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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý jedenadvacátý kontakt 

Čtvrtek, 15. září 2022, 7.47 hod. 

 

Bermunda   Milý příteli, jsem opět zde, čas mé nepřítomnosti mi však připadal dlouhý. Buď pozdraven, 
Eduarde, mám velmi velkou radost, že tě vidím v dobrém zdravotním stavu ... 

Billy   I mně utíkal čas pomalu, buď vítána, Bermunda, rovněž tě zdravím ... 

Bermunda   Je to zvláštní, když jsem pryč, tak tě postrádám, stejně jako rozpravy s tebou. Tak to ale 
nepociťuji jen já sama, neboť Quetzal, Ptaah, Florena a Enjana mi již říkali totéž. Je to skutečně tuze 
zvláštní, jsi nám všem mnohem bližší než – no ano, chci říci, než naši – ach, však ty víš. Je tomu jednoduše 
tak. 

Billy   Ano, rozumím. To je také důvod, proč jste mne v minulých měsících tak často navštěvovali. Vždyť 
to bylo skutečně nápadné, ale vedli jsme vždy dobré rozhovory, které jsem mohl z jistých částí i sepsat, 
i když jich bylo neobyčejně mnoho. 

Bermunda   Tak tomu bylo, neboť naše rozpravy neměly přece jen soukromý charakter. Probírali jsme 
toho také velmi mnoho o koronavirové nákaze, avšak Ptaah, Florena, Quetzal, Enjana a já jsme o této 
záležitosti hovořili a dospěli k závěru, že do budoucna již nebudeme chtít tak často probírat naše témata 
v tom smyslu, abys je pak měl vyvolávat a sepisovat. Chceme tě i nadále často navštěvovat a hovořit 
s tebou o mnohých věcech, avšak nikoliv oficiálně ve vztahu k událostem, které se týkají světového dění, 
neboť my na něm nejsme schopni nic změnit – žel. Když se podíváme na pozemšťany, tak zjišťujeme, 
že se jen velmi nemnozí z nich vážně zaobírají hovory, jaké při našich návštěvách u tebe otevřeně 
vedeme a jaké jsou všem lidem přístupné, poté co je vyvoláš a sepíšeš. Z našich dotyčných šetření 
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vyplynulo, že je tvá práce pro tebe velmi náročná a že se o ni navíc zajímá a využívá ji ke svému osobnímu 
prospěchu jen velmi malá část pozemského lidstva, které čítá více než 9 miliard lidí. 

Billy   Žel je tomu tak, ano. Avšak i přesto existuje několik tisíc lidí, kteří rozvíjejí cenné a hodnotné 
myšlenky o tom, o čem veřejně hovoříme, resp. o tom, co smím sepsat a uveřejnit, a to mnohým z nich 
pomáhá. Za to, co smím z našich rozhovorů vyvolávat, sepisovat a otevřeně uvádět, jsou lidé, kteří se 
o to vše zajímají, velmi vděční. To mi dokazují také písemné zprávy, telefonní hovory a e-maily, jakož 
i osobní rozmluvy, které jsou sice velmi, velmi vzácné, jelikož se držím zpátky, avšak všechny naše 
rozhovory a »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života« přece jen pomáhají četným lidem 
v tom, aby nalezli cestu k sobě samým a byli schopni zvládat svůj život. Tak nějak patří naše společné 
rozhovory – tedy právě mezi vámi, Plejaren, a mnou –, jakož i Učení jednoduše k sobě a pomáhají lidem, 
kteří projevují skutečný, poctivý zájem, kteří všechno čtou, učí se z toho, berou to vážně a vědomě to 
využívají ku svému prospěchu. Opakovaně slýchám nebo čítám, že lidem, kteří se vážně zaobírají Učením 
a našimi rozhovory, se daří dobře, že se oprostili od jakékoliv víry, že se naučili samostatně myslet, činit 
samostatná rozhodnutí a vědomě samostatně jednat, díky čemuž vedou nyní život takovým způsobem, 
že je to těší a že jsou s ním spokojeni. Už jen pro všechny tyto lidi bylo a je velmi cenné, že své rozhovory 
vedeme otevřeně a tak, aby byly lidem přístupné, a hodně jim také pomáhá »Učení ducha«, které nyní 
správně nazýváme »Učením pravdy, Učením Tvořivé energie, Učením života«. I nadále ovšem využíváme 
Učení pod označením »Učení ducha« – za jehož rozesílání atd. nese ostatně celou odpovědnost Eva –, 
jelikož chybné slovo »duch« nepůjde tak rychle odstranit ze světa. Žel je celá záležitost ohledně výroby 
sešitů s Učením ducha a ohledně jejich rozesílání atd. spojena také s náklady, takže musíme za vše také 
požadovat poplatek, jelikož jinak se věci nedají zvládat. Tak tomu žel na našem světě je, neboť vše stojí 
peníze a vše je na nich závislé, takže bez nich nic nejde, a proto je nutno tvrdě hospodařit tak, aby vše 
stále souhlasilo a aby mohlo být uděláno to, co právě uděláno být musí. Třebaže usiluji o to, aby se vše 
vydávalo a lidé si to mohli pořizovat tak levně, jak je to jen možné, tak je nutné a právě i nezbytné, aby 
byly vzácné finance správně rozčleňovány a aby mohly být potřebné materiálie nakupovány tak cenově 
výhodně, jak je to jen možné. Tak se věci mají i ohledně potravin, a proto jsme schopni se vším také 
existovat, jelikož právě vyřizuji i nákup potravin a spravuji vše v tomto ohledu. Všechny tyto věci ohledně 
zacházení s financemi jsem se naučil již jako 5letý chlapec u svých rodičů, tedy u své matky a svého otce, 
neboť otec vydělával jako obecní dělník a vedle toho i jako vyučený obuvník akorát takových 240 až 260 
CHF měsíčně, zatímco matka se musela starat o moji starší sestru Bertu, o mé mladší bratry Gottlieba 
a Karla a pak také o moji druhou a nejmladší, těžce tělesně postiženou, sestru Verenu, načež v 50. letech 
20. století se dodatečně narodila ještě další má sestra. Bylo nás tedy 6 dětí a 2 rodiče, kteří museli 
ve 40. letech 20. století všechny zabezpečit s otcovým příjmem 240 až 260 CHF měsíčně. Po narození 
další sestry v 50. letech nás pak bylo celkem 7 dětí. Tehdy bývaly rodiny běžně velmi početné, a tvořily 
je tedy otec, matka a mnoho dětí. 

S kapesným pro nás, děti, se nepočítalo, a mimoto tehdy nebylo běžné, aby jej od rodičů děti dostávaly, 
a proto jsem si jej musel se svými sourozenci samostatně vydělávat. Toho jsme se dopracovávali tím, 
že jsme v lesích hledali bobule a prodávali je hospodyním, přičemž jsme také v tehdy běžných 
odpadových jámách sbírali rozbité sklo, které jsme mohli prodávat ve sklárně Bülach kilo za 5 rappů. 
Kromě toho jsme v odpadových jámách sbírali také staré kovy, které jsme byli schopni prodávat 
obchodníkovi se starým kovem, který každý měsíc jezdil z Curychu okolo nás na kole s přívěsem. 
A abychom měli dostatek věcí k jídlu, pracoval jsem u sedlačky, vdovy Luisy, které jsem pomáhal při 
sekání a nabírání trávy. Luisa bydlela v sousedství, provozovala malý zemědělský podnik a měla černou 
kuchyni1, která byla skutečně černá jako uhel a v níž se udily slaniny a salámy. Kromě toho jsme mohli 

 
1 Černá kuchyně tvoří prostor v domě, převážně v zadní či boční části síně, s otevřeným komínem trychtýřovitého 
tvaru o větším průměru, zvaného též lezák či plášťák, pod nímž bylo otevřené ohniště, v pozdějších dobách pak různá 
topná zařízení, jako např. sporák či pec; pozn. překl. 
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ještě »fasovat« ve vojenských kasárnách, což znamená, že jsme si mohli každý den ve vojenské kuchyni 
jít vyzvednou jídlo s kbelíky na mléko, díky čemuž jsme měli jídla stále dostatek. Toto zajistili naši 
příbuzní, kteří v těchto armádních kasárnách hospodařili. Sladké věci, jako čokoláda atd., byly u nás ale 
luxusem, který jsme si nemohli dovolit. Nakonec mne k sobě jednoho dne na ulici přivolala jedna žena, 
která pracovala v továrně v Jakobstalu a která slyšela o naší početné rodině. Tato žena, která byla již 
starší, prohlásila, že bych chtěla nadále něco pro nás, děti, udělat a že vždy přinese nějaký ten »rapp«, 
resp. malé mince a trochu čokolády, což mě tehdy samozřejmě těšilo a poděkoval jsem za to. To se však 
po nějaké době dozvěděla jedna zlá sektářka, která si na mě u obce stěžovala se lživým tvrzením, že jsem 
u dotyčné ženy žebral a že jsem z ní vydíral peníze. Navíc na mě tato sektářka při každé příležitosti zle 
dotírala v tom smyslu, že mám najít cestu ke »Spasiteli«, neboť ten by mi prý pomohl, abych nemusel 
chodit žebrat atd. Ta žena se jmenovala Horatová a byla to věřící členka metodistické sekty a řekl jsem 
jí, že »Spasitele« nepotřebuji, načež mě začala obtěžovat a sužovat, jak jen mohla. Často na mne také 
číhala a mlátila mne, když se jí podařilo mě dostihnout. Jednou jsem jí také pověděl, že nevěřím v Boha, 
anděly a ani ve Spasitele, jelikož myslím sám a vím, že celá existence je jednoduše Tvořivou energií 
a ničím jiným, energií, která vše stvořila, dále nezadržitelně tvoří a jednou dovede opět vše k zániku, aby 
pak opět tvořila ve vyšší podobě – a když jsem jí toto pověděl, tak začala zuřit a křičela, že mi to pořádně 
spočítá a že ještě zažiju pořádné divy, neboť Bůh a jeho Syn, Spasitel, nedopustí, aby si z nich někdo 
utahoval. To vedlo žel k tomu, že jsem byl po celý svůj život ... inu, ty už víš, jelikož je ti přece známo, co 
se táhlo po celý můj život. Bernadette ostatně sepsala moji biografii, z čehož dosud vyplynuly 2 objemné 
svazky, které vyjasňují (pozn.: 2 nebo 3 svazky budou ještě následovat, neboť první dva dokumentují 
pouze dobu do konce roku 1962), co se skutečně vinou nenávisti této ženy, Horatové, odehrávalo po celý 
můj život, na čemž se zle spolupodílely také úřady až po vysoká kantonální místa, a staraly se o to, aby 
se mnou bylo i v cizích zemích zle nakládáno. 

Co chci ale ještě zmínit: Rodičovský dům, v němž jsem bydlel a který tehdy otec spolu s jednou stavební 
firmou sám postavil, začal být v průběhu let příliš malý, a proto otec spolu s matkou a se mnou vykopal 
na západní straně domu do země jámu, do níž byl následně vestavěn sklep a nad ním dva pokoje a půda, 
přičemž byla také podél domu, na jeho jižní straně, vystavěna veranda. Moji rodičové na tom spolu se 
mnou pilně spolupracovali, stejně jako otcův přítel, sanitární instalatér Fritz Seidel, který byl odpovědný 
za zhotovení a montáž okapních žlabů. Má sestra Berta a moji bratři Gottlieb a Karl se zabývali jinými 
věcmi a ti všichni již zemřeli – bratr Karl roku 1984, Gottlieb roku 1997, sestra Verena roku 2000 a sestra 
Berta roku 2021, a rodiče zemřeli jako mí bratři v minulém století: Otec roku 1989 a matka roku 1994. 
Žije tedy už jen Hedwiga, která se narodila roku 1950, a Heidi, narozená roku 1958, jakož samozřejmě 
i já, který jsem se narodil 3. 2. 1937. 

Bermunda   O tom vím, také jsem se toho hodně naučila z letopisů Sfath, neboť ten velmi pečlivě 
zapisoval to, co se odehrávalo, i v tom ohledu, že ti umožnil vidět mnoho věcí, které jsou pro pozemské 
lidstvo stále ještě tajemstvím a možná pro něj zůstanou tajemstvím i po celou budoucnost. Sfath 
popisoval ve svých letopisech, že ti umožnil pozorovat celou Zemi, i hlubiny moří a rozličný život v nich, 
v deštných pralesích a v pohořích atd., takže jsi toho mohl spatřit více, než je vlastně pro pozemského 
člověka možné. 

Billy   Ano, u Sfath jsem se toho skutečně naučil velmi mnoho a viděl díky němu také vskutku přemnoho 
věcí, mezi nimiž jsou i ty, které nezůstanou pro pozemšťánky tajemstvím jen možná, nýbrž po celou 
budoucnost. Když pomyslím jen na to, co jsem směl se Sfath pozoroval ve 40. letech 20. století 
v hlubinách moří: Jako např. jednoho obřího kalmara, který měl podle měření Sfath na délku 21 metrů, 
anebo jsem pozoroval obrovskou loď Titanic, která byla potopená a rozlomená na dvě části, jelikož 
narazila na ledovec a následně se potápěla – tedy právě roztržená na dvě části, které se od sebe odchýlily 
na několik set metrů – do hloubky bezmála 4000 metrů. V tom ohledu jsem se učil od Sfath tomu, 
že dokonce i ocel může být rozežrána bakteriemi, a Sfath vysvětloval, že tuto loď bude rozežírat zhruba 
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30 druhů bakterií, takže z ní již za 700 let nebude nic existovat. Umožnil mi také pozorovat Mariánský 
příkop v přibližné hloubce 11 000 metrů, kde je moře vlastně nejhlubší. Také bahenní sopky2 v Indonésii 
pro mě byly něčím, co jsem v této podobě nemohl pozorovat nikde jinde než tam. To platí i pro vysoké 
andské hory, kde existuje obrovská poušť a jedno obří slané jezero, a to místo, kde jsem se mohl spřátelit 
s medvědem brýlatým (též andský medvěd, jediný jihoamerický druh medvěda; pozn. překl.), který Sfath 
a mne po celé dny doprovázel – ani na to nikdy nezapomenu. Sfath mne pak také ještě bral zpět do doby 
Inků, jakož i do jiných dob a k dřívějším národům po celém světě, díky čemuž jsem viděl, zažíval 
a dozvídal se věci, které byly začasté zcela jiné, než jak o nich dnes fantazijně spekulují »bystří« badatelé 
starověku, tedy právě archeologové atd., kteří pronášejí v tomto ohledu své domněnky, ba dokonce 
netečná tvrzení, z čehož z mého pohledu plyne správnost výroku, že jsou pozemšťánci těmito údajně 
»vědoucími odborníky«, kteří projevují choré velikášství, voděni za nos. Z toho důvodu je také nesmyslné 
chtít opravovat jejich tvrzení. 

Sfath mi umožnil pozorovat velmi mnoho věcí, z nichž mnohé zůstanou pro pozemšťánky skryté nebo je 
rozpoznají až ve vzdálené budoucnosti, jako např. ty hlísty v moři, jejichž skutečný název jsem ovšem 
zapomněl, kteří však v podobě dlouhých vláken stoupají v moři a jsou sbíráni domorodci jako potravina. 
Lidé bývají domněnkami výzkumníků starověku často obelháváni, výzkumníků, kteří své zdánlivé 
poznatky objasňují jako poznatky pravé a spolehlivé, ačkoliv představují pouhá chybná tvrzení, jelikož 
pravda je dočista jiná. 

Bermunda   O tom vím, avšak nad tím se pozemšťané pranic nezamýšlejí, protože tradičně věří v moc, 
která je nad nimi, avšak jsou hlavně klamáni vírou ze strany náboženských věřících, kteří se bludně 
domnívají, že je nad nimi Stvořitel, jenž představuje výplod jejich klamných představ a o němž již 
od starých dob klamavě rozšiřují bludné nauky. 

Billy   Na Zemi již od nepaměti vyučují nábožensky věřící, kteří manipulují s pozemšťany, a to tím, 
že na bázi sugesce a indoktrinace namlouvají labilním a lehkověrným lidem Boha Otce a Stvořitele. 
Náboženství se tedy celkově zaměřuje na to, aby v pozemšťáncích vzbuzovalo víru, že nade vším stojí 
Bůh, a že to tedy není člověk, který myslí a řídí věci. S tím myšlením je to ale vlastně k smíchu, neboť 
věřící člověk přece nemyslí, nýbrž věří, a náboženský věřící nevěří jen v Boha Stvořitele, ale i v každý 
nesmysl, který mu jiní vyprávějí. A v tom ohledu mi nepřipadají na mysl jen bohověrní pánové 
pobožnůstkáři, kněžouři a kazatelé atd., nýbrž právě i věřící z lidu a jiní náboženští hodnostáři, jakož 
i zbývající podvodníci, kteří ve jménu náboženství podvodně přicházejí ke svým penězům. Mezi všemi 
náboženstvími se vyjímá zvláště to křesťanské, které vadně vyučuje ten nesmysl s »Božím synem«, 
kterému přibásňuje jméno »Ježíš Kristus«, jenž se však ve skutečnosti nazýval Jmmanuel a nikdy 
nevyučoval ty absurdity, které se mu dodnes fantazijně připisují. 

Bermunda   Nedokážu pochopit, proč lidé bez okolků věří takovýmto nesmyslnostem, jakož 
i náboženským tvrzením a z náboženství plynoucím lžím, a jak je mohou pokládat za pravdu a přijímat. 
To přece svědčí o nemyšlení a o tom, že dotyčný člověk je tak ovlivnitelný, že mu pravda zůstává cizí 
a že je tak závislý na víře, že tato víra tvoří jeho vlastní životní obsah, od nějž se nedokáže odpoutat a bez 
nějž nemůže existovat, takže nemůže být nikdy sám sebou. 

Billy   Právě, to je ten klíčový bod, a je tomu tak proto, že tito lidé nemají ohledně své víry žádné zábrany, 
což přesně vypovídá o tom, že právě nemyslí, nýbrž jednoduše věří. To proto, že jsou právě vlivem víry, 
která jim byla vsugerována a kterou přijali na základě indokrinace, neschopní skutečně samostatně 
myslet a nebýt hloupí. Nemyšlení je přece tím, co se všeobecně označuje jako hloupost, a tudíž je hloupý 
ten člověk, jaký sám nemyslí. Z toho ovšem také plyne, že když se nějakému člověku řekne, že je hloupý, 

 
2 Bahenní sopka je tvar zemského povrchu vytvořený periodickými erupcemi bahna, brekcie, vody a plynů, zejména 
uhlovodíků. Vzniklý tvar připomíná plochý kužel sopky. Bahenní sopky mají rozměry od jednotek metrů po stovky metrů 
na výšku a kilometry na šířku; pozn. překl. 
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tak to nemůže být urážka, neboť je mu tím pouze řečeno, že nemyslí, a že tedy nemyslí v souladu 
s pravdou, ale jen povrchně tak, že se svým smýšlením a usilováním dokáže do jakés takés míry a s velkou 
námahou protloukat svým životem a existencí. Hloupost tedy neznamená nic jiného, než že člověk sám 
nemyslí na základě pravdy, resp. že myslí jen povrchním způsobem, na základě víry, a tedy nerealisticky, 
takže je svým myšlením vzdálen od faktické pravdy. Ve své víře zastávají lidé dokonce liché mínění – 
mínění je přece tak jako tak, v každém případě chybné, jelikož neodpovídá pravdě, nýbrž domněnce –, 
že faktická pravda je falešná a nicotná, jelikož vysoce oceňují víru, považují ji za hodnotnou a stavějí ji 
nade vší pravdu a každé rozumné, samostatné myšlení. Člověk klade víru na mnohem vyšší pozici než 
správnou pravdu, zatímco faktickou pravdu zatracuje a hodnotí jako lživou, a proto ji není schopen nalézt 
a nekonečně pustne ve své osobní víře a nedokáže se z ní vymanit. Avšak jak se pohybuje v náboženské 
věřivosti, tak vede i svůj život, a sice podle prastarého principu »nejsi-li se mnou, tak jsi proti mě 
a praštím tě po hlavě«. A vskutku existuje v člověku od starodávna tato zažraná myšlenka jako princip, 
a tudíž ji také používá pro každou zlou formu sebeobrany, jakmile se proti němu odehrává něco, co 
neodpovídá jeho představám a jeho vůli. 

Tato sobecká vůle je ve věřícím člověku tak zakotvena, že ji obhajuje jako své právo, kvůli čemuž dokonce 
i rozpoutává a vede války, v nichž bez rozpaků zabíjí své spolubližní, pokud je pokládá za své nepřátele. 
V tomto důsledku existuje pro člověka pouze přítel a nepřítel, avšak nikoliv rovnocenní spolubližní, 
jejichž života a existence je potřeba si vážit a kteří nemají být vražděni, a tedy likvidováni, nýbrž chráněni. 
Avšak věřící lidé činí pravý opak; neboť samostatně nemyslí, ale věřivě obhajují a konají to, čemu je 
vadně vyučuje zmatená víra a co od nich požaduje. A to je právě to, že nepřítel má být zlikvidován 
a zničen, jak to od nepaměti požaduje to úsloví »nejsi-li se mnou, tak jsi proti mě a praštím tě po hlavě« 
a jak to právě stojí psáno ve »svatých písmech« v tom ohledu, že je bezpráví nutno stíhat trestem a že má 
být ukončen život provinilce. To má následovat pomocí pomsty, formou trestu smrti a vlivem zabíjení, 
válčení a vraždění, jako se tak v současnosti opět děje na Ukrajině, kde se mučí a vraždí, a sice bez výjimky 
na obou stranách znepřátelených stran, přičemž jedna strana je po celém světě bezmála kompletně 
haněna a jsou jí připisovány všechny zlé skutky – v tomto případě tedy právě Rusku. Současně s tím je 
válečný štváč a válečný zločinec Zelenskyj vynášen vysoko a ještě výše do nebe a Putin je shazován. Zcela 
jasně je ovšem dáno, že obě strany konají bezpráví, neboť válčením, mučením, vražděním a zabíjením 
se problémy nevyřeší, ale vše se bude jen zhoršovat, jako se to děje i s tím, že jsou páchány válečné 
zločiny, které se podsunují nepříteli, jako se to bez výjimky děje i na Ukrajině a jako se to právě dělává 
v každé válce. Ve válce na Ukrajině ale žádná z válečných stran není lepší než druhá, neboť ani jedna 
ze stran není v právu, jelikož válčení a vraždění je v každém případě nejen zavrženíhodné, ale také 
nehodné člověka a všeobecně naprosto zločinné, jelikož se jím hubí život. 

Skutečnost, že za celou válkou na Ukrajině stojí přece Amerika, která má v záloze svoji organizaci NATO, 
a že Zelenskyj jako posluhovač USA a NATO dělá přesně to, co si Amerika přeje, nelze zpochybnit, takže 
tuto pravdu nedokážou rozpoznat pouze hlupáci. Jiní to však patrně nerozeznávají proto, že jsou závislí 
na Americe nebo mají jednoduše strach z toho, že na ně budou USA tvrdě dotírat. Už jen okolnost, 
že Amerika vynakládá miliardy dolarů na to, aby podporovala válečného štváče Zelenského a vyzývala 
jej k tomu, aby válku protahoval, by měla přimět k zamyšlení ty, kteří jsou skutečně schopni zpola myslet. 
Žel však takové osoby, jež jsou způli schopny myslet, zjevně nelze nalézt ve vládách, takže vládním 
činitelům nelze dokázat, o se vlastně na Ukrajině hraje a že jde pouze o to, aby se napomáhalo 
americkým plánům plynoucím z bludné touhy po dosažení hegemonického postavení. A tak hloupí 
vládní představitelé a hlupáci z populací i nadále schvalují to, aby se dodávaly zbraně válečnému štváči, 
prolhanci a hlupákovi Zelenskému, který o ně po celém světě žebrá a který ztělesňuje nemyslivého 
a pošetilého sluhu Ameriky. A to je něco, kvůli čemu válka, válečné zločiny, znásilňování žen, mučení 
a smrtící masakry bez zábran pokračují a trvají stále déle a déle. 
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Bermunda   Amerika a ostatní státy, které dodávají Ukrajině zbraně a finance, a části proamerického 
a jiného občanstva neukončí válku na Ukrajině tím, že se budou klonit na stranu Ukrajiny, ale budou ji 
svojí vinou nesmyslně a zločinně protahovat. Zvláště je nutno zmínit vládní činitele a zastánce těchto 
postupů z diktatury EU a Německa – jakož i z různých jiných zemí –, kteří kvůli své hlouposti 
nerozeznávají, o co se vlastně hraje a že za vším právě vězí Amerika se svojí organizací NATO, přičemž 
Amerika oklamává a zneužívá kvůli svým tajným ambicím dosáhnout hegemonického postavení všechny 
ty, kteří jsou dostatečně hloupí na to, aby věřili, co jim spolu se Zelenským lživě a pomocí překrucování 
pravdy prezentuje. 

Ti všichni, kteří dodávají zbraně a schvalují tento postup, se proviňují tím, že se vede válka, že se 
masakruje obyvatelstvo a že se vraždí a zavražďují vojáci ukrajinské a ruské armády a mnozí civilisté – 
ženy, děti i muži –, čemuž by se dalo zabránit, kdyby se Ukrajině nerozvážně, zaujatě a zločinně 
nedodávaly zbraně. To je vpravdě zločinný akt, který státní činitelé Ameriky plánovali a aranžovali 
od samého počátku, aby se přiblížili k naplnění svých bludných ambicí na dosažení světové vlády. Toho, 
aby bylo Rusko sraženo do kolen – o což Amerika, resp. její státní vedení a temná vláda usilují již 
po staletí –, má být nyní dosaženo pomocí války na Ukrajině. To má být nyní uskutečněno pomocí 
zdánlivého přítele Ameriky a pomocí úsilí o členství v Evropské unii, přičemž byl do úřadu ukrajinského 
prezidenta zvolen nemyslivý, a tedy hloupý a mocichtivý šašek a herec Volodymyr Zelenskyj, který se 
nyní vskutku stal bezskrupulózním válečným zločincem. To proto, že může kvůli příjmu zbraní od různých 
států bez skrupulí déle a déle vést válku ve smyslu Ameriky, jelikož ta chce spolu s organizací NATO, která 
vznikla z jejího popudu, uvést stát Rusko pod svoji nadvládu. Okolnost, že je mučeno a vražděno mnoho 
tisíc občanů z civilní populace, a sice ze strany nepřátelských Rusů i ze strany vlastního, domácího 
ukrajinského vojska, podněcuje pouze jednostrannou nenávist vůči Rusku, jelikož se všechny ty hrůzy 
zpravidla připisují jen ruské armádě. Že se však ukrajinské vojsko dopouští právě takových úděsných činů 
a že znásilňuje ženy, které bývají následně zpravidla zastřeleny a zakopány, to se zamlčuje a jsou 
vychvalováni dobří, hodní a »obětaví obránci země«. Ty jsi mohl spolu se mnou sám pozorovat tyto věci 
z létajícího stroje, takže víš, že je to pravda. 

Státní představitelé různých států jsou hloupí a jsou to neodpovědní živlové slepě závislí na Americe 
a na Zelenském, přičemž nemyslivě dodávají zbraně a finance Ukrajině, neboť tímto způsobem se válka 
prodlužuje, a vraždění, mučení, masakrování a boření může donekonečna pokračovat. Všechny státy 
a populace, které dodávají zbraně a finance na vedení války, se proviňují tím, že vzniká světová válka, 
která probíhá tímto zvláštním způsobem na základě jednostranné, neodpovědné zbraňové pomoci 
a která v této podobě na Zemi ještě nikdy předtím neprobíhala. Mocní státní činitelé a velké části 
populací západních států, jakož i východní, severní a jižní státy slepě závislé na západních zemích 
a na Americe, se vměšují jakýmsi způsobem do záležitostí, do nichž by se nutně neměly zaplétat, neboť 
dotyčné skutky se jich vůbec netýkají, ledaže by nějakými způsoby pozvedly své slovo a snažily se 
zprostředkovat mír; neboť jsou-li podporovány státy, které jsou válečně napadeny, tak jim nemá být 
navíc pomáháno formou zbraní a jiného válečného materiálu, neboť v takovém případě je nutné, aby 
byla pomocí rozumných a soudných slov vyvíjena pokojná, regulační snaha o to, aby byl válečný debakl 
ukončen. Na to se však ohledně války mezi Ukrajinou a Ruskem nebere zřetel, neboť se jedná právě 
opačně a neodpovědně stranně a zaujatě tím způsobem, že pohroma války tím spíše pokračuje, a sice 
vinou zaujatých dodávek zbraní na Ukrajinu, které jsou používány proti útočníkovi, Rusku, čímž není nic 
získáváno, ale pouze ztráceno – zejména jsou ztráceny četné cenné lidské životy, přičemž se také 
nesmyslně boří lidské výdobytky, které jsou důležité pro blaho, prospěch, pokrok a zdraví lidí. 

Celá ta válka na Ukrajině – jako tomu bylo již od starých dob v různých státech Země, v nichž Amerika 
vedla válku a v nichž má od té doby své pobočky a trvalé stanice – probíhá jednoznačně v souladu 
s hegemonickým smýšlením Ameriky a také s úsilím její temné vlády. Tím je nevyhnutelně dáno 
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nebezpečí, že bude mít Amerika v různých státech Země, do nichž se již válečně nebo jinak vetřela, hlavní 
slovo, takže dojdou tyto státy nechtěně rovněž k újmě, ať už si to přejí, nebo nikoliv. 

Nadcházející, budoucí doba přinese mnohem více škod nežli užitku, jak přece víš na základě svých 
pozorování, která jsi činil, když jsi spolu se Sfath sledoval a viděl vývoj budoucnosti. Zejména životně 
nezkušené, ve svém rozumu a zdravém úsudku omezené osoby ve státních vedeních a v populacích 
zaviňují, že válka mezi Ukrajinou a Ruskem doposud neskončila, ale že stále ještě zuří a rozšiřuje smrt, 
zkázu a destrukci. To celé vede též k tomu, že jiné státy a jejich hloupí, mocí posedlí a neodpovědní státní 
představitelé začínají vést zlé útoky a války proti sousedním státům a že svět uvrhují do chaosu, nouze 
a bídy, přičemž jsou opět bez výběru vražděni nespočtení lidé, znásilňovány a zabíjeny ženy a páchány 
absurdní devastace. Válka na Ukrajině je pro vůdčí činitele jiných států popudem k tomu, aby rovněž 
vyvolávali válečné útoky a skutky a aby své sousední země postihovali válkou, takže válka na Ukrajině 
vyvolá v budoucnu obdobné situace, jak přece víš. 

Billy   Ano, máš pravdu, neboť žel bude všechno to, co bude přicházet, více než jen neradostné. Vše závisí 
na politických stranách, přičemž hlavními aktérkami – smím-li uvést nějaká jména – jsou zvláště ta 
Baerbocková v Německu a ta von der Leyenová v diktatuře EU, které páchají své hanebné dílo a štvou 
do války a které indoktrinačním způsobem dotírají na různé souběžce a souběžkyně z politických stran 
a vzbuzují v nich tytéž postoje, jaké zaujímají ony samy. Ty dvě svými nenávistnými řečmi proti Rusku 
všechnu nouzi a bídu ještě zhoršují, zvětšují a činí plošnější, čímž stejně smýšlející jedince podněcují tím 
spíše k tomu, aby schvalovali dodávky zbraní Zelenskému, které se používají ve válce proti Rusku. Ve své 
protireakci blokuje Rusko vůči Západu důležitý plyn, což si ale západní země zavinily samy tím, že se 
stranně a zaujatě vměšují do války a vyhovují Zelenskému, který žebrá o zbraně. A že za vším vězí 
Amerika se svojí organizací NATO a že představuje v ukrajinské válce vpravdě strůjce spiknutí, jelikož 
chce »shrábnout a pohltit« Rusko, to nedochází hloupým vůdčím představitelům jiných zemí ani těm 
občanům jejich populací, kteří přičinlivě volají po tom, aby Rusko stále více a více ztrácelo dobrou 
pověst, resp. bylo diskreditováno; o těchto záměrech Ameriky ovšem slušní a dobří občané její populace 
nic nevědí, jelikož je provinilci z vlády a ze stínové vlády, která zůstává v temném pozadí, obelhávají 
a podvádějí, takže tito občané nenesou vinu a nevědí o tajných hegemonických politických intrikách 
a zločinech tajných služeb atd. Samozřejmě nemá být Rusko omlouváno, vynášeno do nebe 
a prezentováno jako lepší, než jaké skutečně je, neboť stát, který vede válku, jedná stále bezprávně, 
i když je k válce vyprovokován, jako se to stalo vinou Ameriky a NATO, na čemž se tajně, v pozadí podílela 
i diktatura EU, což je ovšem známo jen nemnohým lidem. Ale hlavně vyprovokovala válku Amerika, aby 
dále naplňovala své bludné ambice na dosažení hegemonie a aby dále rozšiřovala vražednou oblast 
vražednické organizace NATO. Ale Amerika půjde cestou, jakou prošlo od nepaměti i mnoho jiných států 
a národů, neboť jednou zmizejí USA coby stát z mapy světa – i když to nastane až ve vzdálené 
budoucnosti. Avšak následně bude faktem, že světová mocnost Amerika jednou se svým hegemonickým 
počínáním spáchá sebevraždu, což se stalo na Zemi již v dřívějších dobách osudem jiným světovým 
mocnostem. Zánik Ameriky jakožto státu USA bude nevyhnutelný; nebude sice poražena zvenčí, avšak 
zničí se sama zevnitř, jako se o vnitřní zhoubu Švýcarska pokusili již idioti z bernské vlády tím, že velmi 
těžce poškodili neutralitu Švýcarska, jelikož se připojili k sankcím diktatury EU proti Rusku a použili je 
proti této zemi. A to vůbec nemluvím o nebezpečí, jemuž se chtěli vystavit tím, že mělo Švýcarsko 
s vražednou organizací NATO provádět vojenské manévry. 

Inu, Amerika, resp. USA, nebudou existovat věčně, neboť jako stát se zničí a rozboří samy zevnitř, 
přičemž proces rozkladu tohoto státu, který bude ovšem trvat ještě dlouho, započal již před delší dobou. 
V tomto procesu, vlastně nevědomě, pokračoval a udržoval jej při životě potomek Němců, prezident 
Trump, takže se nadcházející zánik Ameriky coby státu stane jednoho dne skutečností, byť tento den 
nastane ve vzdálené budoucnosti. USA pozbudou své hegemonie, a tedy postavení světové moci, v něž 
doufají a o něž v současnosti ještě usilují, a tudíž se právě snaží domoci světové nadvlády. Nikdo však 
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doposud nerozeznává – jelikož na to lidé nemyslí, ale žijí jen pro všední den – , že USA již skonávají při 
plíživém suicidiu, resp. při sebevraždě, což se již delší dobu prokazuje určitými příznaky. Dosud se USA, 
resp. jejich mocenští činitelé, zveličují jako supermocnost, protože jim četné technické výdobytky 
dodávají jistotu, avšak ta se již v základech začala drolit, z čehož se jednoho dne odvine zánik USA. 

Amerika podceňuje bezohlednost svého hegemonického konání a podceňuje také svoji demokratickou 
budoucnost, neboť v nitru velmi mnoha lidí americké populace vládne bezohledná ochota páchat násilí 
a nespokojenost. Již staří přistěhovalci, zejména z Evropy, vytvářeli sítě nenávisti proti původním 
obyvatelům, indiánům, a svoji neslavnou roli zaujímal také »Divoký západ«, na němž bylo vražděno 
mnoho lidí. Právě tak zuřily v Americe i války a probíhal velký obchod s otroky, když byli v Africe atd. 
loupeni a svazováni řetězy jinobarevní lidé, kteří byli nakládáni na lodě a dopravováni do Ameriky – 
pokud vůbec přežili, když např. na širém moři vypukla bouře a spoutaní otroci byli jednoduše hozeni 
přes palubu, jelikož loď musela být v takové bouři a při vlnobití odlehčena. Uloupení a svázaní lidé byli 
ve svých těžkých okovech zaživa strženi do hlubokých mořských vod a vydáni tímto způsobem smrti. 
Mezi četnými Evropany, kteří v Americe chovali otroky a dělali s prací sužovaných otroků velké obchody 
a zisky, byli mimo jiné i Švýcaři, jako kupř. budovatel kanálu na řece Linth a majitel továrny Schätti 
na výrobu sladkostí. 

Amerika profitovala z otroků, kteří byli trýzněni a vražděni, přičemž hlavní roli ve vražedné rasové 
nenávisti hrál a částečně ještě dnes hraje vražedný tajný spolek Ku-klux-klan. A že první americký 
prezident byl vrah, který bezdůvodně zastřelil mírového vyjednavače, který nesl bílou vlajku a nebyl 
schopen pronést ani slovo ze své šlechetné žádosti ohledně vyjednání míru, to bylo jednoduše zamlčeno 
a nebylo to nikdy zveřejněno. A vskutku by bylo možno zmiňovat ještě více takovýchto událostí, avšak 
to, co jsem uvedl, by mělo postačovat k tomu, aby člověk pochopil, že Amerika není tím, za co se vydává. 

Inu, USA se coby stát jednoho dne ze sebe samých a ze svého nitra samy zahubí a rozpadnou, neboť 
státní útvar USA je pouze zdánlivým světem, který se izoluje od vlastního lidu a od zbytku světa svojí 
»vnitřní bezpečností«. Amerika nedůvěřuje všemu a každému a bráním každému, kdo chce do země 
přinést opravdové právo, dobré věci, lidskost a humánní, spravedlivé zákony, v tom, aby seděl u vlastního 
stolu. Amerika má od nepaměti prezidenty a posluhovače kolem nich, jakož i po celém světě, kteří 
jednoduše provádějí rozkazy, dopouštějí se bez skrupulí vražd, vedou války, vměšují se všude tajnými 
službami, páchají pohromy a bezohledně likvidují lidské životy. A toto činí, schvaluje a nařizuje vedení 
amerického státu, čímž je způsobována nouze a bída a páchána také největší škoda, a to i vlivem 
náboženských sekt, jež v Americe existují a jež jsou stále nově vytvářeny, sekt, v nichž se někdy otcové 
a členové neštítí sexuálně zneužívat dcery nebo děti – jako to dělávají katoličtí »hodnostáři« – či se 
obohacovat vražděním. Když se však někdo odváží říci o těchto věcech pravdu, tak bývá ohrožován 
na životě, jako se to stalo mně, když jsem jednou něco pověděl o praktikách ... 

Amerika již dnes věří, že ovládá svět, avšak toto zdánlivé impérium se jednoho dne stane klamnou 
představou, která se rozplyne, neboť USA se budou zákonitě izolovat od zbytku světa, a to i přesto, že to 
mnozí lidé ještě nejsou schopni vidět ani rozeznávat, nicméně se jedná o skrytý počátek zániku. K tomu 
všemu přistupuje ještě klimatická změna, jejíž varovná znamení si Amerika není schopna vyložit 
a i v tomto ohledu poběží postupem času nezadržitelně do záhuby. A to vůbec nehovořím 
o koronavirové nákaze, která si i v Americe žádá mnoho obětí, přičemž i tužby po nádheře, kriminalita, 
vlastní zločinnost a vraždivost atd. překonávají vše, co lze ještě označit za »normální«. 

Válka je a zůstává pro Ameriku řemeslem k dobývání světa, a jako roku 1964 hledala důvod k válce, aby 
napadla Severní Koreu, tak se snaží i nyní nutkavě o to, aby mohla přímo – a nikoliv tajně jako doposud 
– zasáhnout spolu se svojí organizací NATO do války na Ukrajině. Amerika chce ovládat také Ukrajinu 
a »přizpůsobit« ji Západu, přičemž všechny zlé skutky, které se na Ukrajině odehrávají, podsouvá Rusům. 
Spolu s tebou, Bermunda, jsem viděl, jak ukrajinské vojsko pouze formálně, v rámci »boje« střílelo 
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do vzduchu, jak proběhly patroly a »útoky«, jež byly ve skutečnosti pouze fingované a jež byly vytvořeny 
jako zprávy mířené proti Rusům. Zajímavé také bylo, že ve válečných zprávách v televizi byly v jednom 
lese ukazovány nalezené zakopané mrtvoly lidí, kteří byli údajně zmasakrováni Rusy, avšak na hrobech 
byly vesměs připevněny dřevěné křesťanské kříže, což je skutečně tak neobvyklé a zarážející, že se člověk 
musí tázat, proč nepřátelé své oběti ještě ctí na hrobech křesťanskými kříži? 

Jednoznačné je, že Američané chtějí ovládnout Ukrajinu, a tím jednoho dne i Rusko, a z toho důvodu 
bylo také učiněno všechno pro to, aby Putin ztratil trpělivost a spustil válku, která nyní trvá již půl roku 
a může vinou hlouposti zbraňových dodavatelů ještě dlouho pokračovat, což hraje Americe a vražedné 
organizaci NATO nepochybně do karet. 

Amerika neklame jen vlastní lid, nýbrž i celý svět ohledně svých skutečných záměrů. Veškeré válečné 
zločiny, které páchá ukrajinské vojsko, jsou kategoricky a navzdory důkazům popírány a falšovány, a navíc 
podsouvány Rusům, stejně jako ostřelování a bombardování vlastních cílů, jak jsme přece mohli sami 
spolu pozorovat. Avšak pravdu označují ti, kteří smýšlejí nepřátelsky vůči Rusům, jako »fake«, čímž vše 
falšují. 

Amerika má více vnitřních nepřátel, než lze tušit, a ti přispívají notně k tomu, aby nastal konec tohoto 
státu, i když to do té doby potrvá ještě dlouho. Amerika bude zevnitř zasažena plnou tvrdostí 
represivního násilí, až doposud tajná opozice jednoho dne náhle odhalí, co skutečně chce. Mnoho 
desítek tisíc lidí bude jednoho dne – jako se tak dělo již v případě Trumpa – vycházet protestovat na ulici, 
avšak navíc začne být také násilně aktivní, svrhne vládu a učiní šílenství americké hegemonie a svému 
vlastnímu státu konečnou přítrž. 

Bermunda   To jsou od tebe opět slova, která otevřeně vyjasňují pravdu tak, jak je toho schopen skutečně 
jen myslící člověk, který navíc zná budoucnost. K tomu se tě ovšem tážu, zdali bude dobré, až budeš 
později sepisovat rozhovorovou zprávu, abys zmiňoval to, co jsi říkal o budoucnosti, která nastane pro 
Ameriku? Neměli bychom přece jmenovat přesné předpovědi, ale to, co jsi pověděl, to ... 

Billy   Nedělej si starosti, neboť jsem přece neřekl, kdy se celá tato předpověď odehraje. Vše tedy zůstává 
nejasné a tak spekulativní, že nelze vyzkoumat, kdy se tato předpověď odehraje a vyplní. Avšak lidé, kteří 
jsou skutečně schopni věci pozorovat a jasně myslet, spatřují znamení nadcházejících událostí již 
v dnešní době, nicméně jim bude upřeno, aby proti tomu mohli něco podniknout. Jak je na Zemi 
obvyklé, budou věci pokračovat tak, že ti skutečně myslící a vědoucí lidé, kteří i poctivě hodnotí pravdu 
a jsou schopni ji rozeznat, budou ostentativně ignorováni a nevyslechnuti, ale cejchováni jako spiklenci 
a každým myslitelným způsobem zatracováni. Nebudou tedy vyslyšeni, ale budou seřváni a hanobeni. 

Bermunda   Pak ti chci ale poděkovat za to, že jsi zmínil ta slova o tom, že byli v Africe loupeni lidé, vrháni 
do moře anebo že museli v Americe živořit jako otroci, na čemž se podíleli i význační švýcarští otrokáři, 
kteří ... 

Billy   ... děkuji, k tomu by bylo možno říci ještě mnoho věcí, jenže k tomu nepostačuje čas. Je nutno 
probrat ještě jiné záležitosti, které nejsou určeny uším jiných lidí, ale jen těm tvým, avšak o tom později. 
– – Mé myšlenky jsou takové, že by se všemi lidmi mělo být nakládáno stejně, a navíc jako s lidskými 
bytostmi, a to nezávisle na tom, zda jsou někomu sympatičtí, nebo nikoliv, zda jsou v právu, nebo nikoliv, 
či zda se projevují a chovají jako přátelé, resp. přítelkyně, anebo nepřátelsky. Člověk by také ke svým 
spolubližním neměl mít a chovat žádné předsudky, ale měl by se stále snažit o to, aby vypátral o svém 
bližním pravdu a aby jej v každém případě viděl a akceptoval jako člověka a zacházel s ním podle toho. 
K tomu je ovšem nutné, aby nesprávné, a tedy chybné aspekty člověka nebyly zamlčovány, ale aby byly 
nemilosrdně uvedeny. A už vůbec není přípustné, aby byl člověk chován jako otrok, aby musel nuceně 
pracovat, aby existovala rasová nesnášenlivost a aby byli vražděni lidé, a to ani vlivem války a zákonného 
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trestu smrti, ani kvůli ziskuchtivosti, nenávisti či kvůli nějakému typu vztahu, kvůli lásce, bídě a nouzi, 
strachu, lačnosti, závislosti či kvůli jiným důvodům. 

Bermunda   Vyslovuješ věci, které se museli naučit i naši předci, což se však stalo teprve před více než 
52 000 lety, když ... 

Billy   ... promiň, ale to vím, neboť je mi známo, co se tehdy odehrálo. Co je ale nyní aktuální, to jsou ty 
kresby podobizen Elijáše, Jeremiáše a Mohameda. Ptaah mi říkal, že bys je mohla po paměti dobře 
namalovat. 

Bermunda   Ano, to mohu učinit, nicméně v tomto umění nejsem příliš zběhlá. 

Billy   Tvé kresby budou ale určitě dosti dobré na to, abychom je mohli upotřebit. Okamžik – tady, tady 
máš papír. Budeš-li jich potřebovat více, tak si je můžeš jednoduše vzít z kopírky, neboť já půjdu naproti 
do bytu, kde musím ještě něco vyřídit, načež se sem přirozeně vrátím. Do té doby to potrvá zhruba 
takových 10 až 15 minut. 

Bermunda   To bude přibližně doba, kterou budu potřebovat na zhotovení těch 3 portrétů. 

Billy   Dobře, tak za chvíli na viděnou ... 

Bermunda   Tak už jsi zpět. Trvalo to asi 15 minut a přicházíš vhod, neboť jsem právě ty kresby dokončila. 
Chceš-li si je popsat, tak toto zde je Jeremiáš, pak tento portrét zobrazuje Elijáše a tento zde Mohameda. 
Můžeš si být jist, že ty kresby skutečně znázorňují podobizny Elijáše, Jeremiáše a Mohameda, a sice v té 
podobě, v jaké mám v paměti ty obrazy, které jsou uchovávány u nás v té kulovité knihovně. 

Billy   O tom nepochybuji, a jak se tak dívám na tvá díla, tak si vybavuji, že skutečně vypadají jako tyto 
obrazy, které jsem viděl v té knihovně. Vřelé díky za tvoji práci. 

Bermunda   Ty kresby jsem učinila ráda, mimoto mě to těšilo a bylo to pro mě zpestřením. 

Billy   Pak je to dobré. Děkuji ještě jednou. Bernadette může pak ty kresby načíst, abych je mohl následně 
začlenit do zprávy z rozhovoru. Děkuji za tvoji snahu spojenou s tímto kreslením. 

Bermunda   Bylo mi skutečně potěšením. 

Billy   To mne těší. Teď bych s tebou chtěl ale ještě probrat nějaké věci, které mají soukromý charakter 
a které později nechci vyvolávat a sepisovat. 

Bermunda   Přirozeně, ale poté musím jít, neboť se musím opět věnovat svým úkolům, které jsem 
přerušila, abych přišla sem a nejprve ti poskytla informaci, že jsem opět zde. 

Billy   To je od tebe skutečně milé. Pak nechci dělat dlouhé okliky a hned uvedu do debaty následující 
(...) (...) (...) 
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