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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý čtyřiadvacátý kontakt 

Čtvrtek, 16. října 2022, 9.49 hod. 

 

Billy   Buď pozdraven, Ptaah, můj příteli – jsi tady asi o 10 minut dříve, než jsi mi »dálkově signalizoval«. 

Ptaah   Ano, tak tomu je, ale situace vyplynula tak, že jsem mohl přijít o několik minut dříve. Co chci ale 
předně říci: Dnešní rozhovor můžeš opět vyvolat a sepsat. Ty rozhovory ze včerejška a předvčerejška 
byly mimořádné a měly přísně soukromý charakter, stejně jako ten hovor s Bermunda a Murengol, 
a proto je ani nemusíš vyvolávat. 

Billy   Ano, samozřejmě. Co jsme probírali při tvé včerejší a předvčerejší návštěvě, to byla skutečně 
soukromá záležitost, a tak to má i zůstat. Soukromý byl také ten hovor s Bermunda a jejím stařičkým 
otcem, tedy právě Murengol, jehož jméno jsem již zapomněl. Že se ovšem detailně zabývá německým 
jazykem, to považuji za zajímavé. 

Ptaah   Ještě nevíš, že se naše národy věnují německé řeči, protože se zásadní měrou zaobírají tvými 
knihami, jež jsou v ní sepsané. Lidé se velmi pilně učí, totiž Nauku, kterou popisuješ a vyučuješ 
v mnohem obsáhlejší podobě, než jaká je nám známa. Díky tvým snahám spojeným s přinášením této 
Nauky toho dnes víme mnohem více, než kolik se nám dochovalo tradicí. Vše vede do mnohem širších 
souvislostí, než jaké nám byly známy, a všechno to, co jsi pro nás separátně psal v letech od roku 1975 – 
jedná se o 11 371 stran tebou označovaného formátu A4, které jsem všechny ofotografoval – tvoří kromě 
tvých knih mnohem rozsáhlejší učební látku o Tvoření a využívání Tvořivé energie, než o jaké se nám kdy 
snilo. 

Billy   Ty už používáš slovní obraty jako pozemšťánci. Tím myslím to spojení »snít o něčem«. 
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Ptaah   Tak tomu je, protože jsi tento obrat již použil. V tomto ohledu jsem dobrý posluchač i učeň, a to 
i ohledně toho, co všechno víš, co ses naučil, viděl a zažil díky pomoci a s pomocí mého otce Sfath. Se 
svými více než 800 lety jsem sice asi o 600 let starší než ty, ale to vše, co jsi (...) (...) 

Billy   O tom bychom skutečně neměli mluvit, neboť pro lidi tohoto světa zní to vše nejen nereálně, ale 
dokonce i fantasticky, a proto by to považovali za lži a ... 

Ptaah   ... promiň, na to jsem nepomyslel. Máš jistě pravdu. 

Billy   Dobrá, k něčemu jinému: Zastávám názor, že pozemšťánci se ve věci své prudce vyvinuté techniky 
pustili do něčeho, co nedokážou ovládat. Je tomu ale skutečně tak, že se pozemšťané v tomto ohledu 
pustili do věci, která je v průběhu času přivede nejen k tělesnému zchoulostivění, ale i k neschopnosti 
obstát a odolat ve vlastním životě. Inteligentnost průběžně klesá a je překrývána tou příliš rychle 
rozvinutou technikou, se kterou se pozemšťané nebudou schopni vypořádat, a budou tím rychlým 
vývojem povaleni. 

Ptaah   To je zajímavé, neboť my jsme zjistili totéž. To celé nebude mít časem dobré pokračování, 
na rozdíl od toho všeho, čemu tě vyučoval můj otec a co ti umožnil pozorovat, díky čemuž ses toho velmi 
mnoho naučil. V jeho letopisech se mohu dočítat o velmi mnoha věcech, které v tomto ohledu zapisoval, 
ale rád bych se toho více dozvěděl od tebe samotného, neboť je přece mnohem zajímavější, když o tom 
slyším něco od tebe, než když čtu letopisy. 

Billy   Ano, to chápu, ale to jsou věci, o nichž se přece můžeme bavit soukromě, neboť přece nemusí být 
všechno uváděno ve veřejnou známost. 

Ptaah   Tak tomu je, to máš zřejmě opět pravdu, avšak mohl bys jen pro příklad vyprávět o něčem, co by 
zajímalo i pozemšťany, a co bys tedy zmínil i při našich oficiálních rozhovorech. Co si o tom myslíš? 

Billy   Ano, to – to můžu udělat – ale povím toho skutečně jen málo. 

Ptaah   Pak o tom teď můžeš něco zmínit. 

Billy   – Dobrá, když to musí být. – Čím bych měl začít? – Už jsem jednou říkal něco o tom, že Sfath a já 
jsme byli v hlubinách moří, kde jsem byl i s Quetzal; patrně jsem hovořil o ponorech s hruškovitou 
vesmírnou lodí Sfath u sopek v blízkosti Stromboli a obecně ve Středozemním moři, a pak také u Zlomu 
San Andreas, a též o dalších ponorech ve světových mořích. Mluvil jsem již patrně také o tom, že jsem 
byl se Sfath a jednou později i s tvou dcerou Semjase v africkém pohoří Ruwenzori u horských goril, kde 
jsem se spřátelil s jednou gorilou stříbrnou. Mluvil jsem zřejmě i o tom, že bylo také možné, abychom 
navštívili největší podzemní jeskyni světa, která existuje na Dálném východě a kterou pozemšťánci 
pravděpodobně dodnes neobjevili. Nemluvil jsem nicméně o tom, že bylo možné, abychom se zvláštní 
technikou Sfath pronikli do hlubin Země, kde mně pomocí aparatur a speciálních přístrojů umožnil 
pozorovat, že ještě i ve zhruba 6000metrové hloubce existuje život, a sice nejen v podobě nepatrných 
mikrobů, ale i v podobě jednoho druhu velmi malých a jen milimetrových červů atd. Poté jsme pronikli 
ještě hlouběji tam, kde vřelo magma a kde jsem si zprvu myslel, že se Sfath přepočítal a že budeme 
vzápětí rozpuštěni a přijdeme o život. Místo toho jsme však byli ve své »schráně« a žár vroucího 
magmatu nás neobtěžoval, a Sfath mi umožnil pozorovat, že i v tomto vroucím živlu existoval 
nejdrobnější život, který mi později umožnil sledovat i v lávě jednoho vulkánu v Nikaragui, který před asi 
2040, 2050 nebo 2055 lety nebo podobně obludně zuřil a uvedl celou Zemi do chaosu. Toto divadlo, 
které mi Sfath umožnil pozorovat při této cestě zpět do minulosti, bylo nehorázné a nikdy jsem jej 
nemohl zapomenout, stejně jako ani mnoho jiných věcí. A od tehdejší doby také vím, že i láva v sobě 
skrývá život, z nějž se mohou vyvinout přinejmenším vegetativní organismy. To zní sice pro pozemšťánky 
šíleně, ale je tomu skutečně tak. Rovněž jsem zažil a dozvěděl se, že naši vědci, kteří se zabývají 
pozemskou minulostí, rozšiřují ve světě někdy dosti hloupé a ztřeštěně zmatené domněnky o tom, jak 
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ve vzdálené minulosti všechno vypadalo, přičemž jejich tvrzení v žádném ohledu neodpovídají pravdě. 
Je nepravdivé už jen to tvrzení, že většina dávných a nejdávnějších zvířecích bytostí, které na Zemi žily 
a které byly zčásti obřího vzrůstu, měly holou kůži, neboť většina těchto bytostí neměla nahou kůži, ale 
byla porostlá jistým druhem péřové srsti, tedy něčím mezi peřím a chlupy, avšak nejednalo se o skutečné 
peří a ochlupení, nýbrž o jakýsi průsečík mezi peřím a chlupy. 

Velmi mnoho věcí vypadalo jednoduše naprosto jinak, než jak se lidé domnívají a jak tvrdí, což platí i pro 
pevninské plochy a kontinenty atd. A to se vztahuje i na novější minulost, z níž existují částečně písemné 
»dochované prameny«, které však od prvního do posledního písmene představují ryzí fantazie 
a záměrné falzifikace, jako např. ve vztahu k náboženstvím, v nichž je např. Jmmanuel titulován jako 
»Ježíš«, který údajně při »poslední večeři« pil ze šálku víno, ačkoliv ve svém životě nikdy nevypil ani 
jedinou kapku vína. Stejně se mají věci s tím údajným kopím, s nímž měl být bodnut, čímž se konstatovala 
jeho smrt. Že k tomuto úkonu bylo použito římské kopí, to sice souhlasí, avšak odpovídá lži, že bylo toto 
kopí uschováno a později zajištěno ranými křesťany. Takzvané »Svaté kopí« představuje falzifikát 
a nebývalý podvod, stejně jako takzvaný »grál«, »hřeb ukřižování« i údajný »rubáš«1. Ve skutečnosti měl 
každý z Jmmanuelových přívrženců, kteří jsou v Bibli – která je tak jako tak sprostě vylhaná a představuje 
fantaskní dílo, jelikož celá Jmmanuelova Nauka byla chybně pochopena, a navíc lživě interpretována – 
nazýváni učedníky, malý šálek na víno, jako mívá i dnes každý člověk vlastní sklenici, když sedí s ostatními 
a něco pije. Již tehdy tomu bylo v Jmmanuelově kruhu tak, že každý z jeho věrných měl a nosil s sebou 
vlastní malý šálek na pití, jelikož na tom Jmmanuel trval z hygienických důvodů a chtěl tím ve svém kruhu 
zabránit infekci orientálními neštovicemi a jednou plicní chorobou – což byly nemoci, z nichž mnohem 
později vzešla epidemie, o čemž ale nebylo nikdy nic dochováno –, jakož i chorobou »zaraat«, resp. 
leprou, resp. malomocenstvím. Lepra byla tehdy totiž velmi rozšířena, a Jmmanuel věděl velmi dobře, 
že se jedná o infekční chorobu, která se šířila kapénkovou infekcí a jejíž zárodky se mohly přenášet pitím 
ze společné nádoby. Lepra měla sice delší inkubační dobu, což on jistě věděl, avšak byla pro něj důležitá 
bezpečnost a zdraví jeho zastánců, a proto nařídil, aby každá osoba měla svou osobní nádobu na pití. 
Tak mohl dosáhnout toho, aby se předešlo této nemoci, která způsobovala zlé přeměny nervových tkání, 
pokožky, sliznic i kostí atd. Avšak chtít o těchto věcech odhalit pravdu je jednak nesmyslné a jednak 
člověka pak osočují, nebo jej dokonce zabijí, o čemž bych mohl sám vyprávět, jelikož jsem byl vystaven 
již 25 pokusům o vraždu, z nichž poslední proběhl tento rok. Z toho důvodu jsme přece přijali i ta 
bezpečnostní opatření, jak mi radil Quetzal, což nás sice přišlo dosti draho, ale velmi se to osvědčilo, 
protože střelec spadl ze žebříku a vypálil směrem k obloze. Mohlo se bývalo stát, že by strefil Mariannu 
nebo Willema, jelikož oba seděli u mě před domem, když padl výstřel. Mimoto Michael asi před 2 týdny 
zjistil, že na jednom jiném místě byly skrze vizuální zábranu propáleny dvě díry, jimiž měla být patrně 
prostrčena puška, ale to místo bylo zřejmě ke střelbě nevhodné, jelikož příliš mnoho listí bránilo 
ve výhledu. Každopádně si myslím, že tomu tak bylo. Teď jsem toho však zřejmě opět řekl dost, neboť 
vyplývají ještě nějaké věci, na něž jsem se tě chtěl zeptat, jako např. na to, co probíhá na Ukrajině – copak 
se tam odehrává? 

Ptaah   Vše by se povědět nemělo, neboť by to nebylo dobré. 

Billy   To můžeš zdůraznit, neboť budoucnost světa žel nevypadá růžově, ale žel dosti temně. 

Ptaah   I to můžeš zdůraznit – smím-li použít tvůj obrat –, uvážíme-li jen nyní probíhající světovou válku, 
a skutečně se o světovou válku jedná, a sice v podobě, v jaké se, pokud vím, ještě nikdy předtím na Zemi 
neodehrávala, jelikož se velká část státních činitelů různých států a jejich populace vměšují do války mezi 
Ruskem a Ukrajinou a poskytují jedné straně neuvážlivě válečnou pomoc. A to probíhá tak, že hloupě 
a stranně dodávají Ukrajině zbraně a odsuzují pouze Rusko, zatímco Ukrajinu vyzdvihují jako dobrou, 
avšak její bojové síly páchají rovněž zlé skutky, vraždí, znásilňují, páchají zločiny, boří a pohrdají lidským 

 
1 Patrně narážka na Turínské plátno; pozn. překl. 
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životem, stejně jako ruské ozbrojené síly; současně ukrajinské bojové složky, cizí žoldnéři a dobrodruzi 
páchají hrůzné činy, aby je podsouvali nepřátelské straně. To celé vedlo ovšem doposud k tomu, že se 
mohlo vinou klamání ze strany Ameriky celé válečné dění natolik zvrhnout, že velká část národů 
evropských států – jakož i jiných států po celém světě – zaujala vinou mystifikací ze strany Ameriky 
a štvavých řečí tohoto Zelenského stranný postoj proti Rusku, vůči němuž projevuje nepřátelské 
smýšlení. Mimoto obě strany, které vedou válku, ostudně lžou a podvádějí svět falešnými hlášeními, ale 
na Zemi je patrně běžné, že válčící strany dezinformují obyvatelstva, aby falšovaly pravdu, což činí proto, 
aby se populace zaujatě přiklonily na jejich stranu a poskytovaly jim pomoc. Celá situace se proto 
vyvinula tak, že nastala regrese v globalizaci, která vedla k rozkolu světového společenství, přičemž si 
vyžádá mnoho dekád, aby se opět spojilo, přinejmenším v té podobě, v jaké se v minulých 3 desetiletích 
pomalu, zpola mírovým způsobem, začínalo utvářet. To probíhalo předtím, než se Amerika ve své 
zaslepené touze po hegemonii rozhodla, že Rusko na Ukrajině dožene k válce, poté co mohlo být 
zaručeno, že se na Ukrajině dostal k moci ten správný muž, díky jehož falešnému a fanatickému 
vůdcovskému počínání by mohl být uskutečněn zákeřný plán sledující to, aby se mnoho států slepě 
přiklonilo na stranu Ameriky a jejího lokaje Zelenského. Tento muž, který se velmi domáhá americké 
»pomoci«, je ve skutečnosti dočista jiným člověkem, než jakého ze sebe dělá svými výstupy šířenými 
ve veřejných médiích, neboť to není jen falešný člověk a zlý lhář, ale rovněž i baží po válce a přeje si 
válku, nikoliv mír. Musí být také řečeno, že kromě toho zásobuje četné kriminálníky zbraněmi, které mu 
naivně a prostomyslně dodávají různé státy. O těchto zbraních se stále říká, že slouží míru, avšak 
ve skutečnosti se jimi vraždí a vede válka, čímž se tím spíše podněcují nepokoje a otevírají brány pekel. 

Přitom je významná také skutečnost, že ukrajinské vojsko ohrožuje transporty obilí, a sice aktivitou svých 
dronů v takzvaném obilném koridoru, jakož i svými útoky na lodě v Černém moři, což povede v nejbližší 
době k tomu, že se Rusko nechá svést k tomu, aby se tomu nějakým neradostným způsobem bránilo. 
A přesně to si přeje Amerika, aby mohla naplnit svoji zlou bludnou touhu po dosažení světové nadvlády, 
touhu, kterou mohla do této chvíle již z velké části uskutečnit, a má již v mnoha státech světa hlavní 
slovo. A je tomu skutečně tak, jak říkáš, tedy že Amerika vodí světové obyvatelstvo za nos a řídí jej podle 
své vůle, což se může dít velmi snadno, jelikož to vše zajišťuje náboženská víra, na jejímž základě se 
mohla rozbujet i víra politická, kvůli níž je celá katastrofa předurčena a začala být prakticky 
nevyhnutelná. Národy a státní činitelé, kteří tomuto Zelenskému, jenž je nemocný až do stadia 
megalomanství, vyhovují v jeho válečném zaslepení a stojí mu po boku dodáváním zbraní a financí 
i po stránce náladového rozpoložení, jednají přesně podle toho, co si přeje Amerika, aby mohla Rusko 
porazit a rozdupat. O skutečnosti, že Zelenskyj nechává svým vojskem páchat masakry a destrukce – jaké 
páchá i ruské vojsko –, není na veřejnosti referováno, ale uvádějí se ve známost pouze hrůzy, které 
vycházejí z ruské armády. Okolnost, že tedy i ukrajinská armáda jedná často pohrdavě k lidskému životu, 
že páchá válečné zločiny a vraždí – což činí krvavým způsobem i ruská strana –, se po celém světě 
zamlčuje, stejně jako to, že se na válečných událostech podílejí cizí bojové síly, které páchají bez rozpaků 
nesčetné a životem pohrdající zločiny na vlastní populaci, které pak zcela záměrně, podvodně 
podsouvají ruskému vojsku – o těchto věcech se nehovoří. Světová veřejnost je ohledně pravých 
válečných událostí na Ukrajině klamána a podváděna, a to vše provádí tento prolhaný Zelenskyj, avšak 
na pozadí to řídí Amerika, která se při tom nehorázně finančně zadlužuje, aby pomocí zbraňových 
dodávek Zelenskému přece jen dosáhla svého cíle, jenž spočívá ve zničení ruského státu. Právě tak 
nerozvážně jedná i Německo, které je vedeno nezpůsobilými státními činiteli, kteří jsou zcela neschopni 
sami myslet a používat rozum, a proto Zelenskému jásavě a halasně přizvukují a dodávají mu zbraně 
a jiný materiál, stejně jako to bezskrupulózně činí i jiní neodpovědní státní představitelé jiných zemí. A ti 
všichni dělají to vše, aniž by věděli a chápali, že tím v prvé řadě pomáhají Americe v tom, aby se 
přibližovala ke svému cíli, jenž vyplývá z její odvěké bludné touhy po dosažení hegemonického postavení. 
To žel zažijí až potomci těchto představitelů, až se Amerika skutečně stane naprostým ovladatelem světa 
– pokud s tím vším nebude předtím krvavě a destruktivně skoncováno. 
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Billy   Však to se prokáže, a co já ohledně (...) 

Ptaah   To je (...) 

Billy   O tom bychom neměli otevřeně hovořit. Ale tohle zde, to je opět od Yasuhira – jsou to znovu ty 
fotografie, které pořizuje, aniž by chtěl chápat, že tyto »orby«, jak se tento úkaz nazývá, nepředstavují 
nic jiného než různě velké plynné koule, které se vznášejí vzhůru ze země a skrze zemi. Původem těchto 
koulí je vroucí magma, které se nalézá v zemi, resp. pod asi 600 kilometrů tlustým zemským pláštěm, 
a které samozřejmě produkuje plyny, jež pronikají vzhůru na zemský povrch. To nemá nic společného 
s vulkanismem, při němž je zemskými spárami nebo právě ze sopek vyvrhována láva a jsou také 
uvolňovány plyny. Od Sfath jsem se učil tomu a i jsem sám viděl, že se jednoduše ženou vzhůru 
k zemskému povrchu i plyny z hlubin planety, které se pak projevují jako mlžné koule, jež se vznášivě 
pohybují nad půdou, než se pak rozplynou a zmizejí v atmosféře. Odehrává se totéž, co jsem mohl 
pozorovat v kantonu Aargau v »Turbenmoosu«, jak se ta oblast tehdy nazývala, neboť v tamním močálu 
probíhaly tytéž úkazy, jenže to nebyly zemní plyny z hlubiny planety, nýbrž močálové plyny. Tehdy se tyto 
světélkující plyny nazývaly jednoduše »bludičkami«. Jako »orby« se však nazývají úkazy zemských plynů, 
které vypadají tak jako na těchto fotkách od Yasuhira, který mne jimi obtěžuje již po celá léta a tvrdí, 
že se jedná o »duše« zemřelých. Mnoho »orbů« se vyskytuje zvláště v oblastech »Ohnivého kruhu«, 
k němuž přece patří Japonsko, a tudíž se nejedná jen o zemětřesnou oblast, ale jsou tam hnány vzhůru 
i podzemní plyny, jež se objevují v podobě »orbů«, a tedy právě v podobě průhledných plynných koulí, 
které lze i fotografovat. 

Ptaah   O tom jsme diskutovali již před léty, avšak on nezačal být rozumnější, neboť se nenechal poučit. 

Billy   O tom vím, ale Yasuhiro je neústupný a posílá mi stále tentýž dopis, který zjevně nakopíroval 
a zasílá jej i Evě a Atlantisovi, kteří mi jej mají předávat, spolu se stále novými fotkami, které vždy 
k dopisu přikládá. – Chtěl jsem ale ještě říci, že většina lidí na Zemi podléhá hlouposti, nestará se 
o pravdu, ale odevzdává se náboženské víře a odcizuje se stále více skutečnosti. Bylo by přece vskutku 
konečně načase, aby v tomto ohledu prorazil pravý a jasný lidský rozum, aby pak zvítězila nezbytná jasná 
a velmi důležitá soudnost (zdravý úsudek) a aby lidé začali jasně a samostatně myslet, místo aby právě 
podléhali náboženské nebo jiné víře. Pouze to by pozemské lidi konečně podnítilo k pravé a nefalšované 
lásce, která by odpovídala skutečnosti, naplňovala by lidi jistotou a měla by pověčnou stálost. Stejně tak 
by se potom realizoval i pravý mír a svoboda. 

Ptaah   To odpovídá toužebnému přání, neboť většina pozemšťanů je natolik uvězněna ve své 
náboženské víře, že logika, rozum a soudnost (zdravý úsudek) nemají šanci v dohledné době prorazit tak, 
aby mohla nastat změna k lepšímu, či dokonce k dobrému. 

Billy   Tak tomu je a prozatím to tak bude zůstávat určitě ještě dlouho, neboť hloupost, resp. nemyslivost 
většiny pozemšťánků je – jak jsi zmiňoval – vinou náboženství dále zachovávána, aby zůstala trvat bludná 
víra v imaginárního Boha. Tak je tomu zvláště vlivem křesťanství, islámu a židovství – v jistých jiných 
náboženstvích a sektách lidé dokonce vzývají mnoho bohů, bohyň, nějakého člověka nebo údajné 
přírodní duchy atd. To vše je do té míry opěvováno, že se bludná bohovíra opět hojněji rozmáhá 
a rozšiřuje se vlivem indoktrinací. Proto je nezbytné, aby se o tom stále znovu a znovu hovořilo a říkalo 
se, co je skutečnou pravdou. A to i přesto, když to mnoho nepřinese a když to nebude mít velký užitek, 
ale budou se schopni osvobodit od bludné víry pouze jednotlivci, kteří jsou ještě nějak otevření rozumu 
a zdravému úsudku. Pozemšťané jsou obelháváni a podváděni náboženskými, sektářskými a jinými věrci 
všeho druhu, kteří je odvádějí od osobního myšlení, a tím pádem zdržují od skutečnosti a její pravdy. 
Tím je většina lidstva vydávána napospas hlouposti, tedy právě nemyšlení a všemu zlému – všechno zlé 
se podporuje a člověk je hanebně využíván. To se ale snažím vysvětlit v nové knize, na které pracuji 
a kterou chci příští rok dát do tisku, když budu schopen na to vynaložit nezbytné finance a dám 
dohromady potřebné peníze. Také tisk knih žel vinou války na Ukrajině nestoudně podražil, a to nikoli 
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proto, že by to bylo nezbytné, ale proto, že chtějí mnozí zbohatnout, a tudíž za všechny věci nesmyslně, 
uměle navyšují ceny, vše zdražují a dohánějí tím národy k nouzi a bídě. Celé toto navyšování cen – 
i po stránce pojištění, energií a vůbec všeho – by nebylo nutné, neboť za ním skutečně vězí jen touha 
zbohatnout, a tedy penězochtivost, kvůli níž se využívá válka, mimo jiné věci. To ale také způsobuje, 
že vzniká umělý nedostatek všeho materiálu i potravin, čímž se opět stále více a více navyšují ceny, a lidé 
musejí kvůli tomu strádat, nebo dokonce hladovět. Proto musím jistě počítat s takovými 30 000 
švýcarskými franky, abych mohl tu knihu nechat vytisknout v malém nákladu. 

Dále je ovšem rovněž nutno povědět – a to k celé věci patří –, že zejména vládní činitelé mají velkou 
vyřídilku a hloupě a drze ukecávají poslance i lid, a tak je obelhávají a podvádějí. To dělají zvláště svými 
falešnými, lživými a podvodnými řečmi určenými lidu a poslancům, jak jsem již řekl.  Velkohubě se žvaní 
o tom, že je nutno zachovávat mír, spravedlnost a pořádek v zemi, jakož i dobrotivost a další, další a další 
uváděné věci a všechno dobré, čeho bylo dosaženo. Lidé se prý mají zamýšlet nad tím, že hrůzy, zlé věci, 
nouze a bídy jsou pryč a nesmějí se znovu navrátit, že je nutno ctít a chránit život lidí, a že se tedy již ani 
nesmí zabíjet a vraždit, ani vést válka. Troufale, lživě a podvodně se uvádí, že musí být zachován mír 
a že se již nesmí usmrcovat, vraždit, bořit a vést válka. A tito řečníci tvrdí, že se sami snaží tyto věci 
dodržovat a že dělají všechno pro to, aby byly dodržovány. To vše jsou však vpravdě jen velká slova, lež 
a podvod, neboť když to opět někde třeskne nebo se tito velcí řečníci jednoduše dostanou do bryndy, 
jsou ohrožováni nebo se stane něco jiného, co zpochybní jejich bezpečnost, tak myslí a jednají opačně. 
Nebo když je právě válka a oni sami musejí nějakým způsobem skládat účty, tak rovněž velmi rychle 
zapomínají na svá velká, vylhaná a podvodná slova a řeči, jimiž se vluzovali do přízně poslancům a lidu, 
a jsou pro ně dávnou minulostí. Pak totiž již nechtějí nic vědět o tom všem, co chvástavě, samolibě a lživě 
pronášeli a co podvodně provolávali; pak totiž dokazují, že všechno to, co hlasitě říkali a o čem halasně 
kázali, byla jen lež a podvod. Pak totiž patří k prvním, kteří křičí po vraždění a zabíjení a kteří vysílají své 
vojsko, aby masakrovalo »nepřítele«, pokud dokonce sami svého bližního nesprovodí ze světa, když cítí, 
že je ohrožena jejich osobní bezpečnost. Pak v nich totiž z hlubin jejich charakteru vzejde pud 
sebezáchovy, který se bleskurychle uvolní – a hned nato se chápou zbraní a bezskrupulně vraždí, takže 
dělají pravý opak toho, co velkohubě, lhavě a podvodně proklamovali ve svých řečech určených 
poslancům a lidu. 

Ptaah   To patrně žel nelze změnit. Jaké ale bude téma tvé nové knihy? 

Billy   Knize jsem dal titul »Učení Tvořivé energie«, ale budou v ní probírána nejrůznější témata, jaká 
na Zemi dosud nikdy v žádné knize nebyla vyslovena. Napsal jsem již 92 stran A4, přičemž ti rád dám 
k četbě něco z úvodu, pokud chceš? 

Ptaah   Samozřejmě že ano – to by přece mělo být nepochybné. 

Billy   Dobrá. Christian to již předběžně zkorigoval, a Daniela právě pracuje na korektuře textu. Ale mohu 
to vytisknout z počítače, neboť v něm mám přirozeně hrubou verzi. Počkej moment, neboť to nebude 
trvat dlouho ... Tady už je to, alespoň to, co ti chci ukázat. ... Tady, Christian a Daniela to již zkorigovali, 
můžeš si to sám přečíst ... 

Ptaah   Děkuji. ... 

Tato kniha »Učení Tvořivé energie« nezahrnuje jednoduše jen jedno určité téma, neboť vše, co 
vyplývá v existenci lidského života, se odehrává pouze na základě využívání energie Tvoření, 

která výhradně představuje energii pro úplně vše, co se odehrává, děje a odvíjí. Bez působení 
této energie nevyplývá nic, neboť ona jest alfou a omegou všeho vznikání, existování, působení 
a zanikání, takže by bez energie Tvoření nemohlo nic existovat. 

Přitom je nutno chápat, že prapraprapraprapraprapůvod vší existence vzešel teprve díky vzniku 
Tvořivé energie, jež vzešla z NIČEHO, EX NIHILO. Neurčité zájmeno »nic« znamená, 
že neexistuje »žádná věc«, fakticky ani v nejmenší a nejminimálnější podobě; nic není něco, 

http://cz.figu.org/


7 
 

 

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

není to žádná věc, žádný předmět, tedy naprosto nic, a tudíž ani žádná dimenze. Nominální 

fráze »ničeho« se vztahuje na to, co neexistuje, tedy právě na opak »bytí«, který vyplývá jako 
negující nicota, a tedy jako nepřítomnost bytí v podobě nebytí. NICOTA je tedy absolutní 
prázdnost, která nemůže být určována ničím jiným než nicotou. 

V nekonečném prostoru prázdnoty a nekonečném trvání, jež se nazývají výrazem nihilo, resp. 
nicota, neexistuje nic, takže není přítomna dokonce ani nicota, což velmi pozemšťanským 
a velmi omezeným rozumem a úsudkem nemůže být pochopeno, a tedy ani rozumově 

postiženo. Pozemšťané kvůli svému krátkozrakému myšlení ještě zdaleka nedospěli tak daleko 
– třebaže si velikášsky namlouvají, že jsou »pány tvorstva« –, aby mohli pochopit a rozumově 
postihnout, jaká je fakticky skutečnost a její pravda. Proto ani nerozumějí tomu – a opravdu 

pochopit to již vůbec nejsou schopni –, že nihilo, resp. nicota může být neexistencí, z níž se 
může něco vyvinout, totiž forma energie, která může opět podnítit něco dalšího, z čeho se 
může něco rozvinout. Tuto neexistenci lze ale srovnat kupř. se stavem smrti, který je 

neviditelný a nepocítitelný a který není jsoucí a přítomný v takové podobě, aby mohl být 
spatřen, uchopen, slyšen nebo cítěn. I přesto je však všudypřítomný a může se kdykoliv objevit, 
a to aniž by jej člověk mohl sám vidět, ačkoliv může být v přítomnosti rozeznán, resp. zjištěn 

jako »jsoucnost«. Stav smrti je nepochybně všudypřítomný, reálný a působící, avšak má 
takovou povahu, že jej může člověk zjistit jen tehdy, když je nějaká živá bytost stižena smrtí, 
resp. když zemře a když přestane být aktivní její životní funkce. Člověk vidí mrtvé tělo, avšak 

nikoliv energii smrti samu, a tak pro něj tato energie zůstává neviditelná, neuchopitelná 
a nevysvětlitelná. 

Nekonečné nihilo a jeho nekonečný prostor v nekonečném trvání, nicota a prostor nicoty 

v bezkonečném trvání (což je něco, co jedinci, kteří se považují za tuplovaně bystré, a další 
rozumbradové nedokážou pochopit, a proto to kritizují) je v sobě samém jedním, a tudíž je 
vespolně spojen, stejně jako je v materiální oblasti spojen prostor s hmotou člověku známého 

Kosmu, materiálního pásu. Co se však týče času, tak ten není vytvořen Tvořením nebo 
Vesmírem, ale je vynalezen člověkem. Člověk trvání Tvořivého jsoucna, resp. Vesmíru – 
Tvoření vykazuje 7 Vesmírů, resp. 7 dimenzí, jež v sobě vykazují nesčetné dimenze minulosti 

a budoucnosti – rozčlenil na roky, měsíce, dny, hodiny, minuty a vteřiny, čímž tedy vytvořil 
časový výpočet, podle nějž datuje to či ono atd. a podle nějž se orientuje. 

Nihilo je nekonečné, a tedy neohraničené, zatímco každý Vesmír je ve svém celkovém rozepnutí 

ohraničený, a tedy konečný. To je v protikladu se 7 formami Absolutna, které se nekonečně 
rozšiřují od BYTÍ-Absolutna až po Absolutní Absolutno. Tak je tomu proto, že se nekonečně 
rozpínají přírůstkem stále se množících, evolvujících a opět do nejbližšího vyššího Absolutna 

stoupajících někdejších forem Tvoření, které v běhu svých evolučních stupňů získávají stále 
nové názvy. To vše se odehrává v nekonečnu nihilního prostoru a jeho nekonečného trvání, 

v němž se nalézají všechny formy Absolutna až dolů po Tvořivé Vesmíry, což tak bude zůstávat 
pravěčně, a tedy v nekonečném trvání. A tak to bude a bude to tak zůstávat, i když se jednou 
materiální pás ve Vesmíru natolik rozšíří, resp. rozepne – avšak nikdy dále než po nárazníkový 

pás –, že se Vesmír, resp. Tvoření, uchýlí do klidové fáze, aby se po velmi dlouhém trvání stal 
nejbližší vyšší evoluční formou, totiž Pra-Tvořením, které se bude opět vyvíjet výše, aby se 
začlenilo do svého dalšího pokroku, jenž bude probíhat v nekonečném trvání. 

Tato kniha je tedy velmi zvláštní a ne tak běžná jako nějaká odborná kniha, neboť je velmi 
různorodá a popisuje nejrůznější životně důležité tematické oblasti zahrnující člověka, jeho 
myšlenkové směry, zájmy, domněnky a přeludy, jeho bludné chování, modlitby, bludnou 

náboženskou bohovíru a jinou víru, jakož i smysl pro skutečnost a sebepodvod atd., stejně jako 
i jeho chápání skutečnosti a pravdivostní myšlení atd. Kniha se dotýká i psychologických 
aspektů a historických výkladů antiky, starověku, minulého století i nové doby, jakož i různých 

dalších věcí. Dotýká se však i jiných témat, které ale v každém případě a vždy souvisejí 
s Tvořivou energií, která je nezbytná k tomu, aby člověk vůbec mohl učinit jediný krok nebo 
pojmout myšlenku, neboť Tvořivá energie představuje Tvořivé médium, které je coby energie 

a síla samotným životem, resp. faktorem života samého. 
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Učiníme-li příměr, resp. srovnání, tak Tvořivá energie představuje to, co je pro motor 

a jeho pohon nezbytné palivo, kdy motor může fungovat, být uveden do pohybu a 
uchováván v běhu jen pomocí určitého paliva. Podíváme-li se však na Tvořivou 
energii, tak ta představuje pro každý rod či druh životních forem energii a sílu, která 

jim nejen dává život, ale také zaručuje, aby mohly být prováděny všechny jim vlastní 
funkce všeho druhu. Myšlení, rozhodování, jednání, cítění, jemnocítění, stravování, 
jakož i pohyby a ideové formy atd., a dále též rozum a úsudek atd. člověka jsou tedy 

faktory, jež jsou umožňovány pouze Tvořivou energií, což přirozeně platí i pro 
všechny, a tedy pro veškeré životní formy, avšak je jasné, že vždy jen dle jejich rodu 
a druhu. Tvořivá energie je tedy onou vlastní životní energií a pravou silou života, 

která sídlí ve všech živých organismech, jež uschopňuje k tomu, aby vůbec existovaly 
a mohly žít. Bez energie Tvoření nemůže tedy nic existovat, a tudíž by bez ní nebylo 
přítomno žádné jsoucno, a tedy ani vůbec žádné věci. Tak by tomu bylo, kdyby na 

počátku vší existence nebyla ex nihilo, resp. z »Absolutní nicoty« stvořena faktická 
a skutečně vše oživující Tvořivá energie, jak je popisováno ve spise 
»Prapraprapraprapraprapůvod vší existence«. Bez Tvořivé energie vytvořené vlivem 

nihila, resp. »Absolutní nicoty« tedy nemůže existovat nic hrubohmotného, 
jemnohmotného ani nejjemnohmotnějšího, takže by neexistovala ani přítomnost, 
minulost, budoucnost, ani vůbec nic jsoucího. Vše by totiž bylo, jako před veškerým 

počátkem, pouze nihilem, tedy »Absolutní nicotou« v nekonečném trvání, jako tomu 
bylo před vznikem existence BYTÍ-Absolutna, které bylo vskutku vytvořeno ex nihilo 
v důsledku jednoho kreačního impulzu. BYTÍ-Absolutno existuje v nihilem 

vytvořeném nekonečném prostoru nekonečného trvání rovněž v nekončeném trvání 
a nikdy nezanikne. 

Z BYTÍ-Absolutna a jeho vlivem bylo v dalším následku stvořeno, resp. vytvořeno 6 

dalších forem Absolutna, totiž forem zvaných 

Pra-Absolutno 
SOHAR-Absolutno 

Super-Absolutno 
Kreační-Absolutno 

Centrální-Absolutno 

Absolutní Absolutno 

Z tohoto posledního Absolutna, tedy Absolutního Absolutna – které stejně jako 
všechna ostatní Absolutna přetrvává v nekonečném prostoru nekonečného trvání – 

byla vytvořena forma »Tvoření«, jež má v sobě 7 dimenzí zvaných Vesmíry, které v 
sobě samy vykazují vlastní a nekonečně početné dimenze minulosti a budoucnosti; 

»Tvoření« v nekonečném trvání prodělává evoluci vzhůru k existenci Absolutního 
Absolutna, v němž bude pak v nekonečném trvání evolučně přetrvávat dále směrem 
vzhůru k Centrálnímu-Absolutnu. Pak bude následovat evoluce k nejbližší formě 

Absolutna, ke Kreačnímu-Absolutnu atd., až se nakonec Tvoření vyvine do BYTÍ-
Absolutna a splyne s ním jako integrovaná součást, čímž se s ním sjednotí a bude 
dále existovat v nekonečném trvání. 

Samotné Tvoření má tvar vejce a sestává ze 7 dimenzí, resp. Vesmírů. Tvoření samo 
je ve své stále stoupající, resp. zvyšující se evoluci soběstačné, přičemž každá z jeho 
dimenzí, resp. každý Vesmír, vykazuje 7 různých prostorů, které obklopují materiální 

pás – viditelný Vesmír s hvězdami atd. –, k němuž jsou připojeny 3 přímé, energeticky 
bohaté, prázdné prostory, po nichž následují 3 další, energeticky bohaté, prázdné 
prostory. Materiální pás se v průběhu existence, resp. jsoucna Tvoření rozpíná v těch 

prázdných prostorech a nakonec pomine, až se Tvoření »uloží ke klidu«, aby se 
proměnilo a opět »procitlo« jako vyšší forma, totiž jako Pra-Tvoření, které se bude v 
nekonečném trvání všečasové existence opět evolučně vyvíjet výše, a tím pádem opět 

k nejbližší vyšší formě a pak opět k další atd. 
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Kniha »Učení Tvořivé energie« je z celkového pohledu dílo, které nemilosrdně ukazuje 

a objasňuje skutečnost a její pravdu o tom, jak má skutečně vypadat správný myšlenkový svět 
člověka. Z toho důvodu není v tomto díle vysvětlována jednoduše jen Tvořivá energie samotná, 
nýbrž i to, jak ji pozemšťan chybně používá nebo jak ji má a může využívat správně. Hovoříme-

li tedy o definici »Tvořivé energie«, která se již od nepaměti nazývá chybným pojmem »duch«, 
tak mluvíme o tom, že je to v zásadě ona, která člověka oživuje – stejně jako všechny existující 
životní formy vůbec, až po mikroby a ještě menší existující organismy – a která mu propůjčuje 

schopnost vědomě myslet, rozhodovat se a jednat. Tak je tomu ovšem jen tehdy, když 
skutečně sám myslí, rozhoduje se a jedná, a nikoliv tehdy, když jednoduše věří (nábožensky 
nebo jinak) a když se odevzdává věrskému bludu, kvůli němuž zneuznává veškerou skutečnost 

a její pravdu, takže se oddává hlouposti. 

HLOUPOST ale neznamená a nevyjadřuje nic jiného než to, že u člověka převládá 
NEMYŠLENÍ, že tedy člověk skutečně detailně a správně nerozmýšlí, nepromýšlí 

a nezvažuje to, co vidí, slyší, vnímá nebo co je mu říkáno. Tím je také podrobně 
vysvětleno, že přítomná hloupost nemá nic společného s jakousi vědomní 
omezeností, resp. s chorobou vědomí, ale že plyne pouze z toho, že u člověka 

převládá NEMYSLIVOST, kvůli níž tedy trvale nerozeznává ani skutečnost, ani její 
pravdivou povahu. Proto jednoduše vše přijímá vírou jako dané a jako stávající stav 
věcí, aniž by sám myslel a aniž by vyzkoumával skutečnost a její pravdu. Jednoduše 

věří a přijímá jako pravdu to, co se mu říká, vypráví, resp. indoktrinačně sděluje. 
Nemyslí a akceptuje to, co se mu říká, co vidí, slyší nebo jinak vnímá, jednoduše svojí 
vírou jako faktickou pravdu nebo to kvůli nedorozumění chybně interpretuje, a to 

vede automaticky a velmi rychle, ba takřka okamžitě, k víře, že to vše odpovídá 
skutečnosti, a tedy pravdě. 

Tato kniha »Učení Tvořivé energie« nezahrnuje jednoduše jen jedno konkrétní téma, ale je 

velmi různorodá a popisuje nejrůznější životně důležité tematické oblasti zahrnující člověka, 
jeho myšlenkové směry, zájmy, domněnky a iluze, jeho bludné chování, náboženskou a jinou 
víru, jakož i smysl pro skutečnost a jeho sebepodvod atd., stejně jako i jeho chápání skutečnosti 

a pravdivostní myšlení atd. Kniha však obsahuje i nejrůznější jiná témata, která však v každém 
případě a vždy souvisejí s Tvořivou energií, která je jako taková nezbytná k tomu, aby člověk 
vůbec mohl učinit jediný krok nebo postihnout myšlenku, neboť Tvořivá energie představuje 

Tvořivé médium, které je coby energie a síla samotným životem, resp. faktorem života samého. 

Hloupost člověka vyplývá již od nepaměti, kupříkladu v souvislosti se způsoby náboženství 
a s různými jinými lžemi, podvody a šarlatánstvími, jež pozemšťané v rámci neuvážlivé víry 

vehementně přijímali a obhajovali jako skutečnost a její plnou pravdu, avšak budou přijímány 
a tvrzeny jako pravdivé ještě i v době 23. století po Jmmanuelovi a jsou ve 14. století po 

Mohamedovi. Tento přístup se prokazatelně odvíjí nejen v běhu četných staletí, ale dokonce v 
běhu tisíciletí, neboť o těchto věcech lidé obecně nikdy nepřemýšleli a nečiní tak ani v dnešní 
době. A tak se nikdy netázali a netážou, co skutečně odpovídalo, resp. odpovídá jen fikci, lži, 

podvodu, bludné víře a přeludu atd. Tak tomu bylo již od nepaměti a tento přístup se zachovával 
až do dnešní doby, včetně toho četného troufalého vylhávání fantaskních, údajných příběhů 
kolem pravých proroků, jejich narození, života, působení a smrti atd., vylhávání, které 

probíhalo již od nepaměti a probíhá ještě i dnes. 

Vinou krvavého pronásledování z důvodů víry nebo náboženství, vinou náboženských válek 
a náboženského teroru, vinou obviňování z ďábelství, krvavého mučení z tohoto důvodu 

a vymítání ďábla byli hromadně vražděni lidé. Přemnozí lidé však padli za oběť i kvůli přinášení 
lidských obětí imaginárním bohům z důvodu bludné nábožné víry, a mnoho životů stál 
i zaslepený hon na čarodějnice atd., a to nehovořím o dalších vraždách, které měly původ 

v jakémsi náboženském sektářství, které si podle údajů Plejaren během minulých 4000 let 
vyžádalo z globálního hlediska celkem cca 3,7 miliardy lidských životů. Už jen křesťanství 
a islám stály v tomto ohledu neslavně na nejčelnějším místě, zatímco po celém světě fanaticky 

vraždily nesčetné sekty všeho druhu, jako např. sekta Kálí v Indii, jejíž členové zardousili 
hedvábnou šňůrou cca 5 miliónů lidí, zatímco nacisté, resp. národní socialisté, zavraždili 
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ve světové válce mezi lety 1939 až 1945 asi 7,1 miliónu židů, podle údajů Plejaren. Toto 

popírači holokaustu opakovaně popírají, ale toto číslo je podle Plejaren správné. Z nich byly 
více než 4 milióny zavražděny v takzvaných vyhlazovacích, resp. koncentračních táborech, jako 
např. v Auschwitzu a Bergen-Belsenu. Transport smrti do těchto vyhlazovacích táborů většinou 

organizoval bezskrupulózní válečný zločinec a Obersturmbannführer2 Adolf Eichmann, který 
po válce uprchl do Jižní Ameriky, avšak izraelská tajná služba jej tam vypátrala a odvezla 
do Izraele, kde byl postaven před soud a odsouzen k smrti, načež byl 1. června 1962 popraven 

oběšením. 

Podle údajů Plejaren byly při masakrech wehrmachtu ve válečných oblastech a při polním tažení 
do Ruska zabity další asi 2,2 miliónu židů, zatímco bylo zavražděno zhruba 900 000 dalších 

židovských věřících, někdejších židovských věřících nebo jednoduše jejich sympatizantů, kteří 
sice sídlili v zemích Evropy i v Eurasii, avšak nebyli registrováni jako židé. Nevyznávali sice 
možná veřejně židovskou víru, ale měli zpravidla jednoduše židovský původ, a proto byli 

na základě pomateného nacistického rasového zákona pokládáni za židy, a tedy zavražděni 
národními socialisty. Tehdy žil židovský národ rozptýlen a rozčleněn v zemích Evropy 
a v oblastech Eurasie a čítal přibližně 11 až 12 miliónů lidí, kteří měli být Hitlerovým režimem 

zcela vyhlazeni. Mnozí žili zvláště na Ukrajině, kde byli židé pronásledováni a vražděni již 
v dávných letech. Bude potřebné o tom povědět něco, co bude důležité k pochopení celé věci 
a co souvisí s Tvořivou energií, která je sama o sobě veskrze neutrální, avšak pozemšťané ji 

uplatňovali jak pozitivně, tak i negativně a zvráceně. 

Rané dějiny židů začaly vlastně v době antiky a popisují vývoj židovského života, když začala 
kultura židů budit pozornost. Tehdy, v helénistické době, vznikala židovská sídla u Černého 

moře, a sice ve městech Chersones a Pantikapaion, přičemž židovské obce existovaly také ve 
Vladiměři a Černigovu. V oblasti Ukrajiny, a sice na Krymu, existovala až do současnosti malá 
a vzájemně oddělená židovská uskupení rabínských Krymčaků a opozičních Karaimů (zvaných 

též Karaité). Podíváme-li se na první zmínku o Kyjevě, hlavním městě Ukrajiny, tak v té 
souvislosti byli jmenováni židé již v 9. století, a sice židovští kupci, přičemž bylo zaznamenáno, 
že jeden zadlužený židovský kupec byl zavlečen do města Kyjeva a odsouzen k smrti. Židé 

tehdy žijící na Ukrajině měli z velké části chazarský původ a stáli pod knížecí ochranou. V oné 
době existovala jedna židovská městská čtvrť, jakož i »Židovská brána«. Avšak v roce 1113 
nastalo proti horní vrstvě velmi krvavé povstání, při němž bylo zabito mnoho židů. 

Od roku 1340 se stala západní část Ukrajiny součástí polského království, v němž vládla pro 
židy, na evropské podmínky jedinečná, dalekosáhlá svoboda víry a obchodu, a proto od roku 
1348 cestovalo mnoho židů ze střední Evropy do Polska. Nicméně od 17. století byly restrikce 

pro židy přísnější, pro židy, kteří tehdy působili jako obchodníci a vyběrači daní a zaujímali 
střední postavení mezi polskou šlechtou a ukrajinskou selskou populací. Poté se však stalo, 

a sice po roce 1600, že četní židé odcestovali z Polska opět na Ukrajinu, kde v letech 1648 
a 1649 proběhla kozácká povstání spojená s mnoha masakry. V 18. století se pak židé opět 
stali obětí útoků, a sice opět pod vedením kozáků. Zvláště povstání v roce 1768 způsobilo opět 

masakr na židech, přičemž četní židé zemřeli ve městě Umaň, a celkově byly při povstáních 
opět zavražděny desetitisíce židů. Roku 1772 byla pak Ukrajina rozdělena, přičemž její severní 
část připadla Rusku a jižní část Rakousku. V polovině 19. století tvořili židé na mnoha místech 

největší část populace, a sice až cca 80% část. Když v letech 1881 až 1883 probíhaly v Rusku 
zásahy proti židům, tak mnozí židé vycestovali do střední a západní Evropy i do Ameriky, což 
se opakovalo i po roce 1905, kdy probíhala opět velká emigrační vlna na západ. Pak nastala 

mezi léty 1914 až 1918 světová válka, při níž v běhu sovětsko-ukrajinské války v letech 
1917/1918 spáchala ruská armáda četné protižidovské zločiny na ukrajinský židech. 

Bezprostředně po světové válce se pak v polsko-ukrajinské válce v letech 1918/1919 stali židé, 

kteří žili na západní Ukrajině, cílem útoku polské armády, při němž, po zčásti prudkých bojích, 

 
2 Obersturmbannführer byla hodnost příslušníků paramilitárních jednotek NSDAP oddílů SA a SS; do češtiny by šel 
tento pojem přeložit jako »vyšší vůdce útočné jednotky«; pozn. překl. 
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spáchaly polské oddíly mezi 22. až 24. listopadem masakr na židovské obci. Při něm nezabíjely 

jen milicionáře a civilisty, ale bez výběru i velmi značný počet židů. 

Poté, co v červnu 1941 přepadli nacisté Sovětský svaz, probíhala v mnohých oblastech Ukrajiny 
pronásledování židů, kteří byli i masakrováni, a sice vinou Ukrajinců, kteří se spojili s národními 

socialisty, kteří rovněž pořádali hon na židy a při svých výbojích židy hromadně stříleli, což 
Ukrajinci chválivě podporovali. Nejznámější z těchto masakrů proběhl 29. a 30. září 1941 a bylo 
při něm zavražděno bezmála 34 000 židovských Kyjevanů. To ovšem ještě zdaleka nebyl konec 

masakrů, neboť na témže místě probíhaly pravidelně další hromadné popravy zastřelením, při 
nichž bylo znovu zavražděno asi 70 000 židů, avšak masakry se páchaly i na jiných místech. 
A tak byla mezi lety 1941 až 1943 vyvražděna na Ukrajině největší část židovského 

obyvatelstva, čemuž velká část ukrajinské populace podávala ruku. 

Roku 1944, kdy Ukrajinu dobyli zpět Rusové, se stalo, že zbylí židé měli zprvu poměrně 
nerušené životní možnosti, avšak již ke konci 40. let byla spuštěna protižidovská kampaň, 

neboť ve stalinském Sovětském svazu vládl opět silnější antisemitismus. Později byli židé 
znevýhodňováni a lidé k nim měli výhrady zejména vlivem takzvaného antisionismu, který je 
žel v neradostném rámci zachováván až do dnešního dne, a sice ze strany četných 

a význačných Ukrajinců, kteří jsou tak protižidovští, že bez rozpaků schvalují veškeré vraždy 
židů. To vedlo již brzy k tomu, že mnozí ukrajinští židé emigrovali a vycestovali do Izraele, 
jakož i do USA nebo západní Evropy, avšak i přesto zůstala značná část židů na Ukrajině 

protižidovského pronásledování ušetřena, jelikož se tito židé jako židovští věřící nebo jako 
židovští potomci dokázali chovat nepozorovatelně. Proto i v dnešní době existují na Ukrajině 
ještě některá místa, kde židovští věřící žijí do značné míry nerušeně, avšak nemohou být nikdy 

v takovém bezpečí, jak by bylo vlastně správné a hodné lidského života. 

Příčinu, proč na Zemi a v celkové pozemské populaci od nepaměti zuří zlo, vraždění, špatnosti, 
nesprávnost, teror, války, lži a podvody, lze tedy jasně a naprosto nepochybně připsat bludné 

náboženské víře, která se zaměřuje na vraždění a zabíjení, jak to v tomto ohledu stojí psáno 
ve starých náboženských spisech, které za to či ono požadují smrt člověka. Právě tak se 
i nepřátelství ke spolubližním, ziskuchtivé počínání, zášť, lačnost i pomsta, odplata a touha 

po majetku prosazují mučením, vražděním a jiným násilím. Také mocichtivost, krádeže území 
a obrana země – zvláště tyto faktory – vedly k násilí, ba dokonce k masovému vraždění vlivem 
válek a teroru mezi jednotlivými národy, a sice z toho důvodu, že bylo vytvořeno vražedné 

a ničivé vojsko, jemuž je nutno připsat ba i světové války a vraždy tajných služeb ve velké 
míře. Tyto faktory rozněcovaly již ve velmi dávných dobách nenávist mezi pozemšťany, stejně 
jako mezi příslušníky vlastních rodin, jelikož ty se kvůli rozdílným názorům a míněním, nebo 

kvůli náboženstvím a různé víře či výkladům, rozhádaly, což vedlo právě až k vraždám 
a zabitím. Avšak to nebylo vše, neboť ve vlastní rodině propukalo i lidožroutství, přičemž kvůli 

bludné víře byli soukromě obětováni i členové vlastní rodiny, de facto děti, a sice jako lidské 
oběti imaginárním božstvům. Právě tak byli lidé, kteří neodpovídali na vlas přesně představám 
fanatických náboženských věrců nebo byli považováni za čaroděje či čarodějnice, obviňováni 

ze spolčení s ďáblem a byli mučeni, trýzněni, ubodáváni, zaživa páleni, lámáni kolem, čtvrceni, 
oběšeni, ukamenováni nebo umláceni k smrti atd., což se nepochybně děje ještě i dnes, 
v Novém Věku, a sice vinou fanatických pobožnůstkářů, sektářů, profesních mučitelů 

a popravčích, nenávistníků a pomstychtivců atd. (...) 

 

Zdá se mi, že to bude zajímavé. To, co jsem zde přečetl, tomu každopádně nasvědčuje. 

Billy   To se domnívám – doufám přinejmenším, že to nějakou měrou přispěje k pochopení, a sice zvláště 
ze strany všech těch lidí, kteří sami myslí a usilují o skutečnost a její pravdu. Možná že i ze strany nacistů, 
konspiračních teoretiků a rasistů. Ale teď k tomuto: Andreas vyprávěl, že se jeho dva mladší a od základu 
zdraví pracovní kolegové nechali oočkovat proti koronavirové nákaze, a nyní oba dva onemocněli 
rakovinou. 
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Ptaah   To je sice hodno politování, ale takové věci se žel dějí, jelikož očkovací látky nejsou dostatečně 
otestovány a jsou životu nebezpečné pro pozemšťany, jejichž imunitní systém reaguje opačně, než jak 
má účinkovat ta látka, která je doposud stále ještě nedostatečně otestována, vede často k celoživotním 
neduhům nebo život poškozujícím onemocněním, či dokonce působí smrtelně, což je dokázáno již 
od počátku očkovacích akcí. To vede k tomu, že z očkování mohou vyplynout celoživotní neduhy nebo 
faktické nemoci, anebo v případě, že člověk očkovací látku vůbec nesnese, také smrt, což je velmi časté, 
jak se stále ještě každým dnem prokazuje. Věřící pozemšťané chybně důvěřují výrobcům očkovacích 
látek a státním činitelům, kteří jed vakcín propagují jako léčivý a preventivní, což vskutku jen částečně 
odpovídá pravdě, neboť u četných pozemšťanů je vzbuzena alergická reakce, kvůli níž dokonce umírají. 

Billy   Nechávají se svést k očkování vládními činiteli, mnohými lékaři a výrobci vakcín, třebaže nikdo 
z těchto lidí, kteří jsou ochotni se nechat oočkovat, neví, jak bude na tyto látky reagovat. Nově byla prý 
v USA tato nákaza při laboratorních pokusech vytvořena v ještě nebezpečnější formě, jak mi bylo 
referováno e-mailem. Co všechno na tomto hlášení odpovídá pravdě, to ovšem ještě nevím, a to ani 
přesto, že byla tato zpráva již vysílána v televizních zprávách. Tento nově vytvořený, resp. dále rozvedený 
produkt prý působí ještě nakažlivěji a několikrát smrtelněji než originální nákaza, o jejímž vzniku přece 
rozhodl v Číně jeden nenávistný Američan s pomocí Mao Ce-tunga, načež byla vyráběna 
a přizpůsobována v laboratoři a od roku 2019, kdy byla nově zavlečena do populace, si pod označením 
koronavirus vyžádala do dnešní doby po celém světě skoro 9 miliónů mrtvých. A to právě většinou vinou 
nedostatečně otestovaných očkovacích látek, které sprovodily ze světa lidi, jejichž imunitní systém 
nedokázal ty mně neznámé jedy v nich obsažené snést, takže na ně reagovali alergicky a zemřeli. Většina 
pozemšťánků žel podléhá víře, a to nejen té náboženské, ale i jiné, přičemž velmi rozšířená je zvláště víra 
ve vládu a vlastní politická věřivost. Současně se v médiích zamlčuje, co se skutečně děje a odehrává, 
a to proto, že se novinářské gardě neříká vše nebo je jednoduše obelhávána. K tomu přistupuje fakt, 
že věřit je prostě právě mnohem snazší než samostatně myslet. Na stranu druhou je také nutno 
podotknout, že mnozí novináři obojího pohlaví jsou vražděni – vždyť každým rokem jsou to na celém 
světě více než tři nebo čtyři desítky –, jelikož chtějí věcem a faktické pravdě skutečně přijít na kloub, 
za což ovšem platí svým životem. Samozřejmě že i v novinářské gardě se nacházejí černé ovce, které 
záměrně informují o nepravdě a jsou za to placeny. Právě tak existují i ve všech ostatních oblastech 
nepoctivé živly, které za peníze dělají vše. Mimoto jsou tu ještě i konspirační teoretici, kteří chtějí úplně 
za vším vidět něco – a rozvíjejí takovéto domněnky a tvrzení –, co neodpovídá skutečnosti a její pravdě. 
Tito jedinci dokonce zcela nesvědomitě vycházejí na ulici a poštvávají lidi svými lživými tvrzeními proti 
tomu a onomu a proti jiným lidem, čímž plodí zášť a agresi, kvůli níž vzniká mnoho věřících, ale navíc to 
vede až k útočným masovým demonstracím, k vraždám a zabíjení i k devastacím. Oproti tomu je nutno 
zmínit i ty, kteří se odhalují jako odpůrci konspiračních teoretiků, kteří však svým žvaněním rovněž pletou 
hlavu lidstvu, jelikož očerňují jako spikleneckou teorii úplně vše, co se příčí jejich osobnímu názoru. Také 
tyto lidi je nutno po právu označit za blbce a za nemocné v hlavě, jelikož nejsou – za správného pohledu 
– rovněž ničím jiným než jen hloupými, a tedy nemyslivými konspiračními teoretiky, kteří nedokážou 
neutrálně myslet, a ani nejsou schopni vypátrat skutečnost a její pravdu. Úplně vše, co nedokážou 
rozumově postihnout a ani pochopit, odsuzují jako falešnost nebo jako spikleneckou teorii. Jelikož 
pravdu svojí inteligentností nedokážou pochopit a rozumově pobrat – a to i proto, že neutrálně nevidí 
a nerozeznávají skutečnost a její pravdu a nedokážou ji vyhodnotit a pochopit jako danou –, tak ji 
posměšně očerňují a hanobí jako teorii a konspirační teorii. A tak haní samolibě a s rozumbradovskou 
neuvážeností úplně vše jako falešné a nicotné a odsuzují jako konspirační teorii nebo jako nemožnost 
i to či ono, co sami nedokážou vyzkoumat a rozpoznat jako skutečnost a pravdu. Místo toho, aby vše 
neutrálně zkoumali, a aby tedy rozeznali jako skutečnost a pravdu vše, co skutečností a pravdou fakticky 
je, tak zastávají názor, že je to vše jen švindl nebo konspirace. Ve skutečnosti tedy nejsou neutrální, ale 
názorově sobečtí, a tudíž ani nerozumějí tomu, že vše neodpovídá jejich názoru proto, resp. že tedy vše 
nedokážou pochopit proto, že jejich inteligentství vykazuje značné deficity. Z toho důvodu ze sebe 
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samých dělají ty, které rychle vehementně osočují, tedy rovněž konspirační teoretiky. Slova, která jsou 
těmto lidem říkána o tom, že jejich idiotské konspirační teorie jsou eventuálně právě tak jalové a chybné 
jako ty od potřeštěných a zmatených teoretiků spiknutí – jelikož coby osočovatelé nedokážou rozumově 
postihnout ani pochopit skutečnost a její pravdu –, přesahují horizont jejich inteligentnosti. To ale tito 
rádoby znalejší jedinci nedokážou v žádném ohledu pochopit, a nechtějí to ani připustit. 

Skutečně nelze nic namítat proti tomu, aby byli konspirační teoretici upozorněni na to, že jejich hloupá 
a nepravdivá tvrzení založená na víře – a sice horentně hloupá a nepravdivá –, působí u jednotlivých 
pozemšťánků, nebo dokonce v částech společnosti škody. Z toho důvodu je také nezbytné, aby se proti 
spiknutím postupovalo, a sice tak, aby se konspiračním teoretikům ukončilo jejich řemeslo, které 
eventuálně skutečně může působit nebezpečně na malé či velké skupiny lidí nebo na celé národy, 
ba dokonce na celé pozemské lidstvo. Proto je nutné, bude-li to za jistých okolností nezbytné, aby se 
proti spikleneckým teoriím zákonně postupovalo, zvláště tehdy, když dané konspirace skutečně 
představují nebezpečí a jsou velmi rizikové, a nikoli tak neškodné, jak si to mnozí lidé představují. Intriky 
spiklenců jsou štvavé a jejich hloupí, labilní a věřiví současníci obojího pohlaví je až příliš rádi přijímají 
a obracejí v teror, vraždění, zabíjení a ničení. To se stává čím dál tím častěji, zvláště z čistě soukromé 
iniciativy, kdy se lidé vlivem nějakých a nevědomých indoktrinací – většinou plynoucích z náboženské 
víry – pokládají za předurčené a v bludné víře za povinované k tomu, aby usmrtili mnoho spolubližních. 
Z toho důvodu si obstarávají zbraně, vnikají do shromáždění a míst setkání, do »domů Páně«, škol nebo 
nějakých jiných skupin lidí a páchají krvavé masakry a hromadně vraždí a zabíjejí lidi, kteří jsou pro ně 
naprosto cizí a s nimiž nepromluvili ani slovo. Zhusta jsou takovíto vrazi na nevědomé úrovni tak politicky 
a nábožensky indoktrinováni, že podléhají náboženské schizofrenii, což nedokážou konstatovat ženští 
ani mužští lékaři či psychologové, kteří se touto chorobou a těmito bludy musejí zákonitě zabývat, a kteří 
dokonce ani nevědí, že existují 3 základní formy schizofrenie, jež se samy vyskytují v různých 
charakterech, a jež se tedy v mnoha svých druzích a typech vzájemně odlišují. Tomu jsem se učil již 
ve 40. letech 20. století u tvého otce, Sfath, a mohl jsem také s jeho pomocí pozorovat fenomén 
schizofrenie u nejrůznějších lidí, přičemž jsem zjistil, že skutečně existují 3 různé základní formy s mnoha 
rozdílnými variacemi, o čemž naše dnešní věda nemá potuchy, a proto vychází jen z jí známých 4 forem, 
z nichž mám ovšem v současnosti v paměti už jen jedno označení, totiž nejčastěji se vyskytující 
»paranoidní schizofrenii«. Na označení těch ostatních si nedokážu vzpomenout, ale ty všechny nemají 
nic společného s těmi 3 základními formami, jež vlastně skutečně tvoří specifické stěžejní faktory, z nichž 
pramení blud, který se dříve či později zákonitě zformuje do podoby, která je známá jako schizofrenie. 
Pozemští psychologové zajisté vědí, že schizofrenie představuje poškození, resp. onemocnění psychiky, 
avšak nevědí, že se jedná o bludové onemocnění, které se může začít vyvíjet již v dětském věku, např. 
vlivem indoktrinace nebo autoindoktrinace – která našim velikým a »vševědoucím« psychologickým 
»odborníkům« zřejmě rovněž není známá –, v bludné představy, které se pak, dříve či později, vyvíjejí 
v takzvanou schizofrenii. Ta tvoří vlastně alfu a omegu bludných představ, které propukají sice jen 
v návalech, avšak projevují se vytrvale tím, že se lidé stižení schizofrenií takříkajíc izolují a stahují se 
od svých spolubližních, a tím pádem od společnosti. U lidí zasažených schizofrenií jsem zjistil, že působí 
tak nějak bez zájmu, avšak na stranu druhou i podníceně, resp. napjatě a emočně krajně citlivě, a to 
zvláště tehdy, když mají před sebou další nával/záchvat. Ten se může ohlašovat i zvláštními příznaky, jako 
např. vznikajícím stihomamem, podivnými způsoby chování, ztrátou účasti a chudobou pocitů, 
strachem, nedůvěrou, halucinacemi, depresemi, těžkostí myšlení či ztrátou reality, resp. smyslu pro 
realitu. Běžnými znaky schizofrenie jsou také slyšení hlasů, podrážděnost a aktivita atd. stejně jako 
jednání, jež jsou v rozporu s veškerou logikou, veškerým rozumem a zdravým úsudkem, k nimž patří 
i sebeusmrcení. K tomu jsem se učil od Sfath, že schizofrenní stav nemá nic společného s tím, že se 
u člověka objevují stavy poruchy osobnosti v podobě rozštěpení osobnosti atd., jako např. v tom ohledu, 
že je jeho bytost náhle změněna cizími osobnostmi, když se u něj tyto objeví, čímž skutečně nastává 
totální proměna osobnosti, proměna, která může být někdy provázena mimo jiné i extrémní změnou 
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hlasu, jak jsem u těchto lidí mohl zjistit, když náhle prodělávali nával rozštěpení osobnosti. Tyto jiné 
a velmi často dosti rozdílné osobnosti, které se právě objevují u poruch osobnosti, nazýval Sfath – pokud 
si správně vybavuji jeho vysvětlení – »mnohočetnými osobnostmi«. Ty jsou ..., což ale po dobu svého 
života nemám zmiňovat tak, aby ... 

Ptaah   To by skutečně nebylo dobré, jelikož by to byl podnět k ... 

Billy   Správně, držím se toho, co Sfath říkal, neboť by to bylo jen chybně pochopeno, a tím by opět 
vyvstalo něco, co ... Člověk přece nemá přilévat olej do ohně, jak říkáme. Bude tedy namístě mlčet. 

Inu, přestal jsem u těch konspiračních teoretiků a jejich protihráčů, kteří jsou rovněž svým způsobem 
teoretiky spiknutí, jelikož nehodnotí věci neutrálně, ale mají a zastupují vehementně nějaký názor – 
názor je pokaždé chybný a fanatický. Tito lidé nejsou samotní, neboť zpravidla stejně se to má 
i s demonstranty, jenže ti neosočují konspirační teoretiky, nýbrž masu lidstva. A tak jednají kvůli něčemu, 
co jakožto demonstranti dělají sami, aniž by však cítili vinu. Oni sami např. produkují svým dýcháním 
CO2, který zamořuje dýchaný vzduch a podněcuje stále více a více změnu klimatu, za což na sebe však 
sami nesvalují vinu ani odpovědnost. Když se podívám na celý jejich demonstrační povyk, tak dospívám 
ke zjištění, že demonstranti nevědí, kvůli čemu vlastně křičí, přičemž lze také zjistit, že využívají veřejné 
dopravní prostředky – ať už jsou to lodě, autobusy, letadla, vlaky nebo soukromá vozidla –, z jejichž 
pohonných hmot se vyvíjí CO2. Všechny tyto prostředky potřebují tedy pro svůj provoz v zásadě energii, 
a z té je zpravidla příčinně produkován CO2, což zamořuje dýchaný vzduch, zatěžuje atmosféru a i nadále 
a ještě hojněji podněcuje změnu klimatu. Navíc CO2 a další plyny poškozují atmosféru, a tisíce jedů 
otravují přírodu a rostlinnou říši a kontaminují i říši zvířecí a lidi a škodí jejich zdraví do té míry, že kvůli 
tomu mnozí umírají. 

Ptaah   Na to patrně nemusím nijak odpovídat. 

Billy   Ano, to by bylo nadbytečné – u nás na Zemi se přece říká: Mluviti stříbro, mlčeti zlato. To platí 
každopádně tehdy, je-li správné mlčet. Chtěl bych se tě ale zeptat: Má být uváženo něco nového ohledně 
koronavirové nákazy? 

Ptaah   Ohledně této věci je nutno zmínit totéž, co jsem říkal již od doby vzniku této nákazy. Dosud ještě 
nepominula a vyžaduje nezbytná opatření k ochraně před infekcí. Dbejte stále na to a řiďte se tím, abyste 
nosili ochranné respirátory, a dodržujte opatření i při nezbytných stycích s jinými lidmi, jak jsem již 
častokrát podotýkal. Jen díky tomu si můžete být do jisté míry jistí tím, že nebudete nákazou zasaženi 
nebezpečnou měrou, abyste byli do jisté míry chráněni a nebyli postiženi silněji. 

Billy   My všichni se tvojí radou řídíme, i když se na nás lidé někdy dívají blbě, když ... nu ano, tak tomu 
právě jest. Lehkovážnost právě předchází pád, my se ale snažíme chránit se a nosíme respirátory. Ale 
z tvých slov vyvozuji, že koronavirová nákaza není hned koronavirovou nákazou. Jak se v tomto ohledu 
věci mají? 

Ptaah   Ano – záleží právě na tom, jak reaguje imunitní systém. Čím lépe funguje jeho vrozená, resp. 
nespecifická obrana nebo jeho specifická, resp. získaná obrana, tím spíše dokáže rozeznat původce 
onemocnění a dokáže se proti němu zaměřit a postupovat proti němu cíleněji, a to tím způsobem, 
že tento původce nebude schopen způsobit infekci. Je ale také nezbytné vědět – což je pozemské 
lékařské vědě doposud patrně ještě neznámé –, že lidský organismus reaguje na původce onemocnění 
odmítavěji nebo přijímavěji podle stavu imunitního systému, takže se podle toho může lišit stupeň 
infekce. To znamená, že infekce ani nemusí následovat v plném rozsahu a v celé míře, takže může 
probíhat i v míře menší, což je ovšem – jak jsem již zmínil – pozemské vědě očividně ještě zcela neznámé. 
Ale i při koronavirové nákaze je dána funkce imunitního systému, takže se i pří této nákaze mohou 
objevovat různá stadia. 
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Billy   Aha, to je vlastně logické, a je tomu i v tomto případě tak, jak mi vysvětloval Sfath, tedy že každá 
nemoc, každý neduh nebo zranění má lepší nebo horší průběh podle toho, jak to právě určuje stav 
imunitního systému. A právě na ten má přece člověk sám obrovský vliv, takže se může dokonce z toho 
či onoho sám uzdravit nebo může něco opět »uvést do richtiku«. Osobně se snažím si tuhle věc stále 
brát k srdci, což se mi po dobu celého života stále vyplácelo, a proto se vlastně i zříkám léků a lékaře, 
pokud jsem toho schopen. 

Ale nyní mám ještě něco, na co se tě chci zeptat a co se týká štítné žlázy. Ty jako lékař mi o tom jistě 
můžeš něco povědět, a sice o nemoci štítné žlázy, která se nazývá Hashimotova tyreoiditida nebo nějak 
podobně. Čeho je zde nutno si všímat, nebo jak lze proti této nemoci postupovat? Nebo co ji může 
zmírnit? 

Ptaah   Hashimotova nemoc se u nás nazývá sice jinak, ale je mi známo, o co se jedná. V souvislosti s tím, 
jak se tato choroba na Zemi objevuje, neznám ale žádný léčebný prostředek, který by tuto zvrhlost štítné 
žlázy mohl ukončit. Jedná se o autoimunitní onemocnění, které je však způsobováno »životu blízkou 
formou«, jež podstatně působí na štítnou žlázu. To ovšem pozemská věda zřejmě ještě nerozpoznala, 
tedy že imunitní systém v sobě skrývá takovou »životu blízkou formu«, která může rozvinout něco, co se 
projevuje jako autoimunitní náchylnost, a co může tedy původcům onemocnění otevřít přístup 
do organismu, načež může člověk onemocnět. 

Billy   Právě – pýcha právě předchází pád, a to i v tomto ohledu, čímž míním, že jistí vědci a lékaři právě 
přece nejsou tak vševědoucí, jak často předstírají, že jsou. Ale můžeš vysvětlit, co je nutno povědět o této 
Hashimotově nemoci? 

Ptaah   Ohledně toho bude nezbytné, abych poněkud podrobně vysvětlil nějaké věci, neboť příčiny 
onemocnění štítné žlázy mohou být velmi různorodé, a škodlivě mohou působit např. stresové hormony, 
jakož i poškození mitochondrií a strava atd. Na vzniku Hashimotovy choroby se podílejí také alergie, ale 
i příliš silná produkce homocysteinu. Dále se na ní podílejí také nedostatek mikroživin, jakož i oxidační 
stres, což vede též k poruchám střevní flóry a z nich plynoucím trvalým zánětům, jež probíhají většinou 
skrytě, a mohou být způsobovány dokonce i nekvalitními léky, které mají působit proti onemocněním 
štítné žlázy. Takové léky tím spíše přispívají ke vzniku Hashimotovy nemoci, jelikož vedou k trvalému 
předrážďování imunitního systému, který se čím dál tím více oslabuje, následkem čehož se mohou tím 
spíše rozšiřovat střevní záněty, které poškozují i určité orgány, jež jsou životně důležité. Tyto orgány pak 
bývají nesprávně operačně odstraňovány, jelikož je lékaři pokládají za nepodstatné pro organismus, což 
se velmi nevýhodně odráží na štítných žlázách a natolik to narušuje jejich funkci, že se z toho může velmi 
rychle vyvinout Hashimotova choroba. Pozemští lékařští vědci atd. doposud nevědí, že určité orgány 
lidského organismu jsou životně důležité a zachovávají lidské zdraví, a operativně je odstraňují ve víře, 
že pro zdravou záchovu organismu nejsou podstatné, avšak ony fakticky podstatné přesto jsou. 

Dále je nutno povědět, že při onemocněních štítné žlázy člověk velmi nedostatečně přijímá mikroživiny, 
které jsou ale velmi, životně důležité, a proto by je měli svému tělu separátně dodávat zvláště lidé, kteří 
se stravují potravinami, jež neobsahují lepek, jelikož u nich již nejmenší množství mohou vyvolávat 
závažné střevní záněty, jakož i chudokrevnost, nadýmání nebo osteoporózu atd. a mít i další následky. 
Lidé, kteří trpí celiakií, tedy nesnášenlivostí lepku, a kteří proto pojídají bezlepkové potraviny, tím 
předcházejí příznakům, jako jsou průjmy, deprese, bolesti břicha a nevolnost, jakož i symptomům 
všelijakých chorob, přičemž je však nutno říci, že každé celiakální onemocnění probíhá jinak. Kvůli 
bezlepkové stravě dodává člověk svému organismu méně velmi podstatných vitaminů a minerálů, 
následkem čehož se zákonitě zvyšuje hladina nezdravých tuků a cukru. Lidé by se tedy neměli jednoduše 
zříkat lepku, ale jen tehdy, když je to ze zdravotního hlediska nezbytné. Lidé žijící bez lepku se většinou 
stravují potravinami, jež obsahují velmi mnoho cukru, jež jsou tučné a slanější než běžné potraviny. To 
má v průběhu času zřetelné negativní účinky na srdeční oběh a může to vyvolávat cukrovky, neboť kvůli 

http://cz.figu.org/


16 
 

 

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

bezlepkové stravě dodává člověk svému tělu mnohem méně balastních látek a vlákniny, přičemž jeho 
organismus přijímá i příliš málo vitaminů, zinku a železa, a proto by je měl dodávat svému tělu separátně. 
Nejčastěji se při bezlepkové stravě objevují projevy nedostatku v případě velmi důležitých mikroživin, 
jako je železo, vápník, hořčík a vitaminy D a E, jakož i vitaminy skupiny B. Vlivem těchto objevujících se 
projevů nedostatku se zvyšují rizika onemocnění, jako je kupř. anémie (chudokrevnost), cukrovka 
a osteoporóza atd. Z toho důvodu je životně nezbytné, aby člověk dodával svému organismu chybějící 
minerály, resp. životně nezbytné mikroživiny a vitaminy. Pokud to však v dostatečné míře nečiní, tak tím 
začíná trpět jeho štítná žláza, a sice tak, že prodělává chronické záněty a neprodukuje již dostatek 
hormonů. Tím vznikají návaly potu, zběsilé bušení srdce, průjmy, jakož i ztráta hmotnosti, obtíže 
s krevním tlakem, strach, svalové záchvěvy, stálá nepokojnost, třas rukou, nervozita, hlad a nespavost 
atd. Časem je napadeno i samotné srdce, stejně jako játra, cévy a ledviny atd. Nakonec bývá napaden 
i mozek a začne zakrňovat a smršťovat se do té míry, že má člověk problémy s mluvením atd. Tím se při 
Hashimotově nemoci také stává, že začne trpět psychický stav člověka, že poklesne jeho morálka 
a že člověk v nejhorším případě nerozvážně pomine veškerý rozum a bude hledat východisko 
v sebevraždě. 

V případě onemocnění štítné žlázy musí člověk nejnaléhavěji dbát na to, aby nekonzumoval příliš mnoho 
masa zvířat z hromadných chovů, a to proto, že v běžných masových chovech je krmivo zvířat velmi silně 
kontaminováno jódovou solí, kterou zvířecí organismus přijímá a ukládá v mase. Jód je však ve větších 
množstvích velmi nezdravý a pro člověka zdraví škodlivý, a to i přesto, že jej člověk potřebuje a může 
díky němu předejít tvorbě strumy (zvětšení štítné žlázy), a proto i v tomto ohledu platí to, co jsi častěji 
již říkal: Všeho moc škodí. A tím jsem vlastně pověděl vše, co bylo v krátkosti nutno vysvětlit. 

Kvůli všeobecně nezdravé stravě je nutné dodávat tělu separátně dostatek nezbytných mikroživin 
a vitaminů, což by měli nutně činit zvláště pozemšťané, kteří pojídají bezlepkovou stravu. Nyní chci ještě 
uvést následující: 

Nápomocné jsou následující potraviny: 

Tmavá čokoláda a kakao = důležité při návalech Hashimotovy nemoci, neboť je to může mírnit. 

Losos, ryby obecně, 

žampióny, para ořechy, chřest, 

málo libového masa, 

fenykl, meduňka (šalvěj lékařská) a tymián = i formou čaje, 

pseudoobiloviny jako pohanka, quinoa (merlík čilský), amarant, proso, bílkovinné struktury (alergeny), 

1–2 porce ovoce denně, avšak ideálně ovocné druhy, jež neobsahují hodně cukru, například bobule, 
banány, ananas, mango, vinné hrozny, 

citrónová voda, 

zelenina – připravená s pomocí vysoce kvalitních olejů, jako je velmi kvalitní řasový, lněný nebo konopný 
olej, 

luštěniny, mléko, vejce, ořechy, semínka rostlin, sladké brambory. 

 

Dodatečné látky 

Selen, velmi důležité, 

skořice, zázvor, pepř nebo kurkuma, bílkoviny, železo, 

omega 3 mastné kyseliny; minerály, 

hořčík, vápník, vitamin C, vitamin E, vitaminy B-komplexu, vitamin D, vitamin A. 
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Je nutno se bezpodmínečně zříci, vyvarovat tohoto: 

káva s kofeinem 

obiloviny obsahující lepek: pšenice, špalda, žito, ječmen, 

syrová košťálová zelenina, brokolice nebo květák; tato zelenina má strumigenní (goitrogenní; narušující 
tvorbu hormonů štítné žlázy) účinek a brání absorpci jódu ve štítné žláze – avšak člověk musí dbát na to, 
aby nepřijímal jódu příliš; 

Silné, příliš jódu obsahující potraviny atd. = soli se silným podílem jódu 

= řasy a maso z hromadných chovů s přílišným podílem jódu, 

silně kořeněné, uzené, pečené nebo velmi tučné potraviny; 

Nelze doporučit: Bílý a toastový chléb, suchary a sušenky, pšeničné a mléčné housky. 

Rostliny nočního stínu = zelenina nočního stínu jako rajčata, brambory, paprika a lilek; 

mléčné produkty, 

pečivo, výrobky z bílé mouky, 

hotové produkty, fast food. 

 

Užitečné pozemské léky 
Levothyroxin (L-Thyroxin; eventuálně užívat celoživotně) 

 

Hashimotova encefalopatie: Neléčitelná, avšak lze ji mírnit. 
Jedná se o autoimunitní onemocnění systému štítných žláz a mozku, 

imunitní buňky napadají i mozek a způsobují, že zakrňuje a scvrkává se. 

 

Jevové příznaky: 
Problémy při vnímání, myšlení a artikulaci. 

Stavy zmatení a psychózy, únava atd. 

 

Billy   Děkuji za tvé vývody. Možná že to budou lidé akceptovat a vnese to nějaký pokrok do našich 
pozemských znalostí. Vlastně bych chtěl mluvit ještě o tom, že VEGÁNNÍ3 jídlo je velmi škodlivé pro lidský 
organismus. To každopádně tehdy říkal tvůj otec, Sfath, když jsme se spolu poohlíželi v budoucnosti 
a zabývali se jídelními kulturami lidí moderní doby. 

Tady mám ale ještě něco, totiž to, jak je vlastně třeba chápat VEGÁNNÍ jídlo. VEGÁNNÍ stravování je 
přece hlavně nutno chápat jako bezmasé, avšak nikoli jako VENANSTVÍ, neboť s ním nijak nesouvisí, jak 
vím na základě poučení Sfath. 

Je zajímavé – jak jsem se před nedávnem opět dozvěděl –, že velmi četní lidé jsou tak nevědoucí, 
že nemají ani potuchy o tom, co důležitého se vlastně ve světě odehrává. Tak je tomu ohledně politiky, 
lékařství a přírodní biodiverzity. A tak je tomu i ve vztahu ke zvířecí a rostlinné říši, soustavě SOL, planetě 
Zemi, atmosféře a klimatu atd. To se prokazuje i ohledně stravy, s níž to dnes vypadá tak, že stále více 
lidí přechází z normálního jídla na jídlo VEGÁNNÍ, které ovšem neznamená jen to, že je bezmasé, ale 
zahrnuje i hotové produkty, resp. bezmasé náhradní produkty, které lidé konzumují buď ve formě 
burgerů nebo ohřívatelných »pokrmů«. 

 
3 Jelikož Billy rozlišuje pojmy VEGAN a VEGANISCH, překládáme jeden pojem netypicky jako VEGÁNNÍ a druhý jako 
VEGANSKÝ; pozn. překl. 
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VEGÁNNÍ jídlo tedy nelze srovnávat s jídlem, které je VEGANSKÉ nebo VEGETARIÁNSKÉ. Skutečně 
VEGANSKÉ jídlo má být správně bezmasé a neobsahuje vůbec žádné zvířecí produkty. VEGANI jedí pouze 
rostlinné potraviny a zříkávají se veškerého masa i ostatních zvířecích produktů, a proto nepijí zvířecí 
mléko a nejedí vejce ani med atd. VEGANI si nepořizují a nenosí ani žádné věci vyrobené ze zvířat, jako 
jsou kožené výrobky, vlněné svetry a jiné vlněné oděvy, přičemž se vyhýbají také přikrývkám s prachovým 
peřím atd. 

VEGÁNNÍ stravování je nutno hlavně chápat jako bezmasé, avšak nikoliv jako VENANSTVÍ, neboť s ním 
nemá nic společného, jak vím už z časů trávených se Sfath, jelikož jsme spolu zkoumali budoucnost. 
VEGÁNNÍ stravování je mimořádně nedobré pro lidský organismus a rovněž i pro životní prostředí. Čisté 
VEGÁNNÍ jídlo, resp. VEGÁNNÍ produkty působí na lidský organismus škodlivě. Je také zcela chybné se 
domnívat, že člověk nepotřebuje žádnou masnou stravu, neboť maso obsahuje životně důležité látky, 
jež lidský organismus v zásadě vskutku potřebuje. Tytéž látky jsou však obsaženy i v zelenině, a proto se 
člověk může velmi dobře stravovat pouze rostlinnými pokrmy, tedy ryze VEGETARIÁNSKY, takže se může 
živit jen zeleninou a jinými rostlinami a vést tak zdravý život. Pozemská věda o výživě a ryzí biologické 
vědy doposud nejsou schopny analyzovat všechny látky v zelenině, rostlinách a mase ve všech jejich 
složkách, třebaže se domnívají opak. VEGÁNNÍ »způsob stravování« však nemá nikterak nic společného 
s ryzím veganstvím, a právě tak ani s totálním vegetariánstvím, které se orientuje výhradně na ryzí 
stravování se zdravou zeleninou a jinými rostlinami; což nelze zaměňovat ani s běžným vegetariánstvím, 
při němž sestává potrava ze zeleniny a jiných rostlin, přičemž člověk nepojídá ani nic z usmrcených zvířat, 
ale pouze potraviny z žijících zvířat, jako jsou mléčné produkty, vejce a med. Existují však ještě různé 
další druhy vegetariánství, které chci uvést následovně: 

V supermarketech lze nalézt stále více potravin se značkou »VEGETARIÁNSKÉ« nebo »VEGÁNNÍ« 
a »VEGANSKÉ« atd., a taková označení se objevují i na jídelních lístcích v jídelnách a restauracích. 
A skutečně existuje stále více lidí, kteří vyhledávají bezmasé pokrmy a potraviny, jelikož je vedena stále 
rozsáhlejší propaganda ohledně zdravého stravování. Také ochrana zvířat proniká pomalu do vědomí lidí, 
takže si lidé stále více uvědomují i hromadné chovy zvířat. Ale nikdo v lidu neví – nebo to vědí jen tuze 
nemnozí –, že existuje ještě více forem vegetariánství než jen těch, které jsou obecně známé. Existují 
tedy ještě následující: 

 

Vegani, kteří nejedí žádné zvířecí produkty, ale přijímají pouze rostlinnou stravu a zříkávají se všeho, co 
pochází ze zvířat, takže nepijí ani mléko a nejedí vejce ani med. Tabu jsou pro ně i výrobky ze zvířat všeho 
druhu, jako jsou kožené nebo vlněné produkty atd. 

VEGÁNNÍ konzumenti, kteří se živí hlavně burgery a ohřátými pokrmy, které obsahují mnoho zdraví 
škodlivých látek pro organismus. 

Vegetariáni, kteří jedí čistě a totálně jen zeleninu a jiné rostliny. 

Vegetariáni, kteří nejedí nic z usmrcených zvířat, a tedy ani maso, zato však produkty z žijících zvířat, 
jako jsou vejce, mléko, mléčné produkty a med. 

Pudinkoví vegetariáni, kteří nejedí maso ani ryby a nedbají příliš na balastní látky, kalorie a vitaminy, 
takže se často stravují hotovými pokrmy. 

Laktovegetariáni, kteří nejedí ani maso, ryby a vejce, zato však mléčné produkty. 

Ovovegetariáni, kteří principiálně nejedí maso, ryby ani mléčné produkty, zato však vejce. 

Lakto-ovo-pesco vegetariáni, kteří vlastně rozšiřují pojem ovo-lakto vegetariánství, avšak jedí i ryby. 

Ovo-lakto vegetariáni, kteří nejedí ani maso, ani ryby, zato však vejce i mléčné produkty. 
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Pak existují ještě následující: 

Flexitariáni, což jsou příležitostní vegetariáni, kteří se v podstatě stravují zdravě a dbají o svůj 
potravinový konzum, takže si kupují např. stravu s pečetí biokvality, přičemž si smí někdy dopřát i kousek 
masa nebo ryby. 

Frutariáni dbají na to, aby kvůli nim rostliny netrpěly, a proto jedí například jen ovoce, ořechy, bobule, 
obiloviny, houby a semena, jež podle jejich názoru již přirozeně spadly nebo byly sklizeny a odumřely. 
Zcela vylučují hlízy, listy nebo kořeny, jakož i produkty zvířecího původu. 

Pescetariáni jsou lidé, kteří nejedí maso, zato však ryby a produkty žijících zvířat, jako jsou vajíčka, mléko 
a med. 

Freegani jsou lidé, kteří jedí vše, a nevylučují tedy v zásadě žádné potraviny. Jedí ovšem jen potraviny, 
které si sami vypěstovali, které dostali darem, nalezli nebo je jiní lidé vyhodili. Tímto přístupem chtějí 
údajně své spolubližní upozorňovat na chudobu, která mnohde vládne. Osvojují si také odhozené 
oblečení nebo zlikvidované elektroartikly. 

Konzumenti syrové stravy jsou lidé, kteří jsou v zásadě otevření všem potravinám, avšak nesmějí je 
ohřívat na teplotu vyšší než 40 stupňů, a navíc musejí být v syrovém stavu. 

Konzumenti prastravy (paleolitické stravy), tito lidé se živí vším, co lze nalézt v přírodě a co je 
poživatelné a přirozeně nejedovaté. To mohou být živočichové, jako např. žijící brouci, mravenci, červi 
a šneci, jakož ale i divoké byliny, houby a bobule atd. 

Makrobiotici jsou lidé, kteří jedí hlavně obiloviny, luštěniny a zeleninu, avšak v menším rozsahu také 
ovocné plody, ořechy a semínka, a mnozí z nich i ryby. 

 

Existují ještě následující označení pro lidi a zvířata: 

Omnivor (všežravec): Jí/žere vše, chutnají mu všechny rostlinné i živočišné potraviny. 

Karnivor (masožravec): Jí/žere maso, tedy výhradně masné a zvířecí produkty. 

Frugivor (plodožravec): Jí/žere ovocné plody, a živí se tedy pouze bobulemi a ovocnými plody. 

Herbivor (býložravec): Jí/žere rostliny, a živí se tedy pouze rostlinami. 

 

Ptaah   I to, co jsi uvedl, je zajímavé a je důležité to vědět. 

Billy   Tak tomu bude pravděpodobně pro lidi, kteří se budou snažit tomu porozumět. Velká zbylá část 
z nich se o to však s jistotou starat nebude. Tu mi ale ještě připadá na mysl, že vlivem války na Ukrajině 
vzniká i nedostatek energie, který zasahuje celou Evropu. V tom ohledu se tážu, zda si lidé – stejně jako 
samozřejmě i provozovatelé koncernů, které těží zemní plyn, ropu, uhlí i rudy atd. – vůbec někdy 
zamysleli nad tím, že všechny ty různé zemské zdroje nelze drancovat po všechen čas a věčně. Protože 
jednou s tím bude konec, totiž tehdy, až Země již nebude nic vydávat, jelikož bude beze zbytku 
vydrancovaná a mrtvá. 

Ptaah   Na to jistě nemyslí nikdo z těch, kteří zemské zdroje drancují, a ani z těch, kteří využívají materiály 
a výrobky atd. z nich vyhotovené. 

Billy   To si taky myslím. Zamýšlejí se nad tím jen nemnozí, neboť většina lidstva bere všechno jako 
samozřejmost a nestará se o to. A právě tak ani o to, že je životní svět zcela ruinován a ničen a že jsou 
pozemšťánky bezohledně a kompletně vyhlazovány i tisíce rodů a druhů vyšších i nižších zvířat 
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a ostatních životních forem a že je dosud žijícím rodům a druhům upírán nebo zcela pustošen životní 
prostor, přičemž mnoho těchto forem střílejí lovci – protože je to údajně nezbytné, aby se zachovávala 
rovnováha ve stavech divoké zvěře nebo aby před ní byli chráněni lidé, avšak ve skutečnosti a v pravdě 
musí být vše chráněno před samotným člověkem, neboť ten ničí a zabíjí vše, co mu zkříží cestu. Lidé jen 
pro zábavu nebo z nepozornosti zabíjejí vyšší i nižší zvířata a ostatní živé organismy přejetím, krutým 
umučením nebo prostým usmrcením, zatímco je na celém světě neodvolatelně vybíjeno přes 1000 rodů 
a druhů životních forem ročně. Jsou-li nově objevena nová a dosud ještě neobjevená vyšší a nižší zvířata 
a ostatní živé organismy – a těch je v lesích, vodstvech a v půdě ještě mnoho –, tak nejsou chráněny, ale 
rozkřikne se, kde je lze nalézt, aby tam pak mohli chodit pomatenci, kteří je odstřelí nebo jinak zabijí, 
aby je sbírali jako trofeje. Anebo jsou takoví tvorové polapeni a uneseni ze svého životního prostoru, aby 
byli drženi v zajetí v zoo nebo na podobných místech. Mnozí takovíto zcela neodpovědní živlové – stejně 
jako i mnoho jiných lidí – nechápou, že živí tvorové všech rodů a druhů velmi trpí, když jsou vyneseni 
ze svého biotopu. To platí dokonce i pro živočichy, kteří se narodí v zajetí a kteří jsou propuštěni 
na svobodu. 

Ptaah   To vše vskutku nelze pochopit. 

Billy   Právě, vidím to stejně. A tvrdí se také, že jistí živočichové nepociťují bolesti, jelikož v nich nemohly 
být prokázány nervové provazce, které by dokázaly probouzet pociťování bolesti. Sfath mne však poučil 
lépe, totiž o tom, že cítění bolesti u jistých živočichů funguje jinak, a nikoliv přes nervy, jako je tomu 
např. u hmyzu. 

Ptaah   Jelikož se v těchto věcech nevyznám, a nemám s nimi tedy ani žádné zkušenosti, tak se k tomu 
nemohu vyjádřit. Ale protože se můj otec touto vědou zaobíral, tak se domnívám, že jeho vysvětlení byla 
správná. Nyní ale nadešel čas, abych odešel. Ještě se tě však musím soukromě zeptat na toto ... 
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