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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý dvaadvacátý kontakt 

Čtvrtek, 22. září 2022, 8.02 hod. 

 

Billy   Tak tady opět jsi – zdravím tě a vítám, milý příteli, Ptaah. 

Ptaah   Rovněž tě zdravím, Eduarde, milý příteli. Jak ti již vysvětlovala Bermunda, nebudeš již muset 
vyvolávat a sepisovat tolik rozhovorů jako doposud. Avšak to, co budeme dnes probírat, bude 
přinejmenším částečně tvořit rozhovorovou zprávu, kterou pak můžeš uveřejnit. Abych zmínil hned to, 
co bude důležité, rád bych se již na počátku našeho hovoru chopil slova a zformuloval to, co je nutno 
povědět o falešných událostech, jaké skutečně probíhají mezi Amerikou, Ukrajinou a Ruskem a které 
vůdčí státní činitelé a části populací – již dodávají zbraně na Ukrajinu nebo tento postup třeba i jen 
schvalují – kvůli své hlouposti nevnímají, a tedy neregistrují. Tito nemyslící jedinci, a tedy hlupáci 
ze západního světa nejsou schopni rozpoznat pravdu o tom, že opravdovým původcem války na Ukrajině 
je ve skutečnosti Amerika, resp. její státní vedení a temná vláda. Provinilí dodavatelé zbraní 
a schvalovatelé zbraňových dodávek kvůli své hlouposti nerozeznávají, že důvod Zelenského konání, jeho 
počínání a požadavky ohledně zbraňových dodávek spočívají v tom, aby válka tak dlouho nebyla 
ukončena, dokud nebude získána kontrola nad Ruskem, a tak neodpovědně probíhající zbraňové 
dodávky slouží právě tomuto účelu. A všichni ti hlupáci v žádném ohledu nerozeznávají, že za celou touto 
věcí vězí Amerika se svými bludy o dosažení světové vlády, neboť dotyční ve své falešné důvěřivosti 
a právě tak falešné přívětivosti vůči Americe nerozeznávají pravdivou příčinu války. Tato válka je 
samozřejmě zavrženíhodná, stejně jako každé jiné válečné konání, které nelze nikdy omluvit, neboť při 
něm jsou zabíjeny a také przněny lidské životy, jsou bořeny lidské výdobytky a je také poškozována, 
ba částečně i neodvolatelně likvidována příroda a její zvířecí a rostlinná říše. Státní vedení Ameriky, které 
je za tuto válku v zásadě odpovědné, je tvořeno lidmi, kteří zejména propadli nereálné náboženské víře, 
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kterou vehementně obhajují; a totéž platí i o jejich zastáncích, kteří stejně jako tito vůdčí činitelé nevraží 
na Rusko, a chtějí jej proto vidět v troskách – k nim samozřejmě nepatří ta část lidu, která je poctivá 
a není téhož smýšlení. Toto jsou okolnosti, které spolehlivě víme z velmi důsledných šetření a na jejichž 
základě lze rozeznat, že v Americe už jen kvůli mnohostrannosti náboženských a politických směrů víry 
vládne tolik odchylných názorů – dokonce i při zastávání téhož smýšlení –, že dokonce i při zastávání 
souladných náhledů převládají takové rozpory, že mezi stejně smýšlejícími nemůže být dána skutečná 
shoda a jednotnost. 

Co je nyní dále nutno zmínit, to se týká toho, co jsi mi vysvětloval a co jsem si mohl potvrdit četbou 
letopisů mého otce. Proto jsem byl také již zpraven o té částečné mobilizaci, dříve než byla 
proklamována. To ovšem nic nezmění na dění, které se nutně vyplní a do nějž budeme v každém případě, 
jako doposud, zapojeni jen jako pozorovatelé. Já nedokážu pochopit – a navíc to nedokážou ani naše 
národy, které přece informujeme o své činnosti a událostech na Zemi –, že vůdčí státní činitelé a části 
jejich populací mohou být tak hloupí, že nevidí, ani nerozeznávají, o co se vlastně otevřeně i na pozadí 
hraje. My, pozorovatelé a posuzovatelé, naprosto nedokážeme porozumět tomu – poté co jsme 
prozkoumali Zelenského charakter, způsoby jeho chování a jeho postoje –, že je schopen mít kolem sebe 
osoby, jež se vlastně plíživě a pokrytecky pohybují kolem něho a jež také usilují o jeho přízeň, kterou jim 
však on projevuje pouze zdánlivě. Ti všichni si však nezahrávají jen se svou svobodou, neboť on je 
kdykoliv schopen se jich zbavit tím, že je dá uvěznit a následně je nechá bídně chřadnout. Ale tito lidé, 
kteří jsou mu »věrně« odevzdáni, pro něj znamenají jen tolik, že si nemohou být jisti svým životem, 
pokud on bude považovat za nezbytné je sprovodit ze světa. Skutečnost, že si tento muž Zelenskyj – 
který propadl velikášství, a který je navíc panovačný a také velmi a mimořádně sobecký, chorobně 
ctižádostivý a po pozornosti dychtící – vytvořil a také zastupuje svoji vlastní spravedlnost, nerozeznali 
ani státní činitelé ani žádná část jejich populací, a tak tohoto muže, který je netečný vůči jakékoliv kritice, 
vychvalují a obhajují jím žádané zbraňové dodávky jako oprávněné; a proto se dotyční proviňují tím, 
že vznikla světová válka, jaká se na Zemi ještě nikdy předtím nekonala. Tento muž, Zelenskyj, chce být 
člověkem světla, avšak ve skutečnosti jej obklopuje tolik stínů, že nenalézá cestu ze své přecitlivělosti 
a své zhoubné nedůvěřivosti. K tomu všemu je i tvrdošíjně autoritářský a po lidské a politické stránce 
tak nevzdělaný, že nemá ani nejmenší tušení o tom, jak je vlastně nutno vést lid a že je nutno zacházet 
s lidmi citlivě, spravedlivě a poctivě. Jelikož je panovačný a vládychtivý – a takový skutečně jest –, tak se 
lidé neodvažují mu odporovat, a sice ani politici, resp. vedoucí cizích států. Z toho plyne účinek, že má 
s ohledem na vlastní stát coby jednotlivec absolutní moc, takže rozhoduje jako samovládce a na něm 
slepě závislá Rada bezpečnosti mu ze strachu ponechává volnou ruku, aby mohl dělat to, co se mu 
zamlouvá. Že naprosto netrpí žádné odmlouvání ve vztahu k tomu, co tvrdošíjně obhajuje, co tajně 
plánuje a co je schopen prosazovat všemi prostředky, to se prokazuje tím, že požaduje zbraně atd., které 
mu jeho slepí vazalové nerozvážně dodávají, následkem čehož může Zelenskyj coby mocný válečný štváč 
vést válku tak dlouho, jak to Amerika pokládá za naléhavě žádoucí. Ale v tomto ohledu je Zelenskyj tak 
hloupý, že nevnímá a nerozeznává, že je vlastně nevědoucím, hloupým posluhovačem Ameriky a její 
temné vlády, které jej nechají padnout v tom okamžiku, kdy vykoná svoji povinnost, jako to Amerika 
doposud činila po celém světě. Pro Ameriku byli tyrani a diktátoři atd. stále jen prostředkem k účelu, 
resp. byli tak dlouho »dobří«, »stateční« a užiteční, dokud nesplnili to, co Amerika chtěla, načež byli tito 
použití státní mocnáři, resp. samovládci, tyrani a diktátoři atd. jednoduše sesazeni, nebo zavražděni, 
čímž se uvolnila cesta k tomu, aby mohla Amerika nastoupit do dotyčného státu a mít v něm hlavní 
slovo. 

Billy   O tom jsme spolu již často hovořili, pokud jde o to, že se Amerika tímto odporným způsobem vtírá 
do cizích států, i společně s organizací NATO, která byla přece tehdy, 4. dubna 1949, založena na základě 
úsilí Harryho S. Trumana. 
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Ptaah   Ano, organizace NATO se nachází pod tajným vedením Ameriky a je na Americe závislá, což neví 
dokonce ani lid a světová populace. Avšak ohledně války na Ukrajině je nutno zmínit, že za vším fakticky 
stojí Amerika, která určuje průběh věcí, neboť plánuje, aby bylo Rusko všemi myslitelnými a možnými 
prostředky na politické úrovni i jako stát poníženo a znemožněno v očích světového obyvatelstva. 
Okolnost, že se hrůzné skutky ukrajinské armády vědomě zamlčují a uvádějí se pouze ty ruské, 
představuje taktiku Ameriky, která si přeje, aby díky tomuto ničemnému počínání smýšlela vedení států 
a světové populace o Rusku nepřátelsky. Přitom Amerika úmyslně zamlčuje, že americká vojska ve dvou 
posledních světových válkách v Evropě a na Zemi – jakož i v první světové válce, která probíhala v letech 
1756 až 1763 – jednala právě tak bezohledně, pohrdala lidskými životy a páchala válečné zločiny. Stejně 
jednala Amerika i ve válkách, které v důsledku lží a podvodů vyvolala a vedla v Iráku, přičemž se svým 
vojskem páchala týmž způsobem hrůzné činy a šířila smrt a zhoubu také v Afghánistánu, Vietnamu 
a Koreji atd., kde všude běsnila a páchala válečné zločiny; američtí vojáci se neštítí ani toho, aby 
znásilňovali dívky, chlapce a ženy a následně je vraždili – neboť mrtví již nemohou hovořit a vznášet 
stížnosti. 

Má slova však nemají a nesmějí být pochopena chybně, neboť jak jednala a i nyní tajně jedná Amerika, 
tak od nepaměti běžně jednalo a provádělo úděsné činy každé vojsko v každé válce po celém světě. Tak 
je tomu tedy i v této válce na Ukrajině, a sice na obou soupeřících stranách, tedy jak na straně Rusů, tak 
na straně Ukrajinců, a tudíž mezi nimi nelze činit rozdíly. Obě strany, tedy Rusko i Ukrajina, vedou 
zločinnou válku, jaká nikdy a za žádných okolností není správná a oprávněná. V rámci celosvětové 
zaujatosti proti Rusku však tuto válku vědomě podnítila Amerika, a sice její oficiální i temné státní 
vedení, jakož i nacionalisté, část protiruské populace a na pozadí i NATO, a tudíž vše působí všemi 
myslitelnými způsoby zhoubně proti Rusku. Oproti tomu se krvavé, intrikářské válečné zločiny ukrajinské 
armády vědomě zamlčují. Rovněž se vědomě zamlčuje, že se do ukrajinské války vměšují válkychtiví 
a vraždychtiví vojáci, žoldnéři a dobrodruzi, kteří pocházejí z Ameriky nebo z různých jiných států a kteří 
v této válce vraždí, znásilňují a boří, takže se podílejí na válečných zločinech, jež se navíc podvodně 
podsouvají ruskému vojsku. Je-li napadán a obviňován prezident Putin, tak to není oprávněné, neboť 
ten sám nemá v tomto ohledu s událostmi spojenými s válečným konáním ruského vojska nic co 
do činění, takže za ně nemůže nést odpovědnost a nemůže je kontrolovat, stejně jako je tomu na straně 
Zelenského ve vztahu k ukrajinskému vojsku, které se rovněž dopouští zlých válečných zločinů, které se 
však – jak jsem již zmiňoval – podsouvají ruskému vojsku. A to pak slepí věřící Zelenského a Ameriky 
nerozvážně a kvůli svým stranným a zaujatým postojům pokládají za pravdu. Kromě toho je nutno jasně 
podotknout, že útočnosti proti tomuto muži, Putinovi, nejsou oprávněné v tom smyslu, že je sám 
označován za viníka, neboť ve skutečnosti dostává i pokyny a rady a je kontrolován Dumou, a to přesto, 
že je velitelem armády. Z toho důvodu může konat a zacházet jen tak daleko, jak je mu to dovoleno, 
jelikož je, navzdory své velitelské pravomoci, kontrolován. Proto může se svojí velitelskou kompetencí 
zacházet jen do té míry a realizovat svůj vlastní postoj jen tak, jak je mu to povolováno z té strany, která 
jej, jeho rozkazy a jeho jednání na pozadí kontroluje. Je tedy na pozadí kontrolován, a tudíž z něj vychází 
a děje se jeho vlivem pouze to, co tyto moci chtějí a co mu dovolují. Způsob, jakým vede stát a jedná je 
tedy závislý na jiných mocenských silách, a tudíž nemůže jednoduše dělat nebo nedělat, co se mu zlíbí. 
A podle toho, jak jsme vyzkoumali jeho charakter a jeho osobnost, tak má ty způsoby, že skutečně dává 
na to a řídí se tím, co je mu říkáno. To ovšem na základě našeho zjištění nelze konstatovat o charakteru 
a osobnosti Zelenského, neboť v tomto ohledu je tento muž cynický, nadutý a diktátorsky určující 
a netrpí žádný nesouhlas, přičemž je také naprosto nevypočitatelně prolhaný a nechápavý. Stojí ve 
službách Ameriky a dělá přesně to, co se od něj očekává, a tak se pomocí štvavých řečí snaží o to, aby 
obecně diskriminoval vedení ruského státu a líčil jej jako nepřátelské. 

Co se ale bude odehrávat – jak jsi mi říkal a jak je též zaznamenáno v letopisech mého otce –, to se 
skutečně přihodí, jak jsme také sami vyzkoumali, a tak se bude vlivem protiruské propagandy, kterou 
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vede Amerika a Zelenskyj fakticky po celém světě, obracet ruská populace proti svým vůdčím státním 
činitelům a mnozí Rusové budou prchat ze země. Namyšlený Zelenskyj, mocí posedlý ukrajinský 
prezident, se bude v souladu se svými neřestnými, lživými a lid podvádějícími způsoby ihned chápat své 
šance a bude záludně poštvávat ruský lid. Bude také od ruského lidu požadovat odpor proti nařízením 
vůdčích činitelů a popichovat jej k tomu, aby rebeloval a ignoroval rozkazy. K tomu bude lid svádět tím 
způsobem, že to četné ruské muže – zvláště ty, kteří mají být rekrutováni – podnítí k útěku do jiných 
států. Jejich útěk jim ale přinese útrapy, neboť budou eventuálně obviněni z dezerce, takže budou muset 
očekávat dlouhé tresty ve vězení, nebo dokonce popravu, pokud se jich zmocní jejich úřední 
pronásledovatelé. O to se však Zelenskyj kvůli své zaslepené panovačnosti nestará, stejně jako ani vedení 
amerického státu a temná americká moc, jakož ani části rusofobní populace v Americe a vůdčí státní 
činitelé cizích států a části jejich protiruských populací. V zásadě se mají věci i ve tvé vlasti, Švýcarsku, 
a také v Německu a ve všech státech EU a na Zemi tak, že příznivcům Zelenského a Ameriky je ve všech 
těchto státech lhostejná otázka života a bezpečnosti lidí, i lidí v ukrajinské a ruské armádě, kteří umírají 
ve válce na Ukrajině. A tak je tomu jednak proto, že jsou jim tito lidé cizí a že k nim nemají žádný vztah, 
a jednak proto, že propadli hlouposti, a tedy nemyšlení, stejně jako zaujaté propagandě. A proto lidé 
pouze stranně a zaujatě pozvedají pěsti a láteří proti Rusku a jeho vojsku a válečným zločinům ve válce 
na Ukrajině, aniž by měli jakýkoliv pravý vztah k tamním lidem a k pravdě. To ovšem kvůli své vlastní 
prolhanosti a sebepodvodu nechtějí připustit ti zaujatci, kteří se právě kloní k jedné ze stran, kterou 
vychvalují a obhajují, zatímco stranu druhou proklínají a zatracují, tedy právě kvůli své hlouposti, aniž by 
pomýšleli na to, že na každé straně jsou lidé, kteří mají všichni právo na svůj život, kteří jsou však vinou 
šílených, mocichtivých politických intrik vražděni ve válce. 

Ohledně způsobů chování státních činitelů a částečně i ohledně populací cizích států je nutno kritizovat, 
že jsou zločinně schvalovány zbraně pro Ukrajinu, kam jsou i dodávány. Kvůli tomu je nejen válka 
prodlužována, ale jsou také zabíjeni četní lidé, z armády i civilní populace, a rozšiřuje se nesmyslně nouze 
a bída, i ve volné přírodě, v rostlinné a zvířecí říši. 

Přijímají a uvalují se také nesmyslně sankce, přičemž v tomto ohledu nehovořím pouze o tom všem, 
že se tato falešná praktika používá proti Rusku, ale také o tom, že se tak obecně běžně postupuje proti 
státům, které mají být z nějakých důvodů vydáním těchto sankcí potrestány. Tento směšný, a navíc 
neuvážlivý postup není v žádném případě vhodný k tomu, aby utrpěli škodu provinilí státní činitelé států, 
proti nimž jsou sankce vydávány. Ve skutečnosti to totiž těmto činitelům v jejich konání a počínání 
nevadí, ale poškozuje to naopak dotyčný lid, který je tím uvrhován do nouze a bídy, neboť ve skutečnosti 
trpí sankcemi vždy on, avšak nikoli státní činitelé. Trpící občané lidu se však nikdy nemohou bránit konání 
státních představitelů, jelikož bývají v mírném případě zatčeni, anebo v jiném případě zavražděni. A tak 
nemůže dotyčný lid ovlivnit státní představitele, ale stále podléhá nevýhodám. Toto se odehrává i ve tvé 
vlasti, Švýcarsku, kde části státních představitelů kvůli své hlouposti těžce porušili neutralitu, a sice tím, 
že se připojili k sankcím Evropské unie a začali je uplatňoval proti Rusku. Tuto Unii, zkráceně EU, 
označuješ jako diktaturu, čímž vyslovuješ to, čím tato Unie skutečně jest, avšak ta nebude existovat 
trvale, jelikož se v budoucnu opět rozpadne, jak sám víš na základě pohledů do budoucnosti, které jsi 
prováděl s mým otcem. Pouze ohledně neutrality musím však říci, že se k ní vyjádřily všechny populace 
naší Federace, které opakovaně informujeme o událostech na Zemi, které v současnosti zahrnují 
103 miliard lidí na světech v okruhu mnoha světelných let a které žijí naprosto v míru a pěstují přísnou 
neutralitu. My jsme mezi všemi národy Federace uvedli ve známost a přednesli k posouzení tu velmi 
mrzutou okolnost, že Švýcarsko porušilo svoji neutralitu tím, že převzalo sankce od EU a uplatnilo je proti 
Rusku – a posouzení národů naší Federace dopadlo tak, že se takovéto porušení neutrality nikdy nesmí 
dít. Miliardy lidí jednotně uváděly, že skutečný mír neutrálního státu může být zajištěn pouze tehdy, když 
nejsou nikdy činěna žádná opatření jakéhokoliv druhu proti jinému státu. 
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Dále bylo rovněž miliardami lidí řečeno, že pravá neutralita nikdy nepřipouští, aby se neutrální stát 
nějakým způsobem spolčoval s jinými za účelem vojenských manévrů v podobě »kooperativní 
neutrality«. O to se však Švýcarsko zjevně snažilo, jak jsi mi pověděl a vysvětlil, a proto jsem tvoji 
výpověď také přednesl v tom smyslu, že vedení švýcarského státu zvažuje, že bude provádět s NATO – 
což je skutečně organizace, která na Zemi pokaždé působí tak, že vede vražedné a ničivé války – vojenské 
manévry. 

Pravá neutralita však pomateně a zmateně vymyšlenou »kooperativní neutralitu« nepřipouští, neboť 
neutralita vyžaduje, aby fakticky vládlo neutrální chování, což znamená a vypovídá o tom, že nikdy nesmí 
být činěno nic, co neutralitu porušuje. Neutralita tedy vyžaduje, že nikdy nesmějí být přijímána opatření, 
ať už jakéhokoliv charakteru, proti jinému národu nebo prováděny skutky, jež nějakým způsobem 
poškozují status neutrality. 

Neutralita vyžaduje – to musí být také ještě řečeno a vyloženo –, že smí být něco vyjasňováno pouze 
slovy a že se smí poskytovat pomoc, a sice také jen naprosto neutrálním způsobem, takže musí být 
a zůstat vyloučena jakákoliv forma strannosti a zaujatosti. Absolutní neutralitu může zprostředkovávat 
pouze rozhovor vedený zcela neutrálním způsobem, tedy bez jakéhokoliv příklonu na tu či onu stranu, 
a také způsobem, jenž se zakládá na faktických skutečnostech a jenž je prostý víry jakéhokoliv druhu 
a prostý rozčilení, ovlivnění a »snahy přesvědčovat«. A tím jsem pověděl všechno to, co jsem povědět 
musel. 

Billy   Pověděl jsi toho dost hodně, ale učinil jsi to dobře a věcně, a tudíž v tomto ohledu již nemusím nic 
dodávat. Bylo by tedy třeba uvést do debaty jiné věci, jako např. to, že se nyní ta koronavirová situace 
poněkud uklidnila – my z FIGU nosíme i nadále mimo Středisko ochranné respirátory třídy FFP2, jak jsi 
nám doporučoval. A to i přesto, že se na nás lidé někdy dívají trochu »divně«. Ale chci vlastně říci to, 
že nyní opět vypuknou – jak vím – demonstrace, kvůli nimž bude svět znovu uváděn do chaosu, jak je 
mi známo. To se bude dít zvláště vlivem ekologických zapálenců, hlavně mladistvých, kteří nemají životní 
zkušenosti, zato však velkou vyřídilku, ale rovněž i vlivem starších lidí, kteří na tom nejsou o nic lépe. Ti 
budou opět uvádět do debaty hnutí »Fridays for Future«, přičemž ti demonstranti budou zčásti jednat 
i kriminálně, budou narušovat automobilovou dopravu, a navíc také nezřídka tropit škody. Je sice 
správné a oprávněné, že se pomocí demonstrací něco podniká proti znečišťování životního prostředí 
a vypouštění CO2, avšak měla by se při tom uvádět do debaty pravda o tom, že ten největší zlořád – 
způsobující znečišťování a ničení životního prostředí a všechny zlé problémy ohledně vyhlazování 
živočišné a rostlinné říše a ohledně otravování atmosféry a klimatické změny – představují sami lidé kvůli 
svým astronomickým zástupům čítajícím neuvěřitelných 9,2 miliardy lidí. Celé to ničení a totální 
likvidování všech oblastí životně důležité přírody, vodstev, a tedy i moří – samozřejmě včetně velmi 
podstatných normálních lesů, pralesů a jiných porostů generujících kyslík – plyne v zásadě pouze 
z neodpovědných machinací, jichž se dopouští obrovská, přelidněná masa lidí. Ale tento fakt hloupí 
demonstranti obojího pohlaví do světa nevykřikují, neboť ti kvílejí jen proti povážlivým příčinám ničení 
klimatu, avšak nezamýšlejí se nad tím, že by museli být sebekritičtí a museli by se na delší dobu vzdát 
plození potomstva. To je pro ně přílišný požadavek, neboť nejsou jen hloupí, ale nechtějí o tomto ani nic 
vědět, jelikož jejich zaslepená touha po kopulaci je větší a silnější než veškerá pravda, veškerý rozum 
a veškerý zdravý úsudek. K tomu, aby se odstranily ze světa stávající zlořády spojené s ničením 
a znečišťováním životního prostředí a s pomalým, ale jistým vyhubováním zvířectva a rostlinstva, a tedy 
zvířecí a rostlinné říše, je nejnaléhavěji nezbytné, aby bylo lidstvo zredukováno; a to je nezbytné i proto, 
aby se Země ve všech ohledech opět způli uvedla do pořádku – úplně to žel již není možné, jelikož toho 
bylo kompletně vyhlazeno nebo zlikvidováno příliš mnoho. Této redukce lze však dosáhnout pouze tím 
způsobem, že bude fakticky probíhat globální zastavení porodnosti, a to tak dlouho, jak to bude 
nezbytné, načež musí být zavedena celosvětová kontrola porodnosti, která musí bránit tomu, aby opět 
vzešel přílišný populační zástup a nové přelidnění. 
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Ptaah   To je správně, avšak prosadit se těmito slovy mezi pozemšťany patrně nebude možné, jelikož 
hloupost se začala již před více než 80 lety vzmáhat do té míry, že ji už nebylo možné zastavit, 
a že dokonce ještě narůstala – a tak tomu bude ještě dlouhou dobu. V Novém Věku nového tisíciletí 
existovali a existují žel pouze nemnozí rozumní a soudní lidé, kteří dělají to, co je nezbytné. 

Billy   Žel je tomu tak, neboť kopulace se mezi mladými lidmi stala takovým poblázněním, že začala být 
dokonce vyznávána společností do té míry, že stále více a více vstupuje do televize, což už i děti dovádí 
k tomu, aby praktikovaly kopulaci. A fakt, že existuje stále více a více lidí, vede také hojněji k tomu, 
že takzvaní duchovní sexuálně zneužívají své věřící – chlapce, dívky i ženy –, že se prostituce stala 
»počestným« povoláním a že se vedou soudní procesy kvůli zisku miliónových obnosů za údajná 
znásilnění, přičemž také »vysocí« hodnostáři a titulované osoby mohou sexuálně zneužívat druhé, aniž 
by za to byli potrestáni, jelikož mohou vše odstranit ze světa pomocí svých vysokých finančních obnosů. 
Okolnost, že jsou při těchto praktikách často plozeni potomci, není skutečně žádnou vzácností, stejně 
jako ani to, že se »dávají dohromady« muži a ženy proto, že mají velké jméno, že jsou známí nebo že mají 
hodně peněz, načež se opět rozcházejí, když přijde nějaký druhý a nebo nějaká druhá. To se člověk ani 
nemusí podivovat tomu, že se pak z mnohých potomků v pozdějším věku stávají pijanové a »feťáci«, 
jelikož taková byla již jejich matka, jak to bývá kupř. v případě těch »velkých osobností«, které se 
nechávají rády obdivovat v televizi nebo hrají na veřejnosti nějakou jinou roli. Sfath mne vyučoval tomu, 
že potomci těchto osob, které lační po tom, aby byly veřejně známy, propadají nezřídka neřestem, jaké 
měla jejich matka. Tak je tomu prý proto, že je-li žena těhotná a pije-li např. alkohol nebo užívá-li drogy 
atd., tak tyto látky přecházejí v jejím mateřském lůně na rostoucí plod. Důvodem je prý fakt, že to, co 
matka pije nebo jí atd., proniká v podobě speciálních látek do plodové vody, a tím i do životního oběhu 
nového člověka, který roste v mateřském lůně. Tím je podle Sfath také určováno, jaké potraviny bude 
mít člověk v oblibě po svém zrození, neboť podle toho, jaké pokrmy pojídala matka během svého 
těhotenství, se pak zaměřuje i novorozený člověk. Sfath vykládal, že člověk se tedy po celý svůj život 
stravuje hlavně podle toho, jakou potravu požívala jeho matka během svého těhotenství. Poučoval mne 
také o tom, že člověk rostoucí v mateřském lůně reaguje po dosažení určitého věku již patřičným 
způsobem na sladké či kyselé. Je-li hlava nového člověka již vytvarována, tak lze např. pozorovat, jak se 
jeho obličej kysele nebo radostně protahuje, tedy právě podle toho, co jí jeho matka, čímž je plodová 
voda nasycována odpovídajícími látkami. Sfath mi to umožnil sledovat na obrazovce. 

Ptaah   Tak tomu skutečně je, a jako studovaný lékař ti toho vskutku vysvětlil i velmi mnoho. 

Billy   To učinil, avšak o tom jsem nikdy s nikým nemluvil, jelikož by lidé tak jako tak vše pokládali za lež 
a chvastounství. Učil jsem se tedy i v tomto ohledu mlčet, což budu činit i nadále. 

Ptaah   Tak to bude jistě dobré, ale nyní bych měl brzy opět odejít, neboť mne volají mé povinnosti. 
Mám ale ještě nějaké důležité věci, které chci s tebou probrat. Ono ... 

Billy   ... promiň, neboť i já mám ještě něco, co jsem chtěl s tebou již dlouho prohovořit, ale stále jsem 
to odkládal. 

Ptaah   Pak mluv nejprve ty, neboť ta tvá záležitost patrně nebude mít takový charakter, abychom o ní 
nemohli otevřeně hovořit. 

Billy   To máš pravdu, neboť jsem se tě chtěl jen zeptat, zda jsi četl nějaké poznámky v letopisech Sfath 
o tom vojákovi jménem Ramey. To je ten muž, který byl v Roswellu. Ty víš, koho mám na mysli. 

Ptaah   K tomu vlastně není moc co povědět, neboť ty přece víš, co se tehdy odehrálo. Ani v letopisech 
mého otce není psáno nic jiného, než že tento muž, Ramey, řekl mému otci a tobě, že neměl ve vztahu 
k tisku jinou možnost, než aby lhal. Avšak vám musel přiznat, že vše, co zveřejnila armáda a státní vedení, 
nebylo ničím jiným než pustou lží, a že to, co bylo fotografováno, nebylo ničím jiným než extra 
přinesenou kovovou fólií. Tato fólie byla označena jako zbytek balónu, což ovšem odpovídalo podvodu. 
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Pravé materiály velmi ploše zkonstruovaného a talířovitého objektu, který přilétal k hoře Tikaboo Peak1, 
zřítil se a byl silně poškozen, nebyly přítomny jako jednotlivé kusy, neboť na daném místě byl přítomen 
celý tento objekt, jak tehdy Ramey vysvětlil mému otci a tobě. Tento objekt byl celý také odvezen 
armádou, a sice včetně dosud žijících těl, která tvořila posádku objektu. Vše bylo tedy ihned tajně 
zajištěno, odvezeno a dopraveno na letiště Homey Airport (pozn. Billyho: Oblast 51) na uzavřený 
pozemek letectva jménem Nellis. Nicméně se hlášení o této události ihned dostalo do tisku, takže zpráva 
o zřícení mimozemské kosmické lodi velmi rychle obletěla svět. 

Billy   To souhlasí, tehdy jsem sám četl v novinách, že se někde v USA zřítila mimozemská vesmírná loď. 
V jakých novinách to bylo, to ovšem již nevím. Na tohoto vojáka, Rameyho, si ještě pamatuji, neboť byl 
pekelně vyděšen, když jsme se spolu se Sfath před ním náhle zhmotnili, stejně jako byl vyděšen 
i Adamski, když jsme před ním náhle stáli s Asket v parku Helvetiaplatz, kde ve velkém sále vedl svoji 
vylhanou přednášku. 

Ptaah   To si dokážu představit. Stejně vyděšen byl určitě i ten Ruppelt, který pracoval na Projektu Blue 
Book (projekt Modrá kniha) a kterého jste vy dva také navštívili, načež musel přiznat, že to celé se 
zaměřovalo na dementování otázky UFO. 

Billy   Ano, na toho muže si rovněž pamatuji. Ten také připustil, že bylo k dispozici dostatek důkazů, které 
přece pak zmizely a dokazovaly, že se skutečně odehrálo zřícení »létajícího talíře« atd. A to nehovořím 
o jiných věcech. 

Ptaah   Dobrá. Máš ještě nějakou otázku? Neboť čas mne skutečně tlačí. 

Billy   O. k., to bylo vše (...) 
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1 Tikaboo Peak je hora v Nevadě vzdálená 42 km od Oblasti 51. Je to nejbližší místo, odkud lze legálně pozorovat 
tuto přísně střeženou základnu Amerických vzdušných sil; pozn. překl. 
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