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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý devatenáctý kontakt 

Čtvrtek, 25. srpna 2022, 2.53 hod. 

 

Billy   Ach, můj příteli, Ptaah, ty už tady čekáš. Přicházíš brzy. 

Ptaah   Buď pozdraven, milý příteli, Eduarde. Ano, přicházím sem časně, neboť Florena mě informovala 
o tom, že na mě čekáš s naléhavou věcí, jelikož se mnou musíš něco důležitého prohovořit. A tak jsem 
sem v tuto brzkou hodinu přišel hned po svém návratu. 

Billy   To je skutečně dobré, neboť to, co s tebou chci probrat, je skutečně důležité. Jedná se o to, že ... 

Ptaah    Diskutovat tuto věc bychom ale neměli oficiálně, neboť to celé chceme ... 

Billy   To je mi jasné, a proto chci jen ... Tvé mínění v této věci budu, jako obvykle, nahrazovat 
trojtečkami. 

Ptaah   Pak chci vysvětlit následující: (...) 

Billy   To je (...) Svým vysvětlením tedy říkáš, že (...) To je jasné a zřetelné a vylučuje to jakékoliv 
nedorozumění. Lidé to však nebudou akceptovat tak snadno, budou to popírat oponováním a budou si 
přát, aby tato věc byla vysvětlena jinak, čemuž patrně nepůjde zabránit. Ale tvá vysvětlivá rada, která 
má být uskutečněna, zabraňuje tomu, aby FIGU (...) 

Ptaah   To je správně. Je skutečně důležité, aby (...) 

Billy   Jasně, tak jsem to také pochopil. Proto patrně již nebude nutné, abychom o tom více hovořili. 
Právě tak důležité jsou ale i ty otázky, které jsem sdělil Florena, aby ti je předala a které je patrně nutné 
předložit grémiu. Měl jsi možnost tak učinit? 
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Ptaah   Ano, již je zpracovala »Vysoká rada«, a tudíž mám na ně odpovědi, které ti mohu uvést, které 
mají však stejné znění jako ty, jež byly poskytnuty již v počáteční době; nynější odpovědi mají tedy zůstat 
v tomto znění, avšak byly poněkud rozšířeny a jsou nyní opatřeny některými rozšiřujícími vývody, jelikož 
se to ukázalo být nutné. Žel se prokázalo, že se u pozemšťanů hojně objevuje nelogické chování, 
že porušují směrnice, a že je tedy na základě svého rozumu a úsudku nedodržují, což tudíž vyžaduje 
rozšíření Ustanovení, která mají být tedy poněkud doplněna, a sice v této podobě, podle níž mají být 
vyhotovena: 

Interní záležitosti FIGU. 

Toto je nezbytné znění pokynu »Vysoké rady«, který je neměnný a jenž byl dán již v počáteční době 
FIGU a nemá být pozměňován. Věc je ovšem opatřena nezbytnými dodatky a ustanovením, že vedení 
FIGU nemá a nesmí být nikdy hierarchické. Tomu odpovídá i dodatečné ustanovení o tom, že rozhodnutí 
v jakékoliv záležitosti musí být přijímáno v každém případě a stále jen obsáhlým hlasováním, při němž 
musí být přítomny alespoň 3/4 všech členů ZS, které mají rozhodovat naprosto jen na základě úplné 
jednomyslnosti. Není tedy přípustné, aby měla hlavní slovo a rozhodovala pouze jedna osoba, neboť 
musí být při hlasování přítomny minimálně 3/4 všech členů ZS. Kromě toho bylo vyhodnoceno, že je 
správný a cenný systém, který jsi zavedl ohledně toho, že osoba, která předkládá všechny body 
k hlasování dotyčnému členskému shromáždění, nedisponuje spolurozhodovacím právem, jelikož se 
musí chovat naprosto neutrálně. Mimoto nemají být před shromážděním nikdy uváděny ve známost 
předměty jednání, čímž se má zabránit tomu, aby vznikaly stranné a zaujaté postoje ohledně věci, o níž 
se má hlasovat. Pouze tímto způsobem se lze u pozemšťanů vyvarovat toho, aby se vzájemně 
domlouvali, místo aby se sami logicky, rozumně a se zdravým úsudkem rozhodovali. Toto je sumární 
výsledek toho, co jsme konstatovali ve spolupráci s »Vysokou radou« na základě svých zjištění ohledně 
hlasovacích postupů pozemšťanů. Pokud by se fakta, která vyplývají a o nichž se má nutně hlasovat, 
uváděla dříve ve známost, tak by lidé nevyhnutelně zaujímali k těmto faktům stranné a zaujaté postoje, 
což by jim bránilo v jakémkoliv samostatném myšlení, rozhodování a jednání, a tudíž by neuplatňovali 
vlastní názor a vlastní rozhodnutí, nýbrž jinými osobami ovlivněné a vytvořené mínění, a tedy právě 
nikoliv mínění vlastní, které musí mít platnost. 

Billy   To vše bylo patrně zapomenuto, a nebylo to ani v této podobě písemně zaznamenáno, když byly 
tvořeny články Stanov, které tvořil někdo mimo FIGU a které pak nebyly odborně překontrolovány. Tyto 
části Stanov by ale skutečně měly zůstat záležitostí Stanov, a tak si myslím, že by pak neměly zůstávat 
zveřejněny v kontaktní zprávě, až je budu vyvolávat. 

Ptaah   Pokud se to stalo tak, jak říkáš, tedy že byly tehdy jednotlivé předměty Stanov příliš málo 
překontrolovány, tak to nebylo správné. 

Billy   Tak tomu jistě bylo – žel. Vše tehdy právě neprobíhalo tak, jak to skutečně probíhat mělo, neboť 
výstavba Střediska dala skutečně zabrat, jelikož vypadalo spíše jako ruina než jako cokoliv jiného. Když 
jsme chtěli bydlet, museli jsme vše nejprve uvést do pořádku a učinit obyvatelným. Také pozemek kolem 
nebyl ničím jiným než pravou zkázou, stejně jako těch 7 zničených stromů, které musely být poraženy 
a jejichž pařezy jsem musel odpálit ze země. 

Ptaah   To ses přece naučil u svého otce již jako chlapec. Mimoto bych rád pro jednou zmínil, že jsi 
Středisko opět zbudoval a učinil obyvatelným jen s jedinou paží, což pokládám za výkon, jakému se 
patrně nikdo nebude moci vyrovnat a ani nevyrovná. 

Billy   Za tím účelem jsem měl ale k dispozici všechny ty spolupracující členy ZS, přátele a známé, kteří 
ze sebe skutečně vydali to nejlepší, a sice i ženy, které pracovaly s krumpáčem a lopatami. Ohledně těch 
odpalů jsem ještě absolvoval kurz u lucernské firmy »Theiler und Kalbermatter«, což bylo tehdy ve štole 
v oblasti Motto Bartola, v Gotthardském průsmyku v kantonu Ticino. 
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Ptaah   To tomu jistě bylo, ale o těch odborných pracích neměl nikdo z nich ani tušení, natož aby 
disponoval řemeslnými dovednostmi, jimiž by mohl provést nezbytné práce. To mi není známo jen 
z mých vlastních pozorování, ale i proto, že mi má dcera, Semjase, vyprávěla, že jsi musel vše aranžovat 
a provádět sám, zatímco tví spolupracovníci neměli vůbec žádné znalosti a schopnosti, takže jsi musel 
sám provádět ty odborné práce. Pracoval jsi dokonce s motykou a lopatou, a vyhloubil jsi jednou 18 jam, 
do nichž jsi zasadil stromy, když se všichni muži zdráhali vyřídit nezbytné práce, jak mi vyprávěla má 
dcera, Semjase. 

Billy   To souhlasí, ale já jsem právě zvyklý všeho se zhošťovat a vyřizovat to sám, a tak je tomu ještě 
i dnes. Také Andreas je ze stejného těsta, takže vidí práce, které nutně vyplývají a musejí být vykonány. 
Když si tedy ostatní nedají říct a chovají se zatvrzele ohledně toho, aby se podívali, co je nutné učinit, 
tak se do toho právě pustím sám, stejně jako tehdy, když je třeba jednoduše udělat něco, co ostatní 
prostě neumějí, jelikož se tomu nenaučili. Tak jsem se tomu učil už u otce a matky, kteří oba jednali 
stejně. – Ale to, co nazýváš »motykou« (Hacke), se u nás v německy mluvícím Švýcarsku nazývá 
»krumpáčem« (Pickel). 

Ptaah   Že jsi ale všechno zvládl pouze s jednou paží, o tom si myslím, že to pozemšťané, kteří se celé té 
věci neúčastnili, patrně nikdy nebudou schopni myšlenkově pochopit. Také tvé schopnosti ohledně 
mnoha pracovních disciplín, které sis, často za těžkých podmínek, osvojoval v četných zemích, dalece 
překonávají schopnosti lidí, které se na Zemi nazývají v různých jazycích obecně významem »všeuměl«. 

Billy   To, o čem hovoříš, je skutečně přespříliš pochvalné. Byla skutečně katastrofa, jak všechno 
vypadalo, a bylo nutné to uvést do pořádku. Souhlasí také, že jsem všechnu odbornou práci musel 
vyřizovat sám, ale vynášet teď do popředí celou tuto věc patrně nic nepřinese, a proto si myslím, 
že bychom se měli věnovat jiným věcem. Již před nějakou dobou jsme mluvili o tom, že většina lesních 
požárů po celém světě nemá přirozený původ, ale je způsobována lidmi. Nárazy blesků a samovznícení 
jsou jen velmi vzácné jevy, jak podotýkáš, a proto ozřejmi tuto záležitost pomocí přesnějších čísel, a uveď 
ji tedy v našem současném rozhovoru, neboť shledávám, že bys tak měl učinit. 

Ptaah   Tomu nestojí nic v cestě, neboť naše dotyčná zjištění mohu a smím otevřeně jmenovat. K tomu 
si myslím, že toho všeho je jednoduše příliš mnoho, takže mnoho věcí debatujeme na soukromé úrovni. 
Kdybys totiž vše, o čem hovoříme, musel vyvolat a také namáhavě sepsat, tak by to znamenalo velmi 
mnoho práce, a sice zejména proto, že do tvých prací zasahují cizí energie, které jsi jen ... 

Billy   ... já vím, ale mnohé věci bychom přece jen měli uvést. 

Ptaah   Tím jsi, jak říkáváš, skutečně uhodil hřebíček na hlavičku, neboť podle mého uvážení bude pro 
jednou nutné vysvětlit, že nepřicházíme sem na Zemi jednoduše proto, abychom uspokojili svůj zájem. 
K mému vysvětlení máš však pomlčet a nepřerušovat mne v řeči, neboť je nezbytné, aby bylo pro jednou 
vyloženo, co mělo být vyloženo již před dlouhou dobou. 

Počátkem celé tvé mise byl vlastně v zásadě objev přirozené dimenzionální brány, která byla našim velmi 
dávným předkům ještě neznámá; tehdy, zhruba před 25 milióny lety, se stalo, že touto branou proniklo 
měsíční těleso, které pak nalezlo cestu do tohoto Vesmíru a na Zemi a které vytlačilo pryč jiný měsíční 
útvar, který měl průměr jen o málo větší než 1000 kilometrů a který byl později zachycen obří planetou 
jménem Saturn. Toto měsíční těleso následovala jedna skupina badatelů, čímž dospěla na Zemi, kterou 
jejich dávní potomci od té doby stále znovu navštěvovali a dopravovali z ní na naši planetu velmi četné 
životní formy, rostliny a jiné zboží; naše planeta se v oné době nazývala ještě »Minator«, avšak před asi 
52 000 lety byla přejmenována názvem ERRA, když se na našem světě rozšiřovala doba míru. Vše staré 
se mělo stát minulostí, a tak naši předci vše, co jim připadalo důležité, opatřili novými názvy, takže těmto 
změnám podléhal i název naší planety, která získala označení »Erra«, což v naší řeči – která od té doby 
zůstala tatáž a nezměnila se – znamenalo totéž co »půda« a »zemina«. Toto planetární označení bylo 
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pak používáno i před zhruba 280 000 lety, kdy na tento pozemský svět poprvé přišel vzdálený potomek 
Nokodemiona a rozhodl se, že by »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života« mělo být 
přineseno i do tohoto Vesmíru, resp. do této dimenze Tvoření, a tím i na Zemi. Z toho důvodu se stalo, 
že se později, v určitě době, mohly pomocí roviny »Arahat Athersata« rodit na Zemi následnické energie 
Nokodemiona, což se poprvé přihodilo přibližně před 14 000 lety a následně to pokračovalo zrozením 
Henocha, Elijáše, Izajáše, Jeremiáše, Jmmanuela, Mohameda a tebe. Označení naší planety, tedy »Erra«, 
ovšem přetrvávalo a bylo následně na Zemi přejato i do latinské řeči, přičemž však bylo pozměněno 
na výraz »Terra«, co znamenalo totéž co »kraj« a později bylo vykládáno jako »Země«. 

To je v podstatě záležitost, kterou jsi měl vlastně otevřeně vysvětlit již před mnoha lety, což jsi však, 
navzdory celému svému působení, nikdy neučinil. Proč jsi to zamlčel, to nedokážu pochopit, neboť to 
přece vysvětluje, proč jsi jako vzdálený potomek Nokodemiona činný tady na Zemi a proč je také 
na planetě Zemi tvým prostřednictvím vyučováno »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života«. 

Billy   Co zřejmě nedokážeš pochopit, je to, že je člověk tady na tomto světě osočován, když říká pravdu 
nebo jiné věci, které se pozemšťánkům nehodí do krámu. Už jen kvůli tomu, že jsem otevřeně mluvil 
o tom, že mám s vámi kontakt, jsem byl osočován, přičemž bylo do dnešního dne učiněno 24 pokusů 
o to mě sprovodit ze světa. Kvůli tomu všemu jsem musel zprvu nepravdivě říkat, že pocházíte 
ze souhvězdí Plejád – které ve skutečnosti není schopno nést lidský život –, jelikož jsem byl díky tomu 
schopen vyřadit ze hry objevující se ufologické lháře, kteří dokonce kradli mé fotografie, které jsem směl 
pořídit ve vztahu k vašim paprskovým lodím. Tyto fotografie lháři a podvodníci zfalšovali ve svůj 
prospěch, a sice tady ve Švýcarsku, v Rakousku, v USA, v Německu a vlastně kolem celého světa, přičemž 
ti podvodníci cestovali po celém světě jako velcí »UFO kontaktéři« a »vydělávali« hodně peněz. Jeden 
muž z Ameriky si dokonce s pomocí jedné Švýcarky pořídil knížecí titul, a dokonce mě soudně žaloval, 
když jsem se písemně bránil tomu, že ukradl mé fotografie. Jednou jsem kvůli tomu musel v Německu 
zaplatit dokonce bezmála 3500 CHF, přičemž jsem by soudem upozorněn na to, že když budu znovu něco 
říkat, tak budu muset platit ještě mnohem vyšší sumu. Dále se například stalo také to, že mi jiný soud 
zde ve Švýcarsku rovněž zakázal, abych znovu něco oznamoval ohledně ufologických podvodů s mými 
fotografiemi a filmy atd. ze strany jistých osob. A jelikož to bylo již na počátku našich kontaktů tak, 
že proti mně bylo možné soudně postupovat k mé nevýhodě, tady ve Švýcarsku, jakož i v Německu 
a Kanadě, tak jsem právě mlčel, neboť jsem si nemohl dovolit všechno to, co mi hrozilo ve věci soudních 
žalob a možných procesů a ve věci vyhlášek a peněžních pokut atd., jelikož jsem přece nebyl bohatý. 
A když se mě někteří lidé pokoušeli sprovodit ze světa – což se doposud stalo 24krát, a někdy u toho byli 
dokonce i svědci –, tak jsem také mlčel, zejména i proto, že jsem byl zesměšňován policií a vrchním 
úředníkem okresu, když jsem v Hinwilu podal žalobu na neznámou osobu a následně již nedostával 
zbrojní průkaz, ačkoliv jsem jej potřeboval pro svoji práci. Předtím, před druhým vražedným útokem 
na moji osobu, mi byl zbrojní průkaz vždy bez problémů vydáván, avšak když na mne bylo vystřeleno 
přes okno, a když jsem proto podal žalobu, tak s tím byl náhle utrum. Jednou jsem chtěl také se Silvanem 
podat jinou žalobu, tentokrát v Pfäffikonu, když na nás před Salandem bylo vystřeleno přes čelní sklo, 
což bylo pak na něm také vidět, kvůli čemuž Silvano trval na tom, abychom ihned zašli na policii, avšak 
policisté se nám pouze vysmáli a tvrdili, že to čelní sklo bylo určitě zdemolováno jen kamenem 
odmrštěným protijedoucím náklaďákem. A to tvrdili i přesto, že jsme oba mohli dosvědčit, že jsme 
pozorovali střelce a že také kolem nás na silnici neprojížděl ani žádný člověk, ani náklaďák či jiné auto. 
A tak se věci měly po celá léta, a proto jsem shledal, že kdybych to vše pověděl, tak by to ještě více 
přispělo k tomu, aby na mne lidé dotírali a ohrožovali mne na životě. 

Ptaah   To jsem nevěděl, a ani mi o tom nikdo nic neřekl. 

Billy   K tomu mohu pouze zmínit, že právě nejsem žvanil a že jsem se také u tvého otce, Sfath, naučil 
mlčet a nevyprávět vše. O tom však nemusíme dále mluvit, ale můžeme hovořit o něčem jiném, totiž 
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zvláště o pojmu »duch«, kvůli němuž mi lidé často volají nebo na nějž se tážou. Jmmanuel tento výraz 
neznal, ani nikdy nepoužíval, neboť hovořil stále a výlučně o »Tvořivé síle«. Pojem, resp. slovo »duch« 
bylo vymyšleno až později a bylo ve smyslu falzifikace přejato do náboženských děl atd. Slovo »duch« 
vzešlo ve smyslu zfalšování z indogermánské řeči a bylo rozšířeno po celém světě, přičemž vzniklo 
z pojmu »gheis«, ale toto slovo znamená něco zcela jiného než právě »Tvořivou energii« nebo »sílu 
Tvořivé energie«, resp. »sílu Tvoření«, o níž skutečně hovořil Jmmanuel, jenž se údajně nazýval »Ježíš 
Kristus«. Ten nikdo nepoužil slovo »duch«, které ve svém prapůvodním, indogermánském významu 
nemá vůbec žádnou spojitost s »Tvořivou silou«, jelikož pojem »gheis«, resp. z něj vytvořený pojem 
»Geist« (duch), vykazuje významy jako »otřesený, rozčilený, zděšený, něčím rozechvělý, vyděšený 
a rozrušený«. 

Ptaah   To je správně. 

Billy   Právě, a proto je pojem »duch« také zcela chybný, pokud je jím míněna síla Tvořivé energie nebo 
tato energie samotná. Ale jak se to má s tím, že bys mohl povědět, co skutečně víte o těch lesních 
požárech? 

Ptaah   Jak myslíš. Potom chci zmínit naše poznatky ohledně lesních požárů po celém světě, z nichž 
plyne, že asi jen 17 procent z nich má přirozený původ, zatímco ze 83 procent nesou na těchto 
událostech vinu pozemšťané. Ty ohně jsou zpravidla způsobovány pozemšťany, a sice kvůli neopatrnosti, 
svévolnosti a nedbalosti, ale také kvůli vědomému žhářství nebo lehkovážnosti. A ohledně lesů, jejichž 
produkty se neodpovědně označují jako »obnovitelná energie«, je ještě dlužno říci, že toto označení 
neodpovídá pravdě, nýbrž lži a podvodu ve vztahu ke všem hlupákům, kteří tomu věří. 

Billy   Ano, to jsou věci a data, jež jsi už jednou dříve zmiňoval. Ohledně lesů se mají věci přece tak, že se 
kácejí jejich stromy, které se zužitkovávají a používají jako stavební nebo topný materiál atd., avšak ty 
poražené stromy samy od sebe znovu nerostou, neboť stromy rostou až tehdy, když jsou opět zasazeny 
nové mladé stromky, jež mohou růst správným způsobem a dostatečně dlouho, a sice po mnoho let, 
až po 30, 50 nebo 100 i více let, aby je bylo následně možno sklidit, resp. porazit. V tomto ohledu je 
na internetu jeden dobrý popis, který chci vyhledat a který ti chci ukázat. ... Člověk potřebuje právě 
trochu trpělivosti, když něco hledá na síti ... tady ... ne, to není ono. ... Tady, tady to je ... Podívej, to je 
to, co jsem hledal. 

 

 

Kombinace wikipedických a internetových zdrojů a originálního, 
v kontaktní zprávě uvedeného zdroje stránek wald-prinz.de 

k lesnickým tématům 

Tabulka: Doba růstu nejdůležitějších druhů stromů před možným poražením 

Pro laiky v oboru lesnictví je sice snadno pochopitelné, avšak nikoliv bez bližšího výkladu nad slunce 

jasné, že strom prochází v průběhu svého života určitými stadii. Zvláště souvislost mezi zralostí stromu 

před možnou porážkou a jeho přirozeným nejvyšším věkem je sotva někomu známá. Proto server wald-

prinz.de sestavil tabulku s nejpodstatnějšími druhy stromů. 
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Typ stromu Doba růstu před 

možným poražením (v 

letech) 

Nejvyšší 

přirozený věk (v 

letech) 

Konečná výška 

stromu (v metrech) 

Douglaska 

(Douglaska 

tisolistá) 

60–100 400–700 55 

Smrk 

(Smrk ztepilý) 

80–120 200–300 40 

Borovice 

(Borovice lesní) 

80–140 200–300 36 

Jedle 

(Jedle bělokorá) 

90–130 500–600 40 

Modřín 

(Modřín 

opadavý) 

100–140 200–400 30 

Topol 

(Topol černý) 

30–50 100–150 25 

Bříza 

(Bříza bělokorá) 

60–80 100–120 25 

Olše 

(Olše lepkavá) 

60–80 100–120 25 

Habr 

(Habr obecný) 

60–100 150 20 

Javor 

(Javor mléč) 

100–120 150 25 

Jasan 

(Jasan ztepilý) 

100–140 250–300 30 

Javor 

(Javor klen) 

120–140 400–500 35 

Lípa 

(Lípa velkolistá) 

120–140 900–1000 35 

Lípa 

(Lípa malolistá) 

120–140 700–800 24 

Jilm 

(Jilm horský) 

120–140 400–500 30 

Buk 

(Buk lesní) 

120–160 200–300 35 

Dub 

(Dub letní) 

180–300 500–800 25 
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Obmýtí (Wikipedie) 

Obmýtí je plánovaná (teoreticky stanovená) produkční doba v hospodářských lesích. Jde o střední věk, 

ve kterém se předpokládá obnovní těžba v pasečně upravovaném hospodářském lese. Jde o základní 

parametr hospodářské úpravy lesa v pasečném hospodářském způsobu s významným konkrétním vlivem 

na celou řadu ekonomicky významných charakteristik lesa. Lze říci, že doba obmýtí je teoreticky 

stanovený průměrný věk, kterého by se dle lesního hospodářského plánu (LHP), měly dožít stromy 

v konkrétním hospodářském souboru. Její konkrétní stanovení vychází z požadavku trvalosti 

a vyrovnanosti produkce dříví potřebných rozměrů, kvality, odpovídající technické a hospodářské 

upotřebitelnosti. Používá se řada teoretických postupů a modelů pracujících s kulminací celkového 

objemového nebo cenového (hodnotového) přírůstu (dle hosp. způsobu a cílů lesního hospodářství). 

Závisí zejména na druhovém složení porostu, bonitě stanoviště a klimatických podmínkách. Pojem obmýtí 

(doby obmýtí) je úzce spojen s hospodářským způsobem pasečným. V hospodářském způsobu výběrném 

ztrácí své opodstatnění.  

Obnovní doba ve vztahu k obmýtí 

Porosty se zpravidla (kvůli své velikosti, legislativním omezením, provozním a ekologickým požadavkům) 

neobnovují najednou (přesně ve stanovenou dobu obmýtí). Obnova konkrétního porostu začíná dříve 

a dokončuje se později než by odpovídalo stanovenému obmýtí. Pro lepší popis časového průběhu obnovy 

byl zaveden doplňkový termín obnovní doba. Obnovní doba je doba mezi počátkem a koncem obnovy 

porostu. První obnovní těžba bývá uvažována ve věku obmýtí minus polovina obnovní doby, domýcení 

pak ve věku obmýtí plus polovina obnovní doby.  

Důsledky stanovení doby obmýtí 

Stanovení doby obmýtí má zásadní vliv na hospodaření lesního podniku. Od stanovené doby obmýtí se 

odvozuje výše povolených obnovních těžeb zpravidla na 10 let dopředu (dle platnosti LHP). Přibližně 

platí, že o 10 let prodloužené obmýtí znamená snížení hranice povolené těžby obnovní o 9 % a těžby 

celkové o 7 %. Stanovení obmýtí má zásadní dopady například do oceňování lesů. Tentýž porost, při 

použití různých dob obmýtí, bude mít různou úřední cenu, a tím i různou daň při převodu vlastnictví. 

Stejně může změna obmýtí ovlivnit tržní hodnotu lesa. Zkrácení doby obmýtí (= přiblížení obnovní těžby) 

může výrazně zvýšit tržní cenu lesa (atraktivitu lesa pro kupujícího) a naopak.  

Výmladkový les (Wikipedie) 

Výmladkový les (synonyma: nízký les, pařezina) je tvar lesa, který vzniká z pařezových a kořenových 

výmladků. Není tedy na rozdíl od lesa vysokokmenného ani uměle vysazen či vyset, ani nevzniká 

přirozenou obnovou (náletem). Využívá se schopností některých dřevin tvořit pařezové kořenové 

výmladky. Kmenové (pňové) výmladky neboli vlky byly využívány k oklestnému hospodaření (například 

známé „hlavaté“ vrby). Způsob hospodaření spočívá v tom, že se dobře zmlazující listnaté porosty, 

většinou nízko u země, naholo pokácí a s vyrostlými výmladky se dále hospodaří (prořezávají se 

a periodicky kácejí). Takto ošetřené exempláře vytvářejí z výmladků tzv. polykormony. Nejčastějšími 

dřevinami ve výmladkovém lese bývaly buky, duby, habry, vždy s příměsí mnoha dalších dřevin. 

Na zamokřených půdách kralovala ve výmladkových lesích olše.  

Výmladnost různých dřevin 

Výmladky pařezové i kořenové vyráží olše šedá, jilmy, javor babyka, třešeň, slivoně, akát, topoly, mnoho 

druhů vrb, rakytník řešetlákový a většina keřů. Téměř výlučně pařezovou výmladnost mají: buk lesní, 

habr, duby, jírovec maďal, jasan, javory, břízy, olše lepkavá, lípy, hrušně a jabloně, jeřáb břek, jeřáb 

ptačí, jeřáb muk z jehličnanů zejména tis červený. Pro tvorbu výmladků je důležitá výška pařezů, stáří 

kmenů, poloha kořenů a jejich hloubka pod povrchem atp.  
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Další informace k lesnictví (mezistromy.cz) 

Jedním ze základních problémů lesního hospodářství je úprava druhové skladby, která se má v souladu 

s tendencemi ekologicky orientovaného pěstování lesů, postupně přibližovat skladbě původních lesních 

ekosystémů. Jde především o redukci zastoupení smrku a zvýšení podílu listnatých dřevin. S tím souvisí 

řada problémů, zejména zabezpečení potřebného množství reprodukčního materiálu, propracování 

a ověření metodických postupů obnov a přeměn lesních porostů, legislativní opatření a uplatňování 

vhodných ekonomických stimulů, řešení problému škod zvěří na lesních porostech atd. K žádoucímu cíli, 

lesům s druhovou skladbou zhruba 60 % jehličnanů a 40 % listnáčů, bude možno dospět 

až v dlouhodobém časovém horizontu, prakticky až po uplynutí celé jedné doby obmýtní, tj. asi za 100–

150 let. 

Především je potřeba odstranit z lesní paseky klest z pokácených stromů, aby měly nové rostliny dostatek 

místa pro svůj růst. V místech, kde nevznikne nový les přirozenou cestou, je potřeba nové stromky uměle 

vysázet. K výsadbě se používá nejčastěji ruční nářadí (motyky, sekeromotyky nebo sazeče). Holina 

po těžbě musí být podle lesního zákona zalesněna nejpozději do dvou let od svého vzniku.  

K obnově lesa a zalesňování lze použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů lesních dřevin, 

který splňuje podmínky přenosu pro konkrétní místo výsadby a u něhož je doložen původ. Reprodukčním 

materiálem jsou sazenice nebo semena lesních dřevin. Při zalesňování zajišťuje vlastník lesa zpracování 

projektu zalesnění, který obsahuje skladbu dřevin podle druhů a jejich množství. 

Za obnovený nebo zalesněný je pozemek považován tehdy, roste-li na něm nejméně 90 % minimálního 

počtu životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše. V tomto množství může být maximálně 

15 % pomocných dřevin, kterými se rozumí ty druhy lesních dřevin, které nejsou pro daný cílový 

hospodářský soubor uvedeny mezi dřevinami základními nebo melioračními a zpevňujícími. Holina musí 

být do sedmi let od svého vzniku zajištěna. 

Výchova lesních porostů (výchova porostů) je soubor pěstebních opatření, při nichž se podporuje rozvoj 

hospodářsky významných vlastností lesních dřevin. Cílem výchovy lesních porostů je zejména zvýšení 

celkové produkce porostů, zvýšení odolnosti porostů, zkvalitnění porostu (odstraňováním nekvalitních 

stromů), zlepšení zdravotního stavu lesa likvidací napadených, poškozených a nemocných stromů, 

zajištění ostatních mimoprodukčních funkcí lesa. Obnova lesa je souhrn pěstebních opatření v procesu 

nahrazení stávajícího, zpravidla dospělého lesa, novým pokolením lesních dřevin. 

 

Ptaah   ... To je velmi zajímavé, žel nemám v tomto ohledu žádné znalosti, neboť na rozdíl od tebe jsem 
se těmito věcmi nikdy nezabýval. Ty jsi byl přece již jako malý chlapec vyučován v lesnictví svým otcem 
a lesníkem Schweizerem v lese Höragenwald a pilně jsi napomáhal při vznikajících lesních pracích. 
A z letopisů mého otce, Sfath, je mi známo, že jsi dokonce porážel stromy velkou dvouruční pilou, dříve 
než jsi vůbec mohl navštěvovat první školní třídu. Smím-li si ofotografovat tento soupis, tak jej rád 
donesu Quetzal, který se o něj jistě bude zajímat. 

Billy   Samozřejmě, neboť proti tomu přece nelze nic namítat. – Co si ale myslíš o tom, že naši vládní 
činitelé činí takzvaná »úřední tajemství« a nechávají národy v nejistotě o tom, co se vlastně běžně 
odehrává? V angličtině se tyto tajnosti nazývají »top secret« a stejně jednají i tajné služby. 

Ptaah  To není správné a oprávněné, neboť lid každého státu musí být ve všem a o všem obsáhle vzdělán 
a informován o tom, jaké věci se odvíjejí na státní úrovni, jinak mohou držitelé moci, resp. vůdčí činitelé 
jednat ve státním vedení nekontrolovatelně, jak se jim to samotným zamlouvá. A tajné služby, které 
jednají stejně, nesmějí ve svobodném světě za žádných okolností existovat, neboť ty jednají protiprávně, 
a navíc podporují nepokoj, provozují špionáž a jsou vražedné a ničivé. Všechny takovéto i jiné nesprávné 
věci jsou možné pouze ve světě, v němž vládne nesvoboda, nepokoj, náboženské bludy a všechno to, co 
vyvolává války, povstání, pronásledování, pomstu, zášť, kriminalitu, pomluvy, násilnou činnost, zločiny, 
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vraždy, závist, sobectví, útrapy, bídu a nouzi, jakož samozřejmě i psychické a tělesné ubližování druhým 
a bludy o hegemonickém postavení atd.  

Billy   Jako to provozují kupř. USA, stejně jako jejich zastánci v cizích zemích, zejména v těchto zemích 
vadně hospodařící vládní činitelé a části populace, které uvažují stejně jako oni. Dotyční ve svých mozcích 
patrně nejsou zdraví, ale nemocní, jinak by rozpoznali, že je USA vodí za nos a že je hanebně podvádějí 
a využívají, jako tak činí speciálně i evropská diktatura vůči svým členským státům. Tato diktatura bude 
mimoto, jak jsi zmiňoval před nějakou dobou, kolem konce měsíce srpna opět vydávat nové sankce proti 
Rusku, aniž by se dříve dotázala jednotlivých členských států a jejich populací, zda si to vůbec přejí. 
A dotyční by také rozpoznali, že Americe dopomáhají ke zločinům a že činí všechno pro to, aby mohly 
USA bez zábran pokračovat ve svém lačném úsilí o dosažení světovlády, přičemž také napomáhají tomu, 
aby se mohly naplňovat ambice USA, které špinavě usilují o to, aby se domohly světové nadvlády. K tomu 
patří také mocichtivý a hloupý lokaj USA Zelenskyj, který jako loutka v rukou USA vede na Ukrajině válku 
proti Rusku, které si chce Amerika přivlastnit, kvůli čemuž uvolňuje peněžní obnosy ve výši obrovských 
stamiliónů, ba miliard dolarů a dodává zbraně, což budou muset opět vyklopit američtí občané formou 
daní, které vláda kvůli svým chorým bludům o hegemonickém postavení zahazuje, aniž by se tázala lidu. 
A okolnost, že je stále vedeno jen jednostranné válečné zpravodajství, a že se navíc rozšiřují lži 
a podvodná hlášení ve prospěch Ukrajiny, vede k tomu, že se rozdmýchává nepřátelské smýšlení vůči 
Rusku v částech populace, které jsou fanatické, a tedy naprosto nábožensky věřící, kvůli čemuž také 
zákonitě věří médiím, přičemž zaujímají také proamerické postoje, věří Zelenskému, a navíc z toho 
důvodu ani nejsou schopny rozeznávat faktickou pravdu. A tak tito věřící berou za bernou minci to, 
že ruské vojsko ostřeluje Záporožskou jadernou elektrárnu, zatímco to ve skutečnosti zločinně činí 
ukrajinská armáda, jelikož Rusové tuto elektrárnu již delší dobu okupují a mají nad ní kontrolu. 

Ptaah   Říkáš to, co je skutečné, neboť hegemonickou politikou Ameriky je určováno nejen to, aby bylo 
Rusko poníženo a povaleno k zemi do té míry, aby ukončilo válku na Ukrajině, nýbrž i to, aby bylo 
integrováno do hegemonické nadvlády Ameriky, o niž Amerika na základě svých bludných představ 
usiluje. Okolnost, že jsou všichni ti hlupáci ve vedeních různých států Americe přátelsky nakloněni, 
zejména v Evropě, a sice hlavně v Německu, Evropské unii, Francii a ostatních státech, dokazuje jejich 
neschopnost vykonávat vlastní úřad. Amerika využívá hlouposti těchto svých přívrženců v pozicích 
státních vedení a poštvává je ve skrytu proti Rusku. Avšak tito hlupáci z pater státních vedení a populace, 
které zastávají proamerické postoje, si nevšímají toho, že je Amerika se vší možnou zákeřností podněcuje 
k tomu, aby poskytovali velká kvanta zbraní a peněz k tomu, aby napomohli Americe uskutečnit její 
bludy o světové vládě. Fakt, že má Amerika pro své účely v záloze i NATO, které tajně a hanebně sama 
diriguje, toho si příznivci Ameriky nevšímají, neboť jejich hloupost, resp. nemyšlení, nepřipouští, aby se 
ve svém mozku trápili třeba i jen náznakem nějaké myšlenky. Z toho důvodu vynakládají obrovské 
finanční obnosy na válčení na Ukrajině, a tím i proti Rusku, z čehož pramení stále se zvyšující státní dluhy, 
jež budou muset zaplatit národy – hlavně ty v Americe a Německu. Tyto národy musejí platit stále 
závratnější státní daně, a navíc musejí platit stále vyšší a vyšší ceny za životně nezbytné potraviny, jelikož 
z toho rovněž finančně tyjí a profitují i provinilí státní činitelé, a to tím, že se sami i stát obohacují daněmi 
z přidané hodnoty, daněmi z obratu a jinými daněmi atd., díky čemuž lstivě dosahují závratných 
finančních obnosů a mohou nesmyslně vyhazovat peníze na válčení a zbraně. A tak mohou v současnosti 
dodávat peníze a zbraně na Ukrajinu – k čemuž jsou podněcováni záludným kalkulem Ameriky –, zatímco 
chudí lidé z národa ve vlastním státě jsou vydáváni napospas hladu, bídě a nouzi, což ale vůdčí státní 
činitele netrápí. Oni sami mají přece všeho dostatek a netrpí bídou a nouzí, ale nechávají se lidem platit 
formou přemrštěných odměn a mohou žít život v přepychu a radovánkách, a to nemluvím o tom, že si 
na útraty lidu a jeho daňových prostředků dopřávají drahé letecké cesty do mnoha jiných států. A tak 
jednají, aniž by předtím žádali o dovolení dotyčného národa, který pak musí za všechny takovéto cesty 
platit závratnými daněmi, stejně jako za s nimi související pobyty a speciální stravování atd. Avšak nad 
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tím se všichni tito státní mocenští činitelé nezamýšlejí, ale jednají tímto způsobem, zatímco většina 
národů k tomu přistupuje hloupě, a je tedy bezmocná a mlčí. 

Dále je nutno podotknout, že kdyby Zelenskyj válku vyhrál – přičemž se jedná vlastně o válku Ameriky, 
kterou Amerika zákeřně financuje –, tak by ve skutečnosti zvítězila Amerika a její organizace NATO, čímž 
by americké plány ohledně světové vlády byly blíže uskutečnění než kdykoliv předtím. Amerika podniká 
po finanční stránce a pomocí lží, násilí, zákeřnosti, válčení, vraždění, pomlouvání a podvádění všechno 
pro to, aby mohla své bludné plány na dosažení hegemonického postavení realizovat, přičemž pro ni 
nehraje ani žádnou roli, že se stát stále více a více zadlužuje a že tyto dluhy již nikdy nemohou být 
umořeny. Amerika vyhazuje miliardy dolarů na to, aby vyzbrojovala svého sluhu Zelenského, mimo jiné 
zbraněmi, a aby se také tajně sama vměšovala do válečného dění a starala se o to, aby se na veřejnost 
dostávaly pouze válečné zločiny a zlé skutky ruských bojovníků, zatímco tytéž druhy válečných zločinů 
a zlých skutků obránců jsou zamlčovány, takže jsou obránci prezentováni takříkajíc jako »světci« a jsou 
nadmíru vychvalováni. Tím ovšem nemá být řečeno, že je Rusko ohledně práva na válku lepší než 
Ukrajina, neboť v případě obou těchto stran je nutno říci, že válka je vždy neoprávněná. A pro Rusko 
a Ukrajinu neexistuje ani žádná omluva za to, že je vedena válka. Ještě lze pochopit, že Rusko zaútočilo 
kvůli provokaci Ameriky a NATO a že se Ukrajina brání, avšak v každém případě představuje zločin 
a pohrdání lidskými životy, že jsou vedeny válečné akce. A právě tak představuje zločin a pohrdlivost vůči 
lidským životům, když dotyční státní činitelé a občané populací dodávají Ukrajině zbraně a peníze, vinou 
čehož jsou zabíjeni lidé a páchány válečné zločiny a destrukce. Toto by nebylo možné, kdyby Ukrajině 
nebyly zbraně dodávány a kdyby nedostávala peníze na válku. Persony z pater státního vedení 
a z populací, které tento postup schvalují, se svými falešnými názory a svým falešným jednáním proviňují 
tím, že se vraždí, boří a vede dále válka, a to nehovořím o tom, že svým konáním podnítily nový druh 
světové války. Jejich falešné jednání a schvalování zbraňových dodávek, jakož i sbírání podpůrných peněz 
pro Ukrajinu na válečné účely, představuje nejen nový druh světové války – jelikož se nejrůznější státy 
svým zcela falešným jednáním nepřímo vměšují do válečných akcí –, ale i zločin nemající sobě rovný, 
tedy takový zločin, jaký se na Zemi ještě nikdy předtím neodehrál. Nelze jej srovnávat dokonce ani 
s nacistickou světovou válkou, jež probíhala od roku 1939 do roku 1945, neboť tehdy se věci neodvíjely 
tak, jako se odvíjejí nyní vlivem stranného, zaujatého postoje a vlivem podvodu Ameriky, jemuž propadli 
státní činitelé a velké části populací různých států, kteří dělají přesně to, o co Amerika záludně 
a podvodně usiluje, přičemž činí vrahy a spolupachatele války z těch, kteří dodávají zbraně Ukrajině nebo 
zastávají jednoduše proamerické postoje. 

Proameričtí státní činitelé, jejich potomci a všechny národy, jež jsou přívrženci Ameriky, by přitom 
jednoho dne trpěli vládou Američanů a jejich nehumánními zákony, zákony, které se částečně orientují 
na vraždění vlivem trestu smrti, přičemž soudní rozsudky jsou navíc ještě nespravedlivé vinou 
předchozích domluv, a jsou také vedeny pod vlivem rasové nesnášenlivosti, kterou zastává Ku-klux-klan 
a mnozí občané z populace. Pokud Amerika bude schopna uskutečnit svoji světovou vládu, tak budou 
muset její příznivci strádat a trpět i její kriminalitou a zločinností. Nad tím se však všichni ti hlupáci mezi 
všemi dnes proamericky smýšlejícími jedinci pranic nezamýšlejí. Tuto hrozbu neodvrátí ani ti státní 
činitelé, kteří propadli hlouposti, ani hloupé osoby z většiny proamericky smýšlející populace ani 
přívrženci Zelenského. Všichni tito nemyslící lidé dělají všechno pro to, aby válka na Ukrajině nesmyslně 
a bez zábran pokračovala a aby si na ukrajinské i ruské straně žádala své oběti, které umírají kvůli velké 
hlouposti těch, již nedokážou rozpoznat, o co se skutečně hraje, tedy to, že jde pouze o bludnou 
představu ve věci dosažení světové vlády a o vítězství Američanů, kteří chtějí Rusko až k zániku ponížit 
jako samostatný stát a kteří jej ve své zaslepené touze po hegemonii chtějí podrobit své vládě. 

Tím, co jsem doposud uvedl, není vypovězeno vše, neboť věci zacházejí ještě mnohem dále a hrozí 
nebezpečí, že bude vinou Ameriky vyprovokována velmi rozsáhlá světová válka, jelikož se již nepůjde 
vyhnout tomu, aby bojácní, neschopní, ale i válkychtiví státní pověřenci náhle vyzbrojovali své armády 
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tím, že budou v nejbližší době provádět všemožné koupě zbraní, aby jimi rozhojňovali svůj válečný 
arzenál a vyzbrojovali své armády. Toto se nebude dít zřídka, jelikož budou mít strach z Ruska a z toho, 
že se lze z jeho strany obávat válečných útoků. 

Billy   Ani německé ministryni zahraničí, Baerbockové, to nedochází, jelikož není pouze hloupá, ale i tak 
proamerická, že to svědčí o tom, že postrádá veškerý rozum. Ale mluvit o těchto věcech přináší něco 
pouze nemnohým soudným lidem, kteří mají i rozum a rovněž jej i používají. Zmínil ses také o daních, 
které budou muset lidé splácet až do úmoru, avšak existují i další daně, nejen ty druhy, které jsi zmínil. 
Existuje totiž například i srážková daň, daň z obratu, daň ze zisku atd., přičemž bude jistě brzy nutno 
počítat s novými typy daní, jelikož dluhy mají být pak opět pokryty, resp. splaceny, tedy dluhy, které 
vznikají proto, aby mohly být Zelenskému dodávány zbraně a finance. 

Ptaah   Žel jsou četní státní činitelé nejrůznějších zemí budižkničemové, kteří velmi velké části svých 
populací oklamávají tím, že jim pomocí podvodů, lží a klamání – což se vztahuje zejména na Ameriku – 
do té míry vše nalhávají, že se populace zaplétá do všech těchto zlých intrik. Státní činitelé si ve svém 
mocenském počínání a své hlouposti nevšímají toho, že vlivem dotyčných amerických indoktrinací sami 
nejsou schopni myslet, ale jsou pouze věřící, přičemž dělají přesně to, co od nich Amerika podvodně 
chce. To vše bude brzy, v nejbližší době podněcovat celkovou situaci, v níž Amerika nebude ve svém 
hegemonickém počínání již pomýšlet na to, aby si v tomto smyslu brala jakékoliv servítky, takže bude 
otevřeně demonstrovat své světovládné bludy. Z toho důvodu nebude již nic tajit a započne proti Číně 
otevřeně své útočnické dílo a bude jej otevřeně projevovat tím, že se nepokrytě přidá na stranu Tchaj-
wanu, čímž se urážlivě osopí na Čínu. Tím poroste nebezpečí katastrofy a možnost další světové války, 
zvláště tím, že budou zahájeny dlouho plánované zbraňové dodávky Ameriky na Tchaj-wan – jako 
pokračování týchž machinací, které Amerika provádí ve vztahu k Ukrajině, kde navíc tajně působí 
žoldnéři. To bude v nejbližší době po celém světě uváděno do debaty, jelikož jeden člen americké vlády 
celé toto konání nepovažuje za správné a zveřejní tuto záležitost. Americký postup – který tajně započal 
otevřenou návštěvou americké političky Pelosiové na Tchaj-wanu, kde tato politička nevědomky 
vykonala nezbytnou přípravnou práci ohledně daných plánů – bude mít neradostné následky. 

Billy   To je mi naprosto jasné, a z dob trávených se Sfath také vím, co se bude odehrávat, avšak o tom 
bude, jako obvykle, zapotřebí pomlčet, a mluvení by bylo tak jako tak nesmyslné, jelikož arogance této 
sorty pozemšťánků je beztak nezdolná. Zdolat ji skutečně nelze, neboť čím více člověk odkrývá pravdu, 
tím více lpějí politici a lidé politice věřící na lži a podvodech. To dostatečně dokazuje věřivost těch, kteří 
se zabrali do vylhané náboženské víry. Veškerou pravdu a všechny důkazy ohledně toho, že skutečně 
všechny náboženské historky jsou špinavě vylhané, nechtějí nábožensky věřící lidé připustit, a tedy ani 
akceptovat. 

Skutečnost, že všechny dějinné náboženské tradice byly již od starých dob sepisovány na bázi 
nepochopení nebo vědomé falše, nechtějí připustit ani věřící křesťané, muslimové a židé, ani věřící 
jiných náboženství a jejich sekt. Všechny předávané náboženské tradice byly od nepaměti sepisovány 
věřícími na úrovni neporozumění a dlouho po smrti těch, kteří přinášeli nauku, velmi často až po více 
než 100 nebo i více letech, jako tomu bylo např. v případě křesťanství, židovství a islámu. Ty bludné 
náboženské nauky sepisovali zpravidla lidé s bohatou fantazií, jakož ale i ti, kteří věcem chybně rozuměli 
a kteří byli stiženi omyly, to jest věřící, již trpěli fanatismem kvůli svým bludným představám. Takzvané 
náboženské nauky sepisovali však také zlomyslníci, kteří vše vědomě zfalšovali kvůli pomstě 
a ziskuchtivosti, stejně jako živlové, kteří vše zapisovali vědomě lživě ku své vlastní výhodě, jakož 
i podvodně na základě své bujné fantazie. Mnohokrát se však také stávalo, že falzifikované náboženské 
příběhy vytvořili pozemšťánci za tím účelem, aby jednotlivé lidi či velké zástupy udržovali u náboženské 
víry, a to zejména proto, aby si pak lidé nechali bez odporu líbit rasismus, otroctví, finanční závislost 
a vykořisťování. 
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Co je ale ještě nutno zmínit kromě víry ve vylhaná náboženství: Četní pozemšťánci jsou tak arogantní 
a namyšlení, že zastupují lichý názor, že jsou jedineční a osamocení v celém Vesmíru, kvůli čemuž zapírají 
i ty cizince a jejich létající stroje, takzvaná UFO, resp. neznámé létající objekty, anebo jednoduše mlčky 
zpochybňují jejich existenci. V posledních letech sice rozruch kolem nich značně povadl, ale čas od času 
se mne na tuto věc tážou všemožní lidé z celého světa, takže se tím musím zaobírat. Žel nesmím 
poskytovat informace o tom, jak se celá tato věc má, odkud ti cizinci se svými UFO a jejich posádky 
pocházejí a co jsou vlastně zač a co chtějí, neboť tím bych ohrozil nejen sebe samého a vše kolem sebe, 
ale i vás, Plejaren. Vy se přece před těmito cizinci cloníte, cizinci, které právě nazýváme tímto způsobem, 
jelikož nesmíte být z jejich strany zjistitelní. Důvody tohoto faktu budou patrně pochopitelné pro 
všechny tazatele, kteří si vše nechají projít hlavou a budou sami myslet, díky čemuž si budou moci sami 
vypočítat, co by se stalo, kdyby posádky těch UFO byly schopny vás lokalizovat. 

Jsem také již delší dobu opakovaně konfrontován s rozumbrady, pochybovači a lidmi, kteří vůči mně 
smýšlejí nepřátelsky, ale s tím se dokážu vyrovnat. Vnímám a slýchám také čas od času z celého světa 
omluvy od lidí, kteří se nechali oklamat lžemi a pomluvami mé bývalky a mého mladšího syna a kteří 
věřili jejich pomluvám, následkem čehož mne osočovali. Následně však různí lidé z celého světa konečně 
vypátrali pravdu a dospěli k poznání, že lži mé bývalky a mého mladšího syna neodpovídají pravdě. 
Někteří z nich dokonce vstoupili do pasivní skupiny a studují Nauku, která jim toho velmi mnoho přinesla 
a za kterou velmi děkují a podotýkají, že se konečně naučili samostatně myslet a že se jim nyní žije 
mnohem snáze než předtím. Bylo mi také řečeno, že Nauka – kterou lidé studují nejen v Evropě, ale také 
v Austrálii a na Novém Zélandu, a dokonce i v Číně, Americe, Kanadě, Jižní Americe, Rusku a Asii – 
pomohla mnoha lidem a pomáhá jim dále v tom, aby byli sami sebou, a aby se tedy v sobě samých i cítili 
svobodní atd. Jak se k nim Nauka dostala, to mi vysvětlovali bez výjimky tak, že byli na FIGU a také 
na Nauku upozorněni příbuznými, známými, přáteli nebo pomocí naší webové stránky. To je zpravidla 
také důvod, jak a proč se tito lidé dozvěděli o tom, že moje bývalka a můj syn byli při mých faktických 
kontaktech s vámi, Plejaren, různě přítomni alespoň v blízkosti a že viděli nebo slyšeli paprskové lodě. 
Na stranu druhou někteří lidé vypátrali – jak to dokázali, to ovšem nevím –, že příběh mé bývalky 
ohledně setkání s tebou ve světnici ... 

Ptaah   ... o tom bychom skutečně už neměli hovořit, prosím. 

Billy   Že tuto věc nechceš komentovat, to je nutno akceptovat. A tak o tom pomlčím; ale ještě je nutno 
zmínit, že již Sfath uváděl, že se člověk nemá spoléhat na očkovací látky, neboť v budoucnu – z pohledu 
tehdejší doby – nebudou různé vakcíny, resp. očkovací látky představovat nic než švindl a budou vznikat 
ze ziskuchtivosti firem a koncernů, které si budou pomocí nekvalitních a neúčinných očkovacích látek 
pouze mastit kapsy. Sfath také podotýkal, že se člověk na očkovací látky nemá spoléhat, pokud již delší 
léta není prokazatelně dokázáno, že jsou skutečně účinné. Říkal, že se mám sám fakticky stále snažit 
o to, abych se chránil před nemocemi, nehodami a nákazami, přičemž však musím mít na paměti, 
že všechno to, co se z budoucnosti již prokázalo jako dané, nebude možné změnit, takže se to tak jako 
tak, navzdory mé obezřetnosti, odehraje. Toto se doposud také prokazovalo, a to v každém jednotlivém 
případě. Tak se ale bude prokazovat i to, co vím o budoucnosti lidstva, jako např. to, že změna klimatu, 
kterou vyvolalo lidstvo svým nerozumem bude pozemšťánkům přinášet velké pohromy a bude se do té 
míry vzmáhat nedostatek pitné vody, že úřady budou zvažovat její příděly nebo podobné věci atd.; avšak 
obecně se budou vzmáhat i problémy spojené s elektrickou energií, která bude nesmyslně 
spotřebovávána elektrovozidly, a to hojněji, až do neúnosné míry, přičemž větrné turbíny a pole 
slunečních kolektorů nebudou postačovat k tomu, aby se pokryla celá tato spotřeba, jež se bude stále 
vzmáhat. 

Nepřestanou však působit ani ti pomatenci, demonstranti, klimatičtí chaotové a klimatičtí teroristé, kteří 
se roztahují se svými kriminálními skutky ohledně ochrany životního prostředí a páchají více škody nežli 
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užitku. To jsou klimatičtí zločinci, kteří ve své oslovské hlouposti nevědí a nechápou, že pozemšťané 
svými obrovskými masami, zahrnujícími přes 9,2 miliardy lidí, sami generují obrovská kvanta CO2 už jen 
svým dechem, čímž zamořují svět. Avšak na to nepomýšlí nikdo z těchto demonstrujících kriminálních 
trotlů. Lze jim ovšem připsat k dobru, že navzdory svému mladému věku a své hlouposti a omezenosti 
začínají pomalu chápat, že veřejným médiím člověk již velmi dlouho nesmí důvěřovat, jelikož jsou řízena 
už jen politicky a zveřejňují a rozšiřují jednu lež za druhou, čímž podvádějí populace a doslova si je 
ochočují podle přání politiků. 

Všichni vysoce postavení pobožnůstkáři počítají s hloupostí a pitomostí většiny populací, tedy s tím, 
že pozemšťánci budou raději věřit a absurdně horlit pro imaginárního Boha. A proto se stane, že se nic 
nezlepší. Také hloupost vládních činitelů a jejich víry podněcuje pohromy, neboť jejich nařízení nejsou 
dobrá, pokud jde o koronavirovou nákazu, její měnitelnost a skutečnou nebezpečnost, přičemž tato 
nákaza si vyžádala již přes 8 miliónů lidských životů. Když se na to člověk podívá, tak nedokáže pochopit, 
že jsou ohledně prevence infekce ve vztahu k této nákaze vydávány tak laxní vyhlášky. Vy, kteří patříte 
k FIGU, se tím však nenechávejte oklamat, neboť se můžete do jisté míry chránit jen tím, že budete dbát 
na nezbytná opatření a budete i nadále používat ochranné respirátory FFP2, když přijdete do bližšího 
kontaktu se spolubližními, kteří nespadají do vaší přímé životní sféry. 

Postupem času bude zapomenuto, že koronavirová nákaza existovala – pokud skutečně dospěje ke 
svému konci –, neboť opět vymizí z kolektivní paměti lidstva, jako se tomu tak dělo již od nepaměti, když 
si pandemie vyžádaly mnoho miliónů mrtvých. Tak tomu bylo kupř. v případě španělské chřipky, která si 
podle pozemských údajů vyžádala 50 miliónů mrtvých, avšak podle vašich údajů zhruba 70 miliónů. Tato 
nákaza španělské chřipky, která vlastně vzešla ze starotradiční ptačí chřipky, vznikla v americkém Kansasu 
tím, že divocí ptáci nakazili domácí kachny a slepice a ty pak nákazu přenesly na lidi. Z USA byla pak 
nákaza zavlečena do Evropy, a sice vlivem amerického vojska, které se podílelo na druhé světové válce, 
která trvala od roku 1914 do roku 1918 a rovněž si vyžádala milióny mrtvých – mnoho zlých věcí 
přicházelo od nepaměti častokrát z Ameriky a přichází začasté i nadále, mnoho věcí, které se pak rozšiřují 
po celém světě, zvláště válka, které se Amerika ve svých hegemonických bludech neštítí, jako je tomu 
i nyní na Ukrajině. Dalším případem bylo to, že pod vedením amerického prezidenta Bushe a pod vlivem 
jeho lží byl válečně napaden Irák, což učinil později pomocí nehorázných lží i jeho syn, válečný zločinec, 
což má od té doby za následek, že se kdysi vzkvétající Irák topí v anarchii a chaosu, což se bude zvláště 
v nadcházející době zle projevovat. 

To vše ale lidé zapomněli, a tudíž dnes již sotvakdo pomýšlí na celý ten vražedný scénář a to peklo 
spojené s nákazou. Lidé tedy zapomenou i na to, že budou přetrvávat dlouhodobé následky koronaviru, 
kvůli nimž již v současné době umírají četní lidé, aniž by lékaři věděli, jaké neduhy vedou k jejich smrti. 
Zde se nejedná o psychické neduhy, jak se lidé obecně domnívají a jak tvrdívají, nýbrž o dlouhodobé, 
trvalé následky koronaviru, které nelze určit a které vykazují přes 400 různých podob. Avšak postupem 
času nebude již nikdo vědět, že tyto neduhy vyplývají z koronavirové nákazy – jako je tomu již nyní, aniž 
by to, jak bylo řečeno, věděli velební lékaři – a že vše vychází z dlouhodobých útrap, tedy že právě 
všechny ty případy úmrtí jsou spojeny s dlouhodobými účinky koronavirové nákazy. Nákaza – která 
v současnosti zdánlivě prudce ustupuje, avšak ve skutečnosti velmi rychle mutuje a vyžádala si tento rok 
po celém světě již přes 1,3 miliónu mrtvých – bude ještě nějaký čas pokračovat a žádat si mnoho obětí. 
A faktem je, že si tato nákaza podle vašich přesných plejarische údajů a šetření vyžádala od roku 2019 
do dnešního dne po celém světě již 8,37 miliónu mrtvých, což je v rozporu s tvrzeními pozemšťanů, kteří 
hovoří o tom, že je kvůli koronavirové nákaze nutno litovat asi 6,5 miliónu mrtvých. Koronavirová nákaza 
zuří tedy z hlediska počtu obětí mnohem hůře, než zuřili Mongolové, resp. onen nezákonně jednající 
Čingis Temüdžin Chán, jak se skutečně jmenoval, který asi před 1200 lety spáchal genocidu Tangutů, jíž 
padlo za oběť zhruba 3,5 miliónu lidí. To mi tehdy vysvětloval Sfath, když jsme spolu byli ke konci 40. let 
20. století v Afghánistánu a v Indii, kde mi umožnil vidět i jeden minaret – to místo se jmenovalo asi 
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Dzam nebo Dzamm či podobně – a následně i Kutub Minár1 a Sloup v indickém Dillí2, které jsem později 
vícekrát viděl znovu, když jsem bydlel v oblasti Gurgoanroad v ášramu Ašóka poblíž Mehrauli; tam jsem 
se seznámil s Phobol Chengovou, která tehdy byla ještě dítě a která pak se strýcem a svým bratrem 
vycestovala do USA, kde se stala poslankyní OSN. Tehdy jsem byl v ášramu často zcela otevřeně 
navštěvován Asket, takže jsem byl pozorován spolu s ní, když jsem se s ní procházel na pozemku, což 
Phobol nemohla nikdy zapomenout. Vzpomínám si také na to, že jsem jednou během monzunu – který 
bude ostatně v budoucnu vlivem klimatické změny nesmírně silnější a bude si ve všech monzunových 
zemích žádat mnoho smrtelných obětí – chytil jednu kobru, která mě chtěla napadnout a kterou jsem 
pak zakonzervoval v zavařovací sklenici s lihem a přivezl si s sebou do Švýcarska. Tu sklenici jsem pak 
daroval své kamarádce Heidi Näfové, když pracovala v Curychu na hlavním nádraží jako telefonistka. 
Setkávali jsme se stále tehdy, když jsem byl opět ve Švýcarsku, přičemž jsem navštěvoval i její rodiče. 
Nuže, co jsem chtěl ale vlastně říci, to se týká budoucnosti, kterou do značné míry znám z cest do ní, 
které jsem podnikl se Sfath, přičemž vím, že ... 

Ptaah   O tom bys měl ale pomlčet, až ... 

Billy   ... přirozeně, vždyť to říkám jen tobě. 

Ptaah   Skutečně by nebylo dobré, kdyby ... 

Billy   Děláš si příliš brzy starosti, neboť já vím, co musím dělat. Již Sfath mi vysvětloval, proč mám jisté 
věci zamlčovat, i když je mi to někdy zatěžko, protože ... 

Ptaah   To dokážu pochopit, neboť skutečně není jistě snadné mlčet, když člověk ví, že se odehraje něco, 
co přinese neštěstí a proti čemuž nelze nic udělat. 

Billy   Tak tomu žel je, dává to dost zabrat, a sice zvláště tehdy, když člověk ví, že by se dotyčnému neštěstí 
dalo zabránit používáním logiky, rozumu a zdravého úsudku. Ale je tomu tak, že většina pozemšťánků 
raději věří v nesmysly jako v imaginárního Boha, a že se tedy neorientuje podle pravdy a trpí kvůli své 
bludné víře újmu, místo aby profitovala pomocí pravdy a získávala z ní užitek. Žel existuje na Zemi jen 
nemnoho lidí, kteří se plně spoléhají na pravdu a získávají z ní prospěch, takže se např. spoléhají 
na přírodu, která dodává velmi mnoho léčebných prostředků proti chorobám a bolestem atd., jimž může 
člověk skutečně důvěřovat, může je úspěšně využívat, a dokonce si je mohou lidé po celém světě 
zpřístupňovat v podobě běžných léků. Kupříkladu vrbová kůra (Salicis cortex; pozn. překl.) může 
na základě lidského metabolismu působit zázraky a lze ji uplatňovat proti bolestem, ba dokonce 
migrénám. Vrbovou kůru si dnes může člověk zakoupit v kapslích a dále je ostatně i hlavní přísadou 
Aspirinu, který má kromě tišení bolesti ještě i jiné účinky, jako např. proti horečce a na ředění krve atd. 
Ale právě co se migrény týče, působí kapsle s vrbovou kůrou u mnohých lidí tak dobře, že se mohou 
prakticky definitivně osvobodit od migrénových bolestí. Lékaři to žel pacientům zamlčují a souží je 
celoživotně jinými a drahými léky, jelikož se s jinými a neužitečnými prostředky vydělává hodně peněz, 
místo toho, aby se předepisovaly kapsle s vrbovou kůrou a tři ostatní prostředky – totiž kapsle 
s harpagofytem ležatým, kadidlové kapsle a kapsle VegAstin – jako další nezbytné přírodní léčivé 
přípravky. 

Ptaah   To žel odpovídá pravdě, avšak proti lékařsky vzdělaným lidem se neprosadíš, a proto bude patrně 
lepší o těchto věcech pomlčet. Ale nyní chci ještě uvést do debaty následující ... 

 
1 Kutub Minár je nejvyšší minaret v Indii. Nachází se v indickém Dillí, je součástí komplexu Kutub a jednou z 
památek města; rovněž byl zapsán i na seznam světového dědictví UNESCO. Minaret byl budován mezi lety 1193 a 1368 
během vlády několika králů; pozn. překl. 
2 Sloup v Dillí je kovový pilíř stojící u Kutubova minaretu v Dillí. Pochází z 4. až 5. století a je jednou z místních 
památek a metalurgickou kuriozitou, neboť dobře odolává povětrnostním vlivům, zejména korozi; pozn. překl. 
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Billy   Mám ale ještě nějaké otázky, nicméně bude patrně lepší, když je přednesu při tvé příští návštěvě. 

Ptaah   To by bylo dobré, neboť následující rozhovor bude trvat poněkud dlouho, pokud na něj ještě 
můžeš vynaložit čas? 

Billy   To není jistě žádný problém, ale je ještě třeba říci, když chci opět uvést do debaty ty stromy, že by 
měl Quetzal uvést určité stromy, které tu máme zasadit, jelikož je klima stále sušší a mají být zasazeny 
stromy, které dobře reagují na sucho. 

Ptaah   Zeptám se ho na to, avšak nyní (...) 
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