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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý třiadvacátý kontakt 

Čtvrtek, 6. října 2022, 7.29 hod. 

 

Billy   Ach, tak už jsi tady. Buď srdečně vítán a pozdraven 

Ptaah   Také tě zdravím, milý příteli, Eduarde. Dnes mám skutečně dost času, a proto bych také rád 

přednesl různé otázky, jež se vztahují k událostem, které můj otec zmiňoval ve svých letopisných 

záznamech. Také Bermunda sem chce později ještě přijít, neboť se chce zabývat těmi portréty, jež byly 

různě tvořeny. 

Billy   Ohledně tvých otázek jsem ti samozřejmě k dispozici, abych ti poskytl odpovědi, přinejmenším 

pokud si budu moci na danou věc vzpomenout. Co bude mít Bermunda s těmi portréty, tím se nechám 

překvapit. 

Ptaah   Až ty otázky přednesu, tak to jistě podnítí i tvoji paměť. Ano, tak tomu jistě bude, neboť otázky 

přece obsahují i záchytné body, jež zajisté probouzejí vzpomínky. 

Billy   To máš zřejmě pravdu, ale kladu si otázku, do jaké míry se pak vynoří z paměti. 

Ptaah   Ano, tak to je, ale nějaké věci to jistě budou. 

Billy   Dobrá, tak budiž. Ale dříve než začneš klást ty otázky, Ptaah, bych rád hovořil o tom, co se 

odehrává ohledně koronavirové nákazy, neboť bych to rád písemně zachytil v kontaktní zprávě. Nyní 

přece opět nadešla doba, kdy nákaza znovu útočí a kdy to divadlo začíná zase od začátku. Vlády ve všech 

zemích jednaly přece tak neodpovědně, že zrušily všeobecnou povinnost nosit roušky při stycích s cizími 
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lidmi v nákupních střediscích, obchodech a veřejných budovách atd., což se nyní vymstí, neboť jak vím, 

nákaza teď opět udeří. Kromě toho jsi vysvětloval, že ty očkovací látky, které byly tak náhle poskytnuty 

k aplikaci, nejsou neškodné a že mimo jiné přecházejí i do krve a eventuálně ji poškozují. Onen vlastní 

začátek koronavirové nákazy, která si vyžádala mnoho mrtvých, nastal vlastně až tehdy, když byla 

spuštěna ta očkovací opatření s »očkovacími látkami«, jež byly uvedeny na trh tak náhle, jako se to 

v případě vypuknutí nějaké nákazy nestalo nikdy předtím. Bylo jasně patrné, že čím více se očkovalo, 

tím více umíralo lidí, což nebylo spodivem. Uváděl jsi také, že očkovací látka musí být ještě po celá léta 

testována, aby byla skutečně účinná, že ale nákaza časem sama odezní, avšak mnozí lidé budou trpět 

dodatečnými následky, jež budou přetrvávat i celoživotně. Zmiňoval jsi také, že se nákaza dále uchovává 

v těle na bázi impulzů, avšak o tom přece pozemští lékaři nic nevědí, jelikož postrádají možnosti k tomu, 

aby tento fakt konstatovali. V podstatě nevědí dokonce ani to, že se něco může ukládat v organismu 

v podobě impulzů, jako např. právě nějaké choroby, jed, jiné škodliviny, ba i kov atd. A že člověk může 

být zasažen koronavirovou nákazou vícekrát, dokonce 6krát a ještě vícekrát, to podotýkal již Sfath. 

Mohou se také náhle objevit zcela odlišné choroby, které z koronaviru sice budou vycházet, avšak 

nepůjde to zjistit. To, že ty mizerné vakcíny mohou vyvolávat jiné nemoci, je další faktor, který je 

neodpovědně zamlčován nebo připisován naprosto jiným příčinám atd. Údajný srdeční infarkt, dušnost, 

křeče, bolesti břicha, svalů a zad atd. a dlouhodobé účinky nejrůznějšího druhu, z nichž náhle vyplývají 

všelijaké neduhy, nebo které dokonce končí smrtí, nejsou jednoduše následky samotné koronavirové 

nákazy, ale – jak tehdy podotýkal tvůj otec, Sfath – namnoze následky vakcín, které obsahují chemikálie, 

jež se v organismu prakticky mění v jedovaté látky. Okolnosti, které se od objevení nákazy odvíjejí 

po celém světě – jednak ve vztahu k samotné nákaze a jednak ve vztahu k vakcínám –, se shodují s tím, 

co vysvětloval Sfath již ve 40. letech 20. století, když jsme se věnovali událostem budoucnosti. Že se teď 

nákaza opět silně objevuje, to skutečně zavinili vládní činitelé, kteří zcela nedbale vydávali chybné 

vyhlášky. Celé té situaci s tím, že se nákaza opět vzmáhá, mohlo být zabráněno a koronavirová nákaza 

mohla být natolik utlumena, že by se to, co lze nyní očekávat, skutečně nemohlo dít. Mimoto by mnozí 

lidé nemuseli zemřít, kdyby vlády nepřipustily, aby se používaly pseudoočkovací látky a později i zcela 

neotestované vakcíny. 

Ptaah   To je správně. – V době, kdy všechno začalo, jsme jasně vyzkoumali, že nejprve jisté koncerny 

používaly jen destilovanou vodu coby údajnou vakcínu, přičemž po krátké době do ní zkušebně 

přidávaly různé nebezpečné chemikálie, jež využívaly k prvotním testům. Od té doby se sice leccos 

změnilo, avšak stále ještě neexistuje žádná spolehlivá vakcína, jež by byla skutečně velmi účinná proti 

koronavirové nákaze. Lidé, kteří jsou »očkováni« různými rozšířenými »očkovacími látkami« – které 

ve skutečnosti ještě nejsou dostatečně otestovány a jsou velice nebezpečné –, způsobují pohromu, což 

znamená, že s každým dalším »očkováním« roste úmrtnost vlivem »vakcín«. K tomu, aby se vyrobila 

skutečná očkovací látka, kterou by bylo možné odpovědně označit tímto způsobem a která by mohla 

být účinná, jsou zapotřebí ještě celá léta výzkumu. A pokud jistí lidé po podání těchto »očkovacích látek« 

nezemřeli a nadále neumírají, pak tomu tak bylo a je díky jejich imunitním systémům, které byly a jsou 

tak silné – nebo jednoduše proti takzvaným očkovacím látkám chráněné –, že ty aplikované látky 

zůstaly, resp. zůstávají jednoduše bez účinku. Budou se však eventuálně ukládat v krvi a později budou 

za určitých okolností způsobovat neradostné následky, což ale pozemští lékaři ještě velmi dlouho 

nebudou moci konstatovat, jelikož jsou ještě velmi nedostatečně vzdělaní a jelikož postrádají nezbytné 

přístroje a možnosti; a rovněž nebudou moci zjistit fakt, že se koronavirová nákaza ukládá na bázi 

impulzů v organismu, a tedy i v krvi. Koronavirová nákaza – která se objevila již roku 2019, která se silně 

a rychle rozšířila po celém světě a stala se z ní pandemie a jejíž působení v podobě infekčního šíření se 
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v poslední době umenšilo – nepřipouští, aby se kvůli tomuto umenšení ignorovala veškerá obezřetnost. 

Chci vás samotné i vás všechny, kteří patříte ke spolku FIGU – jakož i vás, kteří na webové stránce FIGU 

čtete naše rozhovory, které vyvoláváš a sepisuješ a které jsou také zveřejňovány a hojně čteny – 

nabádat k tomu, abyste kvůli záchově vlastního zdraví nosili respirátory, když přicházíte do styku se 

spolubližními, kteří nepatří do vašeho osobního okruhu a u nichž nelze s velkou pravděpodobností 

vyloučit, že jsou infikováni koronavirovou nákazou. 

Billy   Dobře, jak se to má ale s tím, když pracují ve Středisku pasivní členové? Musejí se předtím stále 

ještě testovat na koronavirus? A jak se věci mají s návštěvníky, kteří se přece musejí hlásit 14 dní 

předtím, než sem přijdou? Mnozí přicházejí jednoduše spontánně, tak jak se má postupovat? 

Ptaah   Je dobré, že se na to tážeš, neboť o tom jsem chtěl s tebou hovořit vlastně hned na počátku. Žel 

jsem od toho odvedl svoji pozornost a zapomněl jsem na to, když jsi začal mluvit. Na tvoji otázku musím 

tedy říci, že jsme se poradili a zjistili, že tato věc velmi nevýhodně ovlivňuje šíření Nauky a celou látku, 

která obsahuje všechny nezbytné vědomosti, jež jsou s touto Naukou spojeny. Proto docházíme 

k závěru, že můžete od nynějška opět přijímat spontánní návštěvy a že se jimi máte samozřejmě věcně 

zabývat. Přitom je však nutno dbát toho, aby návštěvníci a členové FIGU, kteří se mají věnovat úkolu 

přijímat návštěvníky, byly nezbytně vybaveni ochrannými respirátory. Toto má platit i pro návštěvníky, 

kteří se písemně, telefonicky nebo e-mailem předem hlásí na určitý termín. Radili jsme se také o tom, 

co se týče písemných dokladů o neinfekčnosti, a dospěli jsme k závěru, že prozatím nejsou 

bezpodmínečně nutné. Avšak ohledně spontánních návštěv ve Středisku v tomto chladném zimním 

období má platit, aby doba návštěvy netrvala déle než 2 hodiny, přičemž je ovšem nutno dbát 

na povinnost nosit respirátor a ve vaší návštěvní místností musí být mezi návštěvou a členem FIGU dělicí 

štít. 

Písemné doklady o provedeném testu na koronavirus mají platit i nadále pro pasivní členy nebo přátele 

FIGU, kteří provádějí ve Středisku svoji pracovní povinnost, přičemž mají při styku s jinými osobami 

eventuálně nutně nosit respirátory s tím, že smějí být v každém případě používány naprosto jen 

respirátory třídy FFP2. Pokud je někdo při nošení respirátoru vystaven posměchu, nemá se kvůli tomu 

hněvat a respirátor si sundavat, neboť zdraví má být důležitější. Toto preventivní opatření je stále ještě 

namístě, a to proto, že existuje možnost, že nákaza opět prodělá mutaci, která může celou situaci opět 

zhoršit nebo z níž může vzejít něco, co nebude nasvědčovat změně koronavirové nákazy, ale může to 

mít zcela cizí příznaky, jež tedy nebudou mít charakter koronavirové infekce. Nákaza totiž ještě není 

pryč, a tak stále ještě existuje a žádá si dále smrtelné oběti, zejména vlivem »vakcín«, na něž imunitní 

systém některých lidí reaguje nebezpečně. A tak lze učinit spolehlivou prognózu, že si pokračování 

očkovací kampaně ve prospěch dosud jen laxně a stále ještě nedostatečně otestovaných »očkovacích 

látek« bude žádat i nadále mnoho mrtvých po celém světě, přičemž počet mrtvých v souvislosti 

s koronavirovou nákazou činí v současnosti přes 8,7 miliónu, zatímco na základě chybných pozemských 

propočtů se jedná jen o 6,6 miliónu. 

Billy   Ano, žel je pozemské lidstvo obelháváno a podváděno, zejména právě vlivem médií, a tak existují 

v současné době jen nemnohé noviny a listy, jež skutečně usilují o rozšiřování pravdy. Velké noviny se 

sloučily v koncerny a šíří ve svých orgánech v širokém okruhu tytéž lži, jen ne pravdu nebo malé části 

pravdy vplétané do obsahu. Fakt, že mají v této hře prsty vlády, je sice popírán, avšak je pravdivý. A když 

jsme již u toho, tak můžeme říci, že se lže a podvádí i ohledně skutečností, jež se fakticky odehrávají 

na Ukrajině. Kromě toho tahá od samého počátku tohoto spektáklu, ohledně NATO a války, na pozadí 

za nitky pouze Amerika. A že Amerika největší část všech zemí na planetě poštvala proti Rusku 
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a že všichni tancují podle toho, jak Amerika píská, to nelze popřít. Západní státy Země jsou poštvány 

USA a vládní činitelé těchto států jsou tak hloupí, že tahají s USA za jeden provaz a dělají to, co jim 

Amerika diktovala a nadále diktuje. Hlupáci z vlád západních zemí nevidí a nechápou, že tak spolu s USA 

boří světový pořádek, že zpochybňují všechny evoluční výsledky dosažené od minulé světové války 

a že eventuálně dočista všechno zničí, ba zlikvidují mnoho lidských životů. Z toho důvodu se mohou USA 

stále více přibližovat k uskutečnění svých plánů na dosažení hegemonie, a sice s pomocí NATO, což ale 

hlupáci z vlád a z části národů ani nevidí, ani ve svých hrubě hloupých mozkovnách nechápou. Kromě 

toho – a to chci rovněž ještě říci – se ve tváři tohoto Zelenského zračí čím dál více nenávist, a to do té 

míry, že mi to již otřesně připomíná tvář Hitlera, kterého jsem spolu se Sfath mohl vidět z nejbližší 

blízkosti. Tehdy mi bylo teprve 7 let, ale ten nenávistný výraz Hitlerova obličeje mne tak zasáhl, že jsem 

ho nemohl nikdy zapomenout, ačkoliv od té doby jen v tomto mém životě uplynulo asi 80 let. Také 

Zelenskyj mluví podobně, jako mluvil kdysi Hitler, samozřejmě svým vlastním způsobem, ale z mého 

pohledu je to zřejmé a nepochybné. Také jeho jednání mi připadá nacistické, a proto dokážu také 

pochopit, že jej různí lidé označují za nacistu, jelikož jej takto hodnotí. Lidé si mi již různě stěžovali na 

to, že se také ukrajinská armáda chová nacisticky a páchá též hrůzné činy, jež pak podsouvá Rusům, ale 

že jsou navíc i mnozí vojáci, stejně jako samotný Zelenskyj, přímo nacisté a že jednají tomu 

odpovídajícím způsobem. Mimoto čím dál více zjišťuji, že zvláště němečtí politikové pronášejí veřejně 

primitivní a dětinské řeči proti Putinovi, jež nemohou být hloupější a pošetilejší a jež dokazují, jak 

nedospělí tito vládní činitelé skutečně jsou. Jejich řeči jsou skutečně více než jen dětinské, hloupé, 

přiblblé, nelogické, vůbec rozumem nepochopitelné a urážejí inteligentnost, takže mají právě opačný 

efekt, než jaký by vlastně musel být zamýšlen. Tyto idiotské výpovědi a řeči jsou ještě uváděny v televizi 

a svědčí o tom, jak pošetilí tito politici skutečně jsou, přičemž nedokážou posoudit, co se vůbec 

odehrává v člověku, který je obtěžován takovýmito idiotskými vyjádřeními, jež dráždí k tomu, aby se 

děly tím horší špatnosti. Když se podívám na všechnu tu nenávist, které se dává volný průchod, kolem 

a kolem, jakož i na to, jak se lidé přiklánějí k jedné či druhé straně, tak dospívám v závěru, že se nemůže 

vůbec nic zlepšit, ale jen zhoršit. Ze své strany se jen snažím o to, abych neutrálně ukazoval, co se děje 

a činí, aniž by se klonil na jednu ze stran, ale tak nejednají ti, kteří zaujatě pomáhají jedné či druhé straně 

anebo ji znevýhodňují. 

Ptaah   To, co říkáš, není pro tebe ani pro mě nic nového, neboť jsi přece sám s Florena a Bermunda ... 

Billy   ... ano, já vím, ale o tom bych nechtěl mluvit. 

Ptaah   To chápu, ale musí být ještě řečeno, že to, co jsi pověděl o zákeřnosti Ameriky, odpovídá pravdě. 

Oficiální a temné vedení amerického státu tvoří vlastní hybné síly probíhající válečné pohromy 

na Ukrajině. Amerika je nepochybně hybnou a vůdčí silou této války, která je vedena na Ukrajině v zájmu 

jejího oficiálního, určujícího vedení, jakož i v zájmu vedení temného, které pracuje ve skrytu na pozadí, 

přičemž tato státní vedení projevují zapálenou, bludnou vůli dosáhnout světové vlády. Obě tyto formy 

vedení amerického státu jsou pravými iniciátory a válečnými štváči, kteří na Ukrajině vedou válku 

a vynakládají na ni miliardy dolarů, čímž svůj předlužený stát ještě více zadlužují. Zejména to činí tím, 

že posílají velké dodávky zbraní, k čemuž jsou nabádány i ostatní státy, u nichž i Zelenskyj bezostyšně 

žebrá o zbraně a ony mu bez rozmyslu vyhovují. A jelikož tedy dostává vyžebrané zbraně, může vést 

válku stále déle a déle, a sice veskrze podle záměrů Američanů, kteří dychtí po světové vládě, avšak 

může tím také uspokojovat svoji vlastní válkychtivost. 

To, co Američané spolu se svým vazalem Zelenským dělají, činí jen proto, aby se přibližovali k naplnění 

své dychtivé vůle po dosažení světové nadvlády, tedy nikoliv proto, aby pomáhali Ukrajině a jejímu lidu. 
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Vpravdě za jejich konáním vězí pouze bažení po světové vládě, a za tímto účelem je onen skutečně 

hloupý muž, Zelenskyj, tím správným vazalem, který podle úmyslů a zájmů Ameriky dělá vše, co jejich 

tužbám přináší užitek. To ale státní činitelé, kteří jsou sami rovněž posedlí mocí a nemysliví, 

nerozeznávají a dodávají Zelenskému zbraně, stejně jako to nerozeznávají ani Amerikou ovlivněné části 

populace nejrůznějších států, které všemu jásavě a halasně přizvukují, a schvalují zbraňové dodávky 

Zelenskému a nechávají mu je posílat. I ukrajinský lid je slepý a nemyslivý, neboť nerozpoznává, že jeho 

státní vůdce, Zelenskyj, je vášnivým, fanatickým válečným štváčem, jenž nemá sobě rovného a který 

coby studovaný komik a herec podvádí a zneužívá občany ukrajinské populace a vojsko ve prospěch své 

fanatické válkychtivosti, a posílá je tedy bezskrupulně na smrt a ničí zemi. 

Zelenskyj samotný je velmi nevypočitatelný, zlovolný, a navíc ve vztahu k Rusku neobyčejně 

bezskrupulózní a nenávistný muž a válečný štváč, který bez rozpaků, neodpovědně a v mocenské 

posedlosti žene ukrajinské vojáky do války a na smrt. Pokládá se za velkého a nepřekonatelného, 

přičemž kvůli svému nerozumu také zmateně a potřeštěně řeční, poštvává lidi svými lžemi 

a neuváženými domněnkami proti Rusku, resp. proti Putinovi, přičemž také vyhrožuje a rozněcuje 

na světě strach. Je tak hloupý, resp. nemyslivý a tak nedostatečně prozíravý, že nerozeznává, že svými 

hloupými řečmi vyprovokovává světovou, ba dokonce jadernou válku, což veskrze odpovídá záměrům 

Ameriky, která chce spolu s NATO uskutečnit protiúder, kvůli čemuž se již po celé měsíce diskutují určitá 

opatření. Tak se tento muž, Zelenskyj, skutečně ve své hlouposti snaží o to, aby pro Ameriku činil vše, 

co se po něm žádá – přičemž to kvůli své neschopnosti myslet dokonce ani neví, a tedy nechápe. Jedná 

tímto způsobem, aniž by uvážil, že ho jednoho dne Amerika jednoduše vypoklonkuje ze sféry své přízně, 

až jej už nebude potřebovat pro své špinavé machinace. Že tím riskuje svůj vlastní život, na to tento 

mocí posedlý a velikášský muž rovněž nepomýšlí, přičemž bývá ihned sklíčený a bezmocný, když se děje 

něco, co si nedokáže předem spočítat. 

Billy   Ten to však jistě zažije a zakusí, neboť již od nepaměti se říká: Mouřenín posloužil, mouřenín může 

jít. Kromě toho je nutno říci, že zdaleka ne všichni lidé v USA souhlasí s tím, co dělá jejich vláda ohledně 

války na Ukrajině, ohledně zbraňových dodávek Zelenskému a ohledně miliardového zadlužování, které 

z toho plyne. Tito Američané obojího pohlaví nechtějí, aby vláda právě jednala za jejich zády, avšak 

nemohou proti tomu nic udělat a mohou jen bez odporu zatínat ruce v pěst, čímž ale ničeho nedosahují. 

Tito počestní lidé v USA jsou však ze strany těch, kteří o Americe špatně smýšlejí, rovněž vnímáni jako 

špatní Američané a jsou jimi neoprávněně rovněž odsuzováni jako zlí a špatní. A tito lidé v USA musejí 

navíc ještě solit daně za to, že neodpovědní vládní činitelé dodávají zbraně Zelenskému. 

Ale o tom už dále nehovořme, neboť bude patrně lepší, abys přednesl své otázky, než abychom mluvili 

o neodpovědných vládních činitelích USA, daňových poplatnících a nezúčastněných osobách 

amerického lidu, neboť idioti ze světové populace, kteří nevidí, a tedy ani nechápou skutečnost a její 

pravdu, se beztak nic nenaučí a zůstanou hloupí, jelikož si neosvojí samostatné myšlení, a budou tedy 

zůstávat po celý svůj život právě hloupí a pošetilí. 

Ptaah   To si rovněž myslím. – Dobrá – zanechme tedy této tematiky. V letopisech svého otce jsem četl, 

že s tebou podnikal četné cesty časem a bral tě na Zemi na místa a k lidem, kteří byli naprosto jiní, než 

jak se tvrdí v dochovaných zdrojích, jež tedy neodpovídají pravdě. A tak tě již roku 1947 dopravil 

na nejvyšší horu, tedy na Everest, na kterou jsi mohl vstoupit a setrvat na ní 40 minut, zatímco jsi byl 

vybaven celkovým štítem na ochranu dýchání, který ti dodával i teplo. Na stranu druhou jsi mohl také 

navštívit nejteplejší místo na Zemi, kde jsi prodléval zhruba 6 hodin, zatímco jsi byl chráněn týmž 

způsobem jako na Everestu. To ... 
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Billy   ... ano, na to si vzpomínám, stejně jako na ten Mount Everest. Bylo to někde na severu Persie – 

v pekelně horké poušti, což jsem ovšem neregistroval, jelikož mne chladil můj oblek. Nevím už ale, jak 

se ta poušť jmenovala. Byl jsem také na jiných horkých místech, jako i v Queenslandu a v Údolí smrti 

atd. Částečně jsem byl i na svých »normálních« cestách na horkých pouštích a na místech, kam chodili 

jinak pouze domácí obyvatelé, anebo kterým se dokonce i oni vyhýbali. 

Ptaah   V Persii se jednalo o poušť »Dašt-e Lút«. Můj otec ji označoval jako »poušť písku«. Poznamenal 

však také, že s tebou navštívil všechny velké pozemské sopky. 

Billy   Ano, viděl jsem ty největší i ty nejzajímavější. V Evropě jsem vlastně viděl všechny, i ty malé. 

Rovněž i Flegrejská pole, Etnu a Vesuv v Itálii. V okolí sopky Stromboli – jednoho z globálně 

nejaktivnějších vulkánů, který bude ostatně v těchto dnech opět svými novými výbuchy budit pozornost 

– se nalézá několik velkých podzemních a pokud vím dosud neobjevených vulkánů u mořského dna, 

zatímco celá oblast Flegrejských polí se vyznačuje malými sopečnými trhlinami a jinými malými 

sopečnými aktivitami, jež lze v mnoha oblastech pozorovat, jelikož tam stoupá ze země pára nebo kouř. 

Také na dně Středozemního moře jsou takové, velmi početné sopečné výrůstky, sopečné trubice, které 

vyčnívají z mořského dna a vyvrhují černý »kouř« atd. Viděl jsem nejen velmi nebezpečnou 

Yellowstonskou kalderu v Americe, ale i různé další kaldery na Zemi, jako na jihu Evropy, vedle sopek 

Vesuv a Etna ještě i vulkán Stromboli – jak jsem ale již říkal –, kolem nějž se nalézá několik podmořských 

vulkánů, které, pokud vím, ještě nebyly objeveny. Stromboli znám dobře, neboť tam jsem měl jednou 

jeden zvláštní zážitek. Také ve Středozemním moři se nachází pod vodní hladinou zhruba 1000 malých 

i větších sopečných míst, z nichž je vyvrhována hmota. To vše náleží k Flegrejským polím, která všechna 

dohromady tvoří podzemně aktivní, obrovskou kalderu, která se přibližuje ke svému mohutnému 

výbuchu, který nastane ..., jako se tak stane v případě kaldery v pohoří Eifel na severu Evropy v době ... 

Ptaah   S mým otcem, Sfath, jsi viděl i četné další věci. 

Billy   Ano, např. také patrně největší jeskyni na Zemi. Bylo to někde na Dálném východě. Sice to místo 

již přesně neznám, ale Sfath tehdy beztak podotýkal, že mám zachovávat mlčení o tom, kde se přesně 

nalézá. 

Ptaah   To tedy nesmíš otevřeně uvádět? 

Billy   Ano, tak tomu je, ale říkal – to ještě vím –, že to budu smět povědět tobě, až sem pak někdy 

později přijdeš. A kdybych to ještě přesně věděl a pověděl to, tedy právě jen tobě, tak bych pak 

ve zprávě postupoval obvyklým způsobem tak, že bych ty informace nahradil trojtečkami. 

Ptaah   Pak o tom hovořme později. 

Billy   Ano, to bude patrně správné, neboť o těchto věcech bychom spolu měli mluvit pouze na soukromé 

úrovni. 

Ptaah   Tak tomu jest. – V otcových letopisech jsou uvedeny i různé události, které jsi v severní Africe ... 

Billy   ... ano, na to si pamatuji, ale to bych ti rád vyprávěl později. Také to, co se odehrálo, když jsem 

tam byl v 50. a 60. letech 20. století, rovněž i na Sahaře. Nebylo to zrovna potěšitelné, neboť ..., nu ano, 

o tom vlastně mluvit nechci. Ale je možná zajímavé vědět, že poušť Sahara byla v mnohem dřívější době 

obrovským pralesem, přičemž velmi rozlehlé oblasti byly velmi úrodné. Vše vypadalo naprosto odlišně, 

přičemž i četné další oblasti na Zemi měly zcela odlišné vzezření, než mají dnes. Již 20 000 let 

postačovalo k tomu, aby se vše natolik proměnilo, že by dnes už nikdo ty krajiny nepoznal, kdyby je 
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tehdy viděl. Tak to je i v případě jezera Sanura a celé zdejší oblasti kolem dokola, kde na březích sídlili 

trpaslíci, resp. lidé malého vzrůstu, kteří se zde usadili asi před 42 000 lety, avšak následně opět 

odcestovali a také vymírali, když asi za 10 000 let praskla jezerní hráz a vodstva vytekla do údolí. Nu ano, 

tak to bylo, ale v dnešní době o tom již nikdo nic neví, až na některé naše členy, jelikož jsme při svých 

výkopových pracích ještě nalezli rákos o tloušťce jednoho palce, když jsme kopali ve sklepě i kvůli 

upevnění vozovny, neboť tato budova stojí právě v někdejší pobřežní krajině jezera Sanura. 

Ptaah   To je mi známo, neboť o tom jsem již jednou hovořili. Byl jsi však s mým otcem také ve starém 

Egyptě, kde jsi ... 

Billy   ... ano, tam jsme byli. Tam jsem se seznámil i s tím válečnickým králem, který se jmenoval Senela 

nebo tak nějak, přesně už to nevím. Jednou později mi Sfath vyprávěl, že byl tento muž zabit, resp. 

zavražděn. 

Ptaah   To souhlasí, tak je to uvedeno v otcových letopisech. To jménu ale neznělo Selena, nýbrž faraón 

Senebkai, třebaže to byl vlastně zprvu jen válečný dobyvatel. Ten byl skutečně pak zavražděn, a sice 

jedním potomkem skutečného faraonského rodu. 

Billy   To bylo přibližně před 4000 lety nebo tak. 

Ptaah   Podle otcových záznamů asi roku 1700 před Jmmanuelem, tedy právě před »Ježíšem«, jak jej 

chybně nazývají křesťané a muslimové, ačkoliv toto jméno nikdy neměl. Vy jste spolu však byli v Egyptě 

častokrát a v různých dobách. 

Billy   Ano, to je správně, byli jsme tam častokrát, i v těch letech, kdy jedno těžké zemětřesení roztrhalo 

půdu a tamní stavby a způsobilo, že se potopily do moře. V tom ohledu si vzpomínám na to, že tam 

tehdy byl jeden muž, kterého Sfath dobře znal a s nímž vedl dlouhé rozhovory, zatímco jsem mohl se 

zájmem poslouchat a všemu rozumět díky překladači. Ten muž se zabýval hvězdami na nebi, jakož 

i Zemí, Sluncem a celou soustavou SOL, a Sfath jej vzdělával také o tom, že se Země pohybuje během 

365 dnů kolem Slunce, stejně jako se kolem něj pohybují i jiné planety soustavy SOL, jenže se zcela 

jinými oběžnými dobami. Pak jsme byli také tam – jak jsem již říkal –, kde jedno závažné zemětřesení 

doslova roztrhalo zemi na kousky a zbořilo všechna stavení ve městě, načež následovalo ještě těžší 

zemětřesení, kvůli němuž se úplně vše potopilo do moře. 

Co se však týče Jmmanuela, tak jeho jméno bylo skutečně Jmmanuel, a nikoliv Ježíš, jak mu bylo 

přibájeno a jak je mu ještě dnes podsouváno. Byl ukřižován vinou 3 velekněží a jedné malé skupinky 

fanatických věřících. Jednalo se asi o 10 nebo 12 lidí, kteří byli fanatickými zastánci oněch velekněží. 

Jmmanuel byl jimi obviněn jako údajný »rouhač Boha« a »rouhač Nauky« ve vztahu k židovskému 

náboženskému učení u šéfa římských okupantů, a sice u Pilata. Těm 3 velekněžím a několika málo 

fanatickým přívržencům z lidu se podařilo přesvědčit Pilata o tom, že se Jmmanuel jako zločinec 

prohřešuje proti Nauce »Adonaie«, resp. »Jod. He. Waw. He«, a že je proto nutné jej odsoudit k smrti. 

Pilatus si to nepřál, jelikož nepovažoval Jmmanuela za vinného, avšak pod snaživým nátlakem těch 

3 kněží a jejich fanatických souběžců nakonec povolil a svalil vinu za tuto popravu na židovské velekněze 

a jejich fanatické zastánce, jelikož tehdejší náboženský zákon židů takové potrestání údajně vyžadoval, 

což byla ale lež velekněží. 

To, že většina židovského lidu vnímala Jmmanuela vlastně jako prorokovaného proroka, a že jej tedy 

očekávala a čekala na jeho Nauku, se veskrze shodovalo se skutečnostmi. Nauka, které Jmmanuel 

vyučoval, se však zcela odlišovala od Učení, jež bylo od nepaměti tradováno v nekonečně zfalšované 
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podobě, a tudíž toto Učení ohrožovala, a právě tak i velekněze, protože Nauka, kterou Jmmanuel 

přinášel, představovala hrozbu, že bude zrušena víra. Proto byl Jmmanuel pomocí lží osočován jako 

»zrádce Nauky« a odsouzen k smrti. Ve skutečnosti a pravdě však potom nebyl přikován na kříž, nýbrž 

na dlouhý popravčí kůl ve tvaru Y, na němž po několika hodinách upadl do hlubokého bezvědomí a byl 

považován na mrtvého, takže jej jeho zastánci směli sejmout a »položit do hrobu« v jedné jeskyni mimo 

městské zdi Jeruzaléma. Na tom místě byl však tajně opečováván, a když opět nabyl takových sil, 

že mohl chodit, tak uprchl z Jeruzaléma do Damašku, následně na sever do řeckého města Myrrha 

a poté dále na východ, až dospěl do Kašmíru, kde byl nazýván Yuz Asaf a kde dále šířil svoji Nauku, která 

byla však až k nepoznání zfalšována. 

Dnes vlastně nikdo již neví, proč vznikl antijudaismus, čímž myslím nenávist k židům. Následkem 

Jmmanuelovy popravy bylo to – a to začalo již brzy –, že pozdější Jmmanuelovi zastánci obviňovali z jeho 

vraždy celý národ židů, ačkoliv se pouze dvěma hrstkám fanatiků podařilo pomocí lží atd. způsobit, aby 

byl Jmmanuel odsouzen k smrti a popraven. Fakticky je toto důvod nenávisti proti židovským věřícím, 

proti národu židů, a tudíž vznikl antijudaismus původně vinou několika málo provinilců, kteří byli tak 

fanaticky indoktrinováni, že byli dokonce ochotni přát a přisoudit smrt nevinnému. Avšak v tomto 

ohledu se objevují různá fantazijní tvrzení, která líčí původ nenávisti proti židům. Ta však vznikla 

ve skutečnosti jen kvůli 3 původcům a několika fanatikům – tedy nikoliv kvůli izraelskému národu –, 

kteří chtěli Jmmanuela zavraždit. 

Ale okolnost, že potřeštění nechápavci vytvořili ze skutečného jména Jmmanuel následně Ježíše 

Nazaretského a prohlásili jej za zakladatele křesťanství, proběhla vlastně až tehdy, když byl Jmmanuel 

již v Kašmíru. Skutečnost, že se mnozí lidé oddělovali od židovství a přikláněli se ke vznikajícímu 

křesťanství, se táhla po dlouhá staletí. Snižování významu židovské víry potřebovalo dlouhý čas, právě 

jako i křesťanství, které se až po velmi dlouhé době otevřeně prosadilo jako víra. 

Ona ztřeštěná a zmatená představa, že Jmmanuel zemřel pro všechny lidi a nesl do smrti jejich hříchy, 

byla ovšem v tehdejší době ještě židovská a vytvořili ji věřící, kteří odpadávali od židovského vyznání 

a kteří vadně pochopili a falešně interpretovali veškerou Nauku, kterou Jmmanuel přinášel. Tito věřící 

vše chybně pochopili a zastávali názor, že Nauka, které Jmmanuel vyučoval, byla diktována samotným 

Bohem, takže tito zastánci všemu porozuměli naprosto chybně.  To ovšem nebylo nic kromobyčejného, 

neboť stará zažraná víra v Adonaie a jeho velikost a všemocnost nic jiného nepřipouštěla. Mimoto byli 

Jmmanuelovi rodiče židé, a proto byl také Jmmanuel vnímán a posuzován jako žid, a to i přesto, 

že nezastával židovskou víru. Velký počet zastánců jej sice chápal jako putujícího rabína, avšak nechápal 

jeho Nauku, a tedy ani to, čemu vlastně vyučoval. Nebylo pochopeno, že chtěl po celou dobu svého 

života sdělovat to dobré a správné a že chtěl rozlomit staré struktury víry, a sice tím, že jemně pracoval 

na tom, aby lidi poučoval o pravdě, aniž by při tom otevřeně napadal jejich bludnou víru v Boha. To bylo 

v tehdejší době více než nezbytné, neboť bylo životu nebezpečné říkat něco proti Bohu, a navíc ještě 

samostatně myslet a nemyslet jednoduše nábožensky. 3 velekněží nicméně i přesto rozpoznali, co 

Jmmanuel zamýšlel a jaký význam obsahovala jeho Nauka, a proto jej u Pilata pomocí lživých osočení 

žalovali a požadovali jeho smrt. 

Jmmanuel nebyl nikdy věřící, a tedy ani žid, nýbrž jen izraelita. Křesťanství tuto pravdu doposud, přes 

2000 let, zamlčovalo a překrucovalo, zatímco židé zůstávali u své staré, tradiční víry, jelikož nemohli být 

Jmmanuelem a jeho Učením pravdy poučeni. V tehdejší době byli Jmmanuelovi zastánci židovští věřící 

a ti jeho Učení chybně pochopili a chybně jej vykládali, následkem čehož jej rozšiřovali na základě svého 

chybného chápání, z čehož nakonec vzešlo evangelium. To vše tedy Jmmanuelovi zastánci za základě 
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svého chybného pochopení vynesli a rozšířili ze severní Galileje do světa, a to aniž by se někdo kdy tázal 

na faktickou pravdu, jelikož lidé všemu jednoduše bez rozmyslu věřili. Proto je tomu také tak, že je 

v křesťanství přítomno tak málo stop z židovského náboženství. Jmmanuelovi zastánci se oddělovali 

od židovství již v době, kdy byl Jmmanuel přikováván na kůl ve tvaru Y. To plně postačovalo k tomu, aby 

se Jmmanuelovi zastánci odloučili od židovství a zatracovali ty, kteří se provinili Jmmanuelovou 

popravou. Žel se stalo, že popravu očumoval velký počet lidu, který byl pobouřen z popudu oněch viníků 

– tehdy bylo toto poštvávání lidu právě běžné, jako je běžné ještě i dnes, čímž rychle vzniká zástup lůzy 

tvořený řvoucími fanatiky –, následkem čehož Jmmanuelovi zastánci, kteří byli rovněž přítomni 

ve velkém počtu, nadávali čumilům a srovnávali je s viníky; tento přístup se od té doby zachovával, a tak 

byla připisována odpovědnost za Jmmanuelovu popravu obecně židovským věřícím, kteří na ní nenesli 

vinu. Toto konání se rychle rozšířilo úplně všude, což vedlo také ke snižování významu židovské víry 

a mělo za následek vznik falešné víry Jmmanuelových přívrženců. A netrvalo dlouho a Jmmanuelovi bylo 

přisouzeno, že je syn Boží, a jeho Nauka, která byla chybně pochopena, byla deklarována jako slovo 

Boží, následkem čehož se falešná víra utvořila v evangelium. Tím se ze všeho stala víra s tak rozhodným 

charakterem falešné správnosti, že lidé na jejím základě začali bludně a bezpodmínečně uznávat Boha 

jako nejvyšší instanci a vlastní jednání jako jeho vůli. Z toho potom vycházela – a sice na základě 

falešných dopisů, které po velmi dlouhou dobu opakovaně psali Jmmanuelovi zastánci znalí písma 

a jejich následníci a opět i jejich potomci – víra v Ježíše a následně víra křesťanská a křesťanství. Z něj 

potom vzcházely dramatické následky v podobě krvavého křesťanství, které si v následujících více než 

2000 letech vyžádalo milióny lidských životů, a to jak vlivem pronásledování křesťanů a zaslepeného 

honu na čarodějnice, tak vlivem věrských válek atd., atp. Až příliš často a stále více a více se přitom 

křesťanská víra stupňovala do podoby nenávistného faktoru mířeného proti židům, kteří údajně zavinili 

popravu Jmmanuela, ačkoliv na ní nesli vinu jen nemnozí fanatici. Tak vznikl skutečně křesťanský 

antijudaismus, avšak nikoli tím způsobem, který lidem lživě a podvodně namlouvají staré rasistické spisy 

a vylhaná tvrzení, jež tvořily přímou předlohu, resp. popud, resp. argumentační výpomoc 

k pronásledování židů a holokaustu ve světové válce vedené mezi lety 1939 až 1945 nacisty. 

Křesťanům nevyhovovalo ani to, že byli židé dobří obchodníci, že byli v obchodování dosti zdatní a že se 

stávali závratnými boháči, jako např. Rothschildové, kteří jsou těmi nejznámějšími – a tak na ně křesťané 

nevražili a dělají to dodnes. Nemohou jednoduše pochopit, že tito lidé na svém bohatství tvrdě 

pracovali, i když při tom možná někdy páchali jisté nepravosti, což se jistě nedá popřít, ale to je přece 

lidské, a není to tedy nic kromobyčejného. Ať už to bylo tak nebo onak, když lidé dnes dávají ještě volný 

průchod své závisti a nenávisti, tak to jednoduše není správné, ale odpovídá to zlému, zavrženíhodnému 

smýšlení a dokazuje to, že takto jednající lidé mají zatraceně špinavý, zpustlý a mizerný charakter, 

a proto také bez uvážení mučí, vraždí, boří a ničí, když jim něco přelétne přes nos, když je zachvátí zášť 

nebo když táhnou do války atd. 

V dnešní době se opět hojněji objevují útoky proti židovství, proti židovským věřícím, tedy právě štvavé 

akce, násilnosti, výtržnosti a útoky na život a majetek židů, přičemž je to vše ve skutečnosti motivováno 

nábožensky, což si však dnešní nenávistníci židů často neuvědomují. Mezinárodně se ale pojem 

antijudaismu vyvíjel až od roku 1881, třebaže vlastně všechno započalo již ve 20. letech 19. století, když 

křesťané z Německa přicestovali na Ukrajinu a do Ruska; ti pak zavdali příčinu k tomu, že v tehdejším 

carském Rusku probíhaly antižidovské útoky. Tyto útoky fakticky vycházely z iniciativy oněch křesťanů, 

kteří přicestovali z Německa a kteří založili podzemní hnutí, přičemž rozšiřovali v Rusku, a sice zejména 

i v oblasti Ukrajiny, své nepřátelství proti židům. Byla to pak tato organizace, která zavraždila ruského 

cara Alexandra II., avšak podsunula tento čin na základě lživých tvrzení židům. Z toho plynuly následky 
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až do nového tisíciletí, a proto byli po změně tisíciletí četní židé vražděni, hlavně na Ukrajině, čemuž 

napomáhala i policie a armáda. Toto pronásledování a vraždění židů trvalo bezmála 20 let a vyžádalo si 

tisíce mrtvých. Tím ovšem pronásledování židů neskončilo, ale byl to jen počátek toho, že bylo od roku 

1920 zavražděno zhruba 100 000 židů, a sice zejména na Ukrajině, kde protižidovsky běsnila ukrajinská 

lidová armáda, vedle jiných aktérů. Tehdy vstoupil do hry také Adolf Hitler, a sice již ve světové válce 

mezi lety 1914 až 1918, když se jako Rakušan asimiloval v Německu a táhl do války spolu s nenávistníky 

židů, kteří jej svojí protižidovskou záští indoktrinovali, načež se stal nevídaným nesnášenlivcem židů. 

Když se mu pak podařilo dostat se v Německu k moci a vyhlásit »Velkoněmeckou říši«, tak začalo 

pronásledování židů o to silněji, z čehož se utvořil holokaust a milióny a milióny lidí byli vražděni 

v plynových komorách, mláceni k smrti a stříleni. Avšak faktická pravda ohledně událostí na Ukrajině 

a v Rusku byla vědomě tak zfalšována a tradována, že dnes již nikdo nezná pravdu o faktickém, 

pravdivém dění, takže lidé lživě a podvodně zfalšované události berou za bernou minci a věří každé lži. 

Avšak tak se na Zemi celkově postupuje již od nepaměti, a tudíž svět ovládají lži a klamy, a lid v každé 

zemi je obelháván, podváděn a voděn za nos. Opravdu jsou mu prezentovány dějiny světa, které od 

A do Z neodpovídají faktické pravdě – a jimž hloupě a přiblble věří dokonce i ti kteří vládní činitelé, 

ačkoliv jsou do těchto dějin jen místy vpleteny některé pravdy. A tak se děje, že i dnes stojí opět 

na čelném místě Německo – jakož i evropská diktatura s Ursulou von der Leyenovou – v tom ohledu, 

že ve velkém stylu slovem i skutkem spolupůsobí na válce mezi Ukrajinou a Ruskem, údajně ve smyslu 

»poskytování pomoci«, avšak ve skutečnosti jde, jako od nepaměti, o to, aby se zákeřně pasovalo 

do role dobré strany. Avšak pravý důvod tohoto konání je zamlčován, a část lidu, která zná skutečnou 

pravdu a nesouhlasí s působením a jednáním vládních činitelů a jejich souběžců z lidu, musí křičet 

do prázdna a nemůže nic změnit. A to nemluvím o původcích války, USA, kteří mají v úmyslu dospět 

k hegemonii a dělají úplně vše pro to, aby dosáhli svého cíle. 

Nyní musím ale ještě jednou zmínit proces, při němž se Jmmanuelovi zastánci oddělovali od židovství 

a při němž vznikalo křesťanství – a to byl skutečně plíživý proces, který započal již tehdy, když byl 

Jmmanuel nikoliv jako mrtvý, nýbrž jako bezvládný zachráněn. Jeho další život byl interpretován a mezi 

jeho zastánci rozšířen jako »božské vstání z mrtvých«, což byl náhled, jaký se šířil rychle a daleko jako 

lavina. O tom všem se samozřejmě dozvěděli i viníci, kteří vyslali své dráby, aby Jmmanuela úkladně 

usmrtili, avšak to se jim nezdařilo, a jemu se i přesto podařilo uprchnout do Kašmíru. Jeho přívrženci 

nicméně i přesto utvořili takzvanou praobec, která se zabývala jeho chybně pochopeným Učením 

a do níž vstupovali další členové, resp. věřící, totiž mnozí z těch, kteří v Jmmanuelovi spatřovali proroka, 

který jim byl zaslíben. 

Ti trvali na této představě, zatímco jiní věřící považovali to vše za naprosto absurdní a distancovali se 

od toho. Jmmanuel samotný na otázku, zda je on tímto prorokem, nikdy souhlasně neodpověděl, což 

ale vedlo k tomu, že v něm jeho zastánci tím spíše viděli proroka, kterého vidět chtěli, což tak zůstávalo 

dodnes a on je považován za »syna Božího«. To je vlastně to, co jsem na četných cestách se Sfath viděl, 

zažíval a dovídal se přímo na místě, přičemž vše je ve skutečnosti naprosto jiné, než jak se to lživě 

a podvodně traduje. 

Veškerá náboženská víra je tak jako tak chybná, a žádná víra jakéhokoliv druhu neopravňuje člověka 

k tomu, aby očerňoval náboženské lidi, ubližoval jim, nebo je dokonce vraždil a vyhlazoval válkami 

a masakry, jako to bylo od nepaměti a je ještě i dnes zcela běžné zvláště v křesťanství a islámu – i když 

se to oficiálně pokrytecky popírá a nenávist k židům je i nadále tajně pěstována. 
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Ptaah   To je žel pravda, neboť to vím díky svým výzkumům, které jsem provedl u nesčetných 

nábožensky věřících pozemšťanů. 

Billy   No právě, to je také zjištění, k němuž sám opakovaně dospívám. Ale tu mi tane na mysli, že Sfath 

říkal, že změna klimatu bude pak také vyvolávat změny v zemském magnetismu, což bude opět různě 

ovlivňovat životní prostředí. 

Ptaah   To souhlasí, avšak o tom bychom měli hovořit později, neboť ... 

Billy   Ano, tak dobře. Od Sfath jsem se také učil tomu, že např. různá slunce vznikají a opět zanikají, 

jakož i to, že velká slunce nežijí tak dlouho jako ta malá, resp. že velká slunce nemohou existovat tak 

dlouho jako slunce malá, k nimž patří kupř. to naše, kolem něhož se Zemí kroužíme. Země potřebovala 

na obkroužení Slunce před zhruba 4 miliardami let 473 dní, avšak tento počet se opakovaně měnil, takže 

Země jednou potřebovala dokonce jen 80 dní k tomu, aby prudkým tempem obkroužila Slunce. Jednou, 

asi před 20 milióny lety, k tomu potřebovala přibližně 425 dní, mnohem později pak opět poněkud 

méně, avšak nakonec se její oběžná doba ustálila na 365 dnech a několika přibližných hodinách, jako je 

tomu ještě i dnes. Spolu se Sfath jsem různě viděl, že všechny tyto různé oběžné doby Země kolem 

Slunce vznikaly tak, že Země kolidovala – prostým nárazem nebo i srážkami – s velmi gigantickými nebo 

velkými planetárními útvary a s velkými, menšími nebo malými asteroidy. To mělo za následek, že se 

Země začala pohybovat rychleji nebo pomaleji – případ od případu –, takže potřebovala více či méně 

dní k tomu, aby obkroužila Zemi. A Sfath tehdy vysvětloval, že se měnila i dráha kolem Slunce a vlastní 

rotace Země, přičemž byla pozměňována i rotace osy pólů, která se zachovala až do současné doby; 

k tomu přispěl i Měsíc, který se k Zemi připojil až později a který přiletěl z vašeho Vesmíru a byl Zemí 

»zachycen«. To pozemští vědci přirozeně nechtějí připustit a tvrdí, že se Měsíc oddělil od Země. Tito 

»koryfejové« stále ještě nepochopili, že jejich domněnka je od základu chybná, stejně jako různé další. 

Mnozí z nich nechápou a neakceptují ani to, že jiné planety a ostatní vesmírná tělesa mohou mít 

naprosto tytéž, resp. stejné materiální skladby, jaké existují na Zemi. Velmi mnoho jiných planet nese 

také životní formy, které vykazují částečně velmi vysoký stupeň vědomního vývoje a jsou mnohem 

pokročilejší a inteligentnější než ti nejchytřejší pozemšťánci. Jiné světy mají také jezera, potoky, řeky, 

lesy a moře a mnohé jiné věci, jaké existují i na Zemi. Jenže povrchy jiných planet jsou právě utvořeny 

jinak než povrch Země. Tyto věci však pozemšťánkům ještě nedocházejí, zvláště právě těm »hrdinkám« 

a »hrdinům«, kteří si neumějí představit a nechtějí pochopit a připustit, že velmi četné světy v celém 

materiálním pásu Vesmíru jsou plné života, a nesou dokonce i vyspělejší životní formy, jež mají vysoce 

vyvinuté technologie, které jim dovolují i cestovat materiálním pásem atd. Přemnozí naši »vědci« – 

které musím zřejmě označit za dutohlavce, k nimž se řadí i různí jedinci z normálního lidu – nechápou, 

že Země není v člověkem nepochopitelné »nekonečnosti« našeho Vesmíru (který přece představuje 

pouze 7. část ze všech Vesmírů Tvoření) jedinou planetou, která je osemeněna a která nese život, neboť 

i jiné planety nesou někdy vysoce inteligentní život, který je pokročilejší než ten, který existuje na naší 

planetě. A že naše Tvoření sestává ze 7 Vesmíru, z nichž každý disponuje materiální pásem, to doposud 

nedocvaklo všem těm chytrákům, kteří tvrdí, že toho o Vesmíru tolik vědí; ve skutečnosti existuje 

7 Vesmírů, jež jsou navíc začleněny do dimenzí minulosti a budoucnosti. Dotyční sice vědí, že se 

materiální pás se všemi svými galaxiemi atd. stále více rozpíná, avšak ve skutečnosti ani nevědí, že 

původ Tvoření s jeho 7 Vesmíry byl nepatrný a menší než atom, když explodoval vlivem takzvaného 

velkého třesku; dotyční se toto pouze domnívají, resp. se toho domýšlejí, ale nevědí, jak vzešel tento 

nepatrný původ, z nějž vznikl velký třesk Tvoření s jeho 7 Vesmíry. A tím spíše nemají ani potuchy o tom, 

že to, co nazývají Vesmírem, nepředstavuje nic jiného než 7. díl Tvoření, avšak nikoliv výtvor 
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imaginárního Boha nebo Boha stvořitele atd. Ve skutečnosti nemají o vzniku toho všeho ani tušení, 

takže je pro ně původ z nicoty, z níž se začal vyvíjet počátek vší existence, kniha se sedmi pečetěmi, 

které ještě velmi dlouho nebudou schopni zlomit. Sfath také říkal, že vy, Plejaren, se domníváte, 

že počet galaxií v jednom i druhém materiálním pásu činí více než 900 miliard, což oni »bystří« 

pozemšťánci masivně podhodnocují, neboť ti počítají s přibližně 100 miliardami, pokud vím. 

V každém případě a rozhodně není pozemský člověk nepředstižným živočichem, pokud jde o inteligenci, 

jak se kvůli svému velikášství domnívá. To se ještě dozví, a sice ke své vlastní lítosti, ale to je zase jiná 

věc. 

Kromě toho je nutno povědět, že pozemšťané v současnosti se svými primitivními teleskopy – které 

však považují za vyspělou techniku – hledí do vzdálenosti asi jen 14 světelných let, a nikoliv dále. Proto 

ani nevidí, že je Vesmír tak velký a nekonečný, jak si jej ve skutečnosti nedokážou představit. Označili 

by skutečnou rozlohu Vesmíru za »nekonečnou«, avšak ta nekonečná není, neboť i tato nekonečnost 

má svoji mez. Ve skutečnosti vidí přece jen hmotný pás, před nímž se nalézá – což si lidský rozum 

nedokáže vysvětlit, ani to lidé nedokážou spatřit svými teleskopy – nekonečně prázdný vesmírný prostor 

sestávající ze 3 prostorových dimenzí o různých soudržnostech. Také za vnější částí materiálního pásu 

nebo na jeho druhé straně se rovněž nalézají 3 nekonečně prázdné vesmírné prostory o různých 

soudržnostech. Žádný vědec také neví, že celý Vesmír s 3 prázdnými prostory před samotným 

materiálním pásem a 3 prázdnými prostory za ním tvoří pouze 1/7 celku, který se označuje jako Tvoření; 

a Tvoření v sobě skrývá 7 různých Vesmírů, jež v sobě kromě dimenze přítomnosti chovají ještě nesčetné 

dimenze minulosti a budoucnosti. 

Ptaah   K tomu zřejmě nemusím nic dalšího vysvětlovat, avšak ohledně války na Ukrajině chci znovu 

zmínit, že vlastním agresorem je Amerika a ta poštvává celý Západ proti Rusku, přičemž ale nedokážu 

pochopit, proč to pozemšťané nerozeznávají. 

Dokonce i jazyk používají velmi primitivně myslící lidé jako zbraň, kterou plodí o to větší nenávist, 

pomstu a pronásledování, a sice zejména vlivem anglické řeči, které se lidé učí již po celém světě 

a kterou využívají, což odpovídá záměrům Ameriky a o což bylo velmi usilováno v podstatě již při vzniku 

Ameriky, přičemž se již tehdy projevoval záměr, že svět nemá ovládnout anglická řeč, ale přímo samotná 

Amerika. A také v tomto ohledu hrál roli jeden z Německa pocházející občan, který vycestoval 

do Ameriky a proklamoval, že anglická řeč je ta, která je nezbytná. 

Billy   Ano, o tom vím, stejně jako o tom, že USA prováděly špionážní odposlechy proti tajným službám 

četných států na celém světě – a to probíhá ještě i dnes –, a sice pomocí přístrojů, které byly vynalezeny 

a vyrobeny švýcarskou firmou ... Zejména CIA, BND (Spolková zpravodajská služba Německa; pozn. 

překl.) a KGB byly v těchto aktivitách mistry, jak je tomu patrně ještě i dnes. Také náboženský a politický 

teror se neumenšil, nýbrž zvětšil. Zejména mám na mysli politický islámský teror, jakož ale i teror 

fanatických zastánců islámského náboženství a také právě ten teror, o němž jsem hovořil a který je 

mířen proti židovským věřícím a budí stále znovu pozornost po celém světě. A do jaké doby budou ještě 

u pozemských národů existovat náboženství a armády, do té doby nebude nikdy existovat mír ani 

svornost, ale naopak ještě více hrůz. Kupř. spolu s Asket a Semjase jsem viděl, jak se v Argentině 

z politických důvodů vylétalo s lidmi letadlem daleko na moře, kde byli zaživa jednoduše vyhozeni 

do moře, následkem čehož utonuli. Když byly tyto mrtvoly v cizích zemích vyplaveny na pobřeží, tak 

k nim byla připoutávána hmotná závaží, takže se potopily do moře a nebyly již nikdy nalezeny. Právě 

tak se věci měly v době, kdy byly v Africe loupeni a zotročováni lidé. Ti byli připoutáni k řetězům a při 
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nebezpečí bouře nebo cizích kontrolách byli jednoduše vrženi do moře, do něhož se kvůli těžkým 

řetězům beznadějně potopili a následně se utopili. Dnes přece v Africe vládne zvláště velký hladomor 

a ten nevzniká jen kvůli nedostatku potravin, nýbrž hlavně kvůli přelidnění, které se zvláště objevuje 

v chudých zemích. 

Ptaah   To vše je mi známo, avšak nyní bychom se měli bavit o jistých věcech, které pak nemáš vyvolávat 

a sepisovat. 

Billy   Jak myslíš, pak tedy ... 
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