odpady a smetím. Proti tomu nepodnikají nic ani úřady a vládní činitelé, 
jelikož ti smýšlejí stejně choře jako ti, kteří demonstrují za ochranu životního prostředí a kteří tropí více 
škody nežli užitku. Rozdíl je jen v tom, že členové úřadů a vládní činitelé reagují oproti demonstrantům 
jinak a protichůdně. 

Florena   Jak pravdivá jsou tvá slova. – Obecně nepodnikají vůdčí státní činitelé a jejich pomocníci 
v úřadech na tomto světě to, co by bylo nezbytné a správné. Velká část těchto pozemšťanů pracuje 
na Zemi proti lidu, jelikož pomýšlejí už jen na svoji moc a jelikož vykonávají proti lidu falešné skutky. Co 
se v lidu a u jednotlivých pozemšťanů odehrává za negativní, nespravedlivé a nedobré věci a za nouzi 
a bídu, to státní činitele netrápí a nijak se jich to nedotýká, neboť ti dbají jen o své vlastní blaho, svoji 
bezpečnost a své odměny, hrají falešné, vylhané a vyumělkované divadélko, pokud jde o jejich účast, 
soucit a útrpnost, a předstírají svůj smutek, který je pouze fiktivní – avšak ve skutečnosti je všechno zlo 

http://cz.figu.org/


3 
 

 

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

vůbec netrápí. Kromě toho chci ještě podotknout – jelikož to u nás, na planetě Erra, naše lidstvo 
nechápe, a tudíž tomu nedokáže porozumět –, že ve tvé vlasti, Švýcarsku, mohou a smějí působit 
ve vedení státu živly, které dělají vše pro to, aby byl švýcarský stát ohrožen ztrátou své neutrální 
bezpečnosti. Tím chci říci, že naše národy – které jsou o našem působení na planetě Zemi samozřejmě 
otevřeně informovány a smějí k němu i veřejně uvádět ve známost své názory – zastupují stanovisko, 
že je nehorázné, že jsou takovéto nerozumné živly, které ohrožují bezpečnost státu, tolerovány 
a ponechávány ve vedení státu; živly, které jednají proti všemu, co zaručuje státní mír. V našich 
národech na planetě Erra se neozývá ani jediný hlas, který by konání spojené s porušováním neutrality 
považoval za dobré, neboť takové konání je naopak jednomyslně hodnoceno jako ničení míru 
a bezpečnosti. V této věci vystupuje do popředí otázka, proč švýcarský lid takovéto nanicovaté živly, 
které ohrožují mír, lid a stát, toleruje jako vůdčí státní činitele a proč je neprodleně nesesadí a nezprostí 
doživotně úřadu. 

Neutrální národy Plejaren zastupují již déle než 52 000 let různá státní vedení Federace a zachovávají 
jejich bezpečnost a státní mír, a naše lidstvo nedokáže pochopit, že jsou zde na Zemi, zejména 
ve Švýcarsku, trpěni nanicovatí státní činitelé a jiní mocenští představitelé, kteří ničí neutralitu, a tím 
i státní mír a státní bezpečnost. Navíc jsou i ničeny všechny životní základny pozemského lidstva, 
přírody, jejího zvířectva a rostlinstva a také všechny ekosystémy na planetě a tato planeta samotná, 
a sice drancováním jejích zdrojů, a to probíhá do té míry, že jakákoliv náprava dospěla až po samý okraj 
nemožnosti. Růstem globálního přelidnění, který je státně povolený a nekontrolovaný, a tedy 
neodpovědným, nadměrným plozením a rozením pozemského potomstva, bylo již způsobeno, že byly 
beznadějně vyhubeny tisíce rodů a druhů divoce žijících životních forem, a navíc bylo vyvoláno 
znečišťování životního prostředí, kvůli němuž kráčí úplně vše, co je přirozeně schopno života, velmi 
rychle a stále rychleji vstříc naprosté a nevyhnutelné záhubě. 

Vinou toho, že může existující a dále rostoucí pozemské přelidnění i nadále bujet, začíná být 
i znečišťování životního prostředí stále větší a choulostivější, takže pravým viníkem všech zlořádů 
na Zemi, spojených se vší bídou, nouzemi a znečišťováním životního prostředí, jsou sami pozemšťané 
kvůli své lačnosti a nerozumu ve věci plození potomstva. 

Je také nutno podotknout, že skutečně žádný člověk není lepší než druhý, pokud schvaluje vojenství 
a vojenskou obranu. A každý člověk, který úmyslně usmrtí jiného člověka, není ničím více než vrahem, 
což platí i tehdy, když jsou prováděny válečné akce. Obrana státu, při níž jsou zabíjeni lidé – jako při 
revolucích nebo válce atd. –, není souladná se životem a představuje v každém myslitelném ohledu 
nelogiku, nerozum a nesoudnost. Nad tím se většina pozemšťanů vůbec nezamýšlí, neboť jejím 
řemeslem je nemyšlení, a tedy hloupost, jak pokaždé správně říkáš. Je-li totiž myšlení pozemšťanů 
definováno, tak z něho ve výsledku plyne bezmezná hloupost, a tedy nelogické, nerozumné a nesoudné 
nemyšlení, které nezpůsobuje nic než zhoubné zlořády. 

Pozemšťané na tomto světě se nechávají vést nerozvážnými osobními nápady a přáními, a tedy nikoliv 
tím, co je nezbytné a co lidem v národech slouží k míru, lásce, pravému pokroku a skutečné lidskosti. 
Vpravdě se nejedná o žádný pokrok, když zákon povoluje trest smrti, resp. zabíjení, jakož i zabíjení 
ve válkách atd. a proti všemu právu života; tak je nutno tomu rozumět i tehdy, když se zabíjí 
ze soukromých důvodů, což v každém případě a za všech okolností rovněž odpovídá vraždě. 

Billy   To vše, co uvádíš do diskuze, je mi jasné, a jistě i ostatním pozemšťanům, kteří jsou skutečně 
schopni myslet a také i myslí, i když je jich málo. To ale nepřináší efekt v tom smyslu, že se něco zlepší, 
neboť ti, kteří nejsou schopni myslet, a jsou tedy hloupí a nemysliví, tvoří příliš velký nadpočet. Jsou 
ukolébáni v bludné náboženské víře v neexistujícího Boha, nenechají se poučit a nerozeznávají, že jsou 
sami za vše odpovědní a že musejí sami myslet, rozhodovat se a jednat, a sice bez bludné víry 
v imaginárního Boha a Božího stvořitele. Proto se nezamýšlejí ani nad tím, že žijí na planetě, která 
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jednoho dne zlou mocí změní konání pozemšťánků, jako když např. vybuchne nějaká sopka nebo 
kaldera, jako se tak stane v budoucnosti, např. u Laacherského jezera, jakož i v případě spícího vulkánu 
ve Švýcarsku, o němž geologové atd. nemají žádnou znalost. Je tomu přece již tak, že se na jistých 
místech ve světových mořích vzmáhá fytoplankton, který přitahuje závratná hejna mant1. A že je to 
předzvěstí toho, že se planeta a příroda bude mstít za všechno to, co pozemšťánci ničí, to nikomu 
nepřipadá na mysl. 

Florena   To žel dokáže budoucnost, a v tomto ohledu nepřinesou užitek ani ty mnohé zbytečné úřady 
a organizace atd., a ani nápady a přání skutečně neschopných státních představitelů na Zemi, kteří se 
vazalsky oddávají své moci a stavějí se nad národy, které se neodvažují se tomu bránit a tyto neschopné 
státní činitele sesadit, jak stále znovu zjišťujeme. Avšak nyní musím opět jít, neboť jsem sem přišla pouze 
proto, že jsi volal, a abych ti navíc pověděla, že Ptaah sem přijde ještě tento týden a navštíví tě. Může 
přijít ve čtvrtek nebo v pátek, přičemž se navrátí i Bermunda a všichni ostatní. Ale dříve než odejdu, 
mám ještě následující věc, na kterou se tě chci zeptat: V záznamech Sfath se píše, že jste spolu porůznu 
navštěvovali i jiné planety sluneční soustavy ... 

Billy   ... ano, to jsme dělali, a při tom jsem viděl i mnohé věci, jaké doposud žádný pozemšťan nemohl 
spatřit, jako např. to, že i ostatní planety, nejen Země, mají polární záře. Dokonce ani obří planeta 
Jupiter není výjimkou, stejně jako ani Saturn a ostatní planety. Tyto polární záře a atmosféry planet SOL 
budou pozemským vědcům připravovat ještě lecjaká překvapení, která si zatím ještě neumějí 
představit. 

Florena   Ano, tak tomu bude, avšak nyní pro mě nadešel čas ... 
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1 Manta je rod paryb z čeledi mantovitých (Myliobatidae). Zástupci tohoto rodu se vyznačují typickým rejnokovitým 

tvarem těla a pohybem připomínajícím ptačí let; pozn. překl. 
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