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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý pětadvacátý kontakt 

Středa, 2. listopadu 2022, 2.35 hod. 

 

Billy   Dnes jsi tu zase jednou časně. I přesto tě ale vítám a zdravím, Ptaah, milý příteli. 

Ptaah   Eduarde, rovněž tě zdravím a děkuji ti za tvé uvítání. Věci se tak vyvinuly, protože musím něco 
provádět společně s Florena, a jelikož mi postačuje čas, navštívil jsem tě. 

Billy   Můžu se hned dotázat, co povědělo grémium o tom, co se odehrálo ohledně ..., totiž ohledně 
toho posunutí nastávajících voleb? 

Ptaah   To byla žel záležitost, která nebyla oprávněná, která ale zřejmě vzešla z nedorozumění, 
nedbalosti nebo nepozornosti atd. Odpověď grémia zněla tak, že to má být pro tentokrát akceptováno, 
ale nemá se to objevovat znovu. Vše je závazně ustanoveno a má to být ve formě pravidla prováděno 
po dobu tvého života, a ani po tvém odchodu se to již nikdy nemá měnit, ale má to tak zůstávat dále. 
To proto, že chceme až do roku ... pozemského letopočtu i nadále provádět kontrolu a konstatovat, 
že se nebudou odehrávat žádné změny a že vše bude dodržováno tak, jak to bylo stanoveno. Není 
za žádných okolností přípustné, aby následovaly změny, neboť z Učení, které přinášíš, by vzešlo 
náboženství, bylo by zfalšováno a vyplynula by z něj víra, jako se to dělo od nepaměti, avšak tentokrát 
je nutno tomu zabránit. To je však možné pouze tehdy, když se bude po všechen čas vše správně 
zachovávat a kontrolovat, přičemž se tato kontrola vztahuje i na setkání jednotlivých uskupení na celé 
Zemi, která tedy musejí probíhat v určitých časech, jelikož jsou na ně nastaveny naše aparatury. Utvoří-
li se další uskupení – což se dozvíme díky kontrole našeho Střediska FIGU a což je, jak známo, vše nutno 
hlásit tomuto mateřskému Středisku, které to musí registrovat –, tak budou z naší strany rovněž 
začleněna do téhož systému. 

http://cz.figu.org/


2 
 

 

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

Proto je naléhavě nutné a neodvratné, aby nebyly stanovovány a uskutečňovány jiné časy voleb 
a setkání, neboť naše kontrolní aparatury jsou nastaveny na určitou dobu, v níž probíhá aktivita 
v podobě setkání, a tudíž je nutno tuto dobu dodržovat. 

Billy   Děkuji – to je tedy jasné, a není nutno k tomu dále nic říkat. – Co si myslíš vlastně o tom, že vlády 
tady na Zemi tvoří obrovské dluhy, a že tedy právě vydávají více peněz, než kolik jich mají k dispozici? Já 
sám jsem se doma u svých rodičů učil, že si člověk nikdy nemá dělat dluhy, že má peníze, jež má 
k dispozici, rozumně rozčleňovat a spravovat, aby vždy postačovaly k tomu, co je potřeba. Člověk má 
také zachovávat poctivost tak, aby na veřejnost nikdy nepronikla nepočestnost. Když ale pozoruji vlády 
tohoto světa, tak rozpoznávám nehoráznou nepočestnost, a navíc i nebývalou hanebnost, pokud jde 
o kupení dluhů ze strany vládních úřadů. Prakticky každý stát se topí v dluzích, jež zahrnují miliónové 
či miliardové obnosy a jež leží na bedrech nejen samotných zemí, ale hlavně i jejich národů, jimž jsou 
přišívány vysoké daně, které musejí vyklápět, aby se dluhy opět umořily – pokud by se to vůbec kdy 
podařilo, jako že se to nikdy nepodaří. 

Ptaah   Způsobem, jakým pozemšťané zacházejí s penězi, jsem se detailně zabýval, abych se v tomto 
ohledu přesně informoval, a zjistil jsem, že většina z nich nedokáže s penězi nakládat správně. Toho 
nejsou schopni zvláště tehdy, když mohou volně disponovat cizími financemi. Konstatoval jsem, 
že zejména v kruzích státního vedení lze jen velmi zřídka nalézt osobu, která by dokázala finance 
spravovat tak odpovědně, aby netvořila dluhy, ale jednala naopak tak, aby dluhy vyrovnávala 
a odbourávala. Opačné jednání je naprosto neodpovědné, což podle mého názoru a hodnocení naprosto 
ozřejmuje a skutečně dokládá, že takovíto státní činitelé, resp. neschopní státní vedoucí, kteří takto 
vadně hospodaří s financemi, nejsou schopni a hodni toho, aby vedli svůj úřad. Na základě odpovědnosti 
by takovíto neschopní státní vedoucí nikdy nesměli být dosazováni do úřadu. Takoví státní řiditelé 
v zásadě finančně zatěžují stát, a tedy i lid, a to do té míry, že to tíživě zasahuje dokonce i jednotlivce, 
plodí nesvobodu a tlačí celou populaci pod státní nadvládu financí do té míry, že mnohé osoby z lidu 
jsou schopny zvládat svoji obecnou existenci hůře než lépe. 

Billy   Tak tomu nepochybně je, ale je nutno si také povšimnout toho, že většina lidstva se nikdy neučila, 
a ani neučí správně a odpovědně zacházet s penězi, resp. s financemi, jak říkáš. A tak se např. stává, 
že pozemšťánci, kteří neumějí nakládat s penězi, vyhrají v loterii nebo při jiných příležitostech miliónové 
obnosy. Během krátké doby pak získaný majetek rozházejí a jsou chudší než předtím, když ještě museli 
žít z ruky do huby. Vzpomínám si, že se to stalo i v bohatém Švýcarsku, když se jeden loterijní milionář 
během 2 let přivedl na žebráckou hůl, jelikož se právě nikdy nenaučil správně zacházet s penězi. Vybavuji 
si také, co mi povídal ten exekuční úředník v ..., když jsem u něj musel přijímat jednu objednávku, což 
bylo tehdy, když jsem se opět vrátil z Indie a pracoval jako obchodní zástupce. Ten mi říkal, že se musí 
mořit s exekucemi u 67 procent občanů v ... a že musí také provádět velmi mnoho konfiskací, jelikož lidé 
nemohou splácet své dluhy. Říkal, že lidé nehospodaří s penězi správně, ale jednají opačně, podnikají 
velké dovolenkové cesty do zahraničí a pořizují si to či ono, co pak ale nejsou schopni financovat. A tak 
nezbývá prodejcům a obchodům atd. nic jiného než ohlašovat exekuce, přičemž mnohým lidem je pak 
obstavován majetek. 

Vlády se však o to nestarají, a nedělají ani nic pro to, aby lid poučovaly o správném zacházení s penězi, 
jako např. v té podobě, že by již v mládí, a tedy ve škole, byli mladí lidé školeni a vyučováni v korektním 
nakládání s penězi. V tomto ohledu není vyučováno ani činěno nic hodnotného, a proto zákonitě 
vyvstává v širokých kruzích velmi mnoho kriminality, k níž se řadí např. krádeže, vloupání a podobně, 
jelikož vlády nepodnikají nic pro to, aby se např. právě ve školách vyučovala finanční problematika, díky 
čemuž by se lidé ve svém mládí mohli naučit zacházet s penězi a byli by poučováni i o poctivé práci a k ní 
nabádáni. To by byla velmi důležitá látka k poučování, resp. vyučování, spolu s výukou o správném 
způsobu a vedení života, o samostatném myšlení, správném rozhodování a jednání, na rozdíl 
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od nesmyslné náboženské víry, která ničí lidské vědomí. A tím by se také posilovala odpovědnost lidí 
a minimalizoval odpor k práci u jistých spolubližních, a rovněž by vyvstávalo méně zlodějů, podvodníků 
a lupičů, kteří se vloupávají do domů. 

Ptaah   Tak by tomu jistě bylo, ale je více než sporné, že se ti s tím u státních vedoucích i u národů podaří 
prorazit, neboť většina lidí, která by s tím musela souhlasit, je hloupá, a tedy nemyslivá. Z toho důvodu 
by tvoji fakticky dobrou radu schvalovaly pouze nemnohé osoby, které jsou nakloněny logice, rozumu 
a odpovědnosti a které samy myslí. Na základě toho, že jsem se zaobíral mentalitou atd. pozemšťanů, 
však vím, že tvá rada nepadne na úrodnou půdu, neboť rozhodující většina světové populace podléhá 
hlouposti plynoucí z náboženské a světské víry, a tato hloupost je tak katastrofálně falešná a odcizená 
skutečnosti, že lidem nemůže na vědomé úrovni proniknout do vědomí ani stopa rozumu a pochopení. 
Mimoto je lid tak věřící, že to, co rozšiřují média, považuje za pravou pravdu, třebaže za informacemi 
médií vězí často lež a podvod. My stále znovu dospíváme k úděsnému zjištění, že četná média obelhávají 
lid v mnoha věcech a podvádějí své čtenáře do té míry, že většina pozemského lidstva není nikterak 
informována o tom, co se vskutku všude kolem odehrává. Moc státních řiditelů a ekonomiky, jakož 
i temní spoluvměšovatelé a velmi mocná náboženství – která mocně ovlivňují vírou státní vedení všeho 
druhu – jsou více či méně povzneseni nad každý národ toho kterého státu, a to do té míry, že je tento 
národ vlivem prezentovaných lží a podvodů utlačován a zcela postrádá sílu. V různých státech – a sice 
nejen v Rusku, Číně a Severní Koreji – jsou hlášení v médiích cenzurována, falšována, ba částečně 
dokonce zakazována, a totéž se odehrává u veškerých a státy kontrolovaných televizních institucí. 
Národy jsou dokonce podvodně, falešně »informovány« chybnými politickými hlášeními, a jsou jim 
prezentovány také »fake news«, přičemž jsou podváděny i vysílanými filmy, které často pocházejí z jiných 
dějišť a které mají – jako přílohy ke zprávám – svědčit o údajných, momentálně časově aktuálních 
událostech. Tok mediálních informací plynoucí k národům je začasté tak zfalšovaný, že někdy vůbec 
žádné informace neodpovídají pravdě, anebo jen informace velmi nedostatečné. Pomocí masivně 
vyvinuté techniky začalo být dokonce možné, aby byly ve filmových pohyblivých prezentacích podvodně 
manipulovány a falšovány tváře, těla a pohyby osob z vedení státu nebo jiných osob, které se jeví být 
důležité, a to je možné do té míry, že vše vypadá, jako by to odpovídalo skutečnosti, a jako by to tedy 
bylo reálně prožito. A tak se např. vysílají televizní interview, která s danými státními vedoucími nebo 
jinými osobami atd. nikdy nebyla vedena. Tímto způsobem, vlivem jistých médií, jsou pozemské národy 
ohledně politiky a jiných věcí obelhávány a podváděny, přičemž jsou falešně informovány i ohledně 
důležitých věcí. Filmy a fotografie jsou do té míry manipulovány a falšovány, že působí jako pravé 
a originální, a tudíž je čtenářstvo hodnotí jako skutečné a pravé. Tímto způsobem vznikají i podvodně 
vytvořená interview, která se nikdy nekonala, avšak jsou v televizních vysíláních či v tištěných médiích 
zveřejňována a prezentována jako pravá. A tak jsou mnohé věci z různorodého toku informací, který 
dospívá k veřejnosti, falešné a zmanipulované, na čemž často spolupůsobí i samotná státní vedení, která 
mezi sebou ve zločinném a lidmi pohrdajícím smyslu docilují shody a jednají proti svobodě nebo životu 
jednotlivých lidí nebo proti celému obyvatelstvu dané země. Tak např. jedná Anglie v případě Juliana 
Assange, kterého chce vydat Americe, kde mu hrozí za to, že odhalil pravdu o vojenských zločinech, 
doživotní trest vězení, nebo dokonce trest smrti, který může být proveden jak oficiálně, tak i zákeřně tím 
způsobem, že bude Assange ve vězení zavražděn placenými zabijáky – čehož bude pak Amerika oficiálně 
svatouškovsky »litovat«. 

Billy   V tomto ohledu učinil přece psychiatr Freud všechno pro to, aby se takovéto zločiny mohly dít, 
neboť ten uvědomoval lidi – a tedy i lidi z vlád a tajných služeb atd. – a vyučoval je tomu, aby probouzeli 
nejohavnější, charakterově zlé i nejodpornější hanebnosti, které mají uložené ve svém podvědomí 
a které číhají v jejich nejhlubším charakteru na propuknutí. Nikdo nechce slyšet, že Freud svými 
neuváženými vyjádřeními o podvědomí upozorňoval lidi i na to, že v hlubinách jejich charakteru je 
registrováno všechno zlo, které stále čeká na to, aby vypuklo. Je ale faktem, že kvůli tomu hojněji 
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vyvstávaly věci jako záludnost, vraždy a zabití, přičemž byly vyvolávány podlosti spojené s falešným 
obviňováním, lhaním, podváděním, nenáviděním a mstěním, jakož ale i stavy zlých domněnek atd., 
falešnosti a situace zneužití trestního práva, jako se to má kupř. nyní praktikovat v USA, které chtějí 
zasáhnout Assange, který byl nespravedlivě zatčen v Anglii a je nyní uvězněn. To z toho důvodu, že je 
obviňován z toho, že ohrozil americkou státní bezpečnost, ačkoliv není občanem USA. Assange je tedy 
coby Neameričan obviňován a hrozí mu těžký trest, protože odhalil americké hrůzy a válečné machinace, 
za což má být potrestán smrtí nebo doživotní vazbou. To skutečně překračuje všechny meze. Navíc Julian 
Assange ani není americkým občanem, ale je i přesto držen Anglií v zajetí a má být s její nápomocí vydán 
do USA, což se má stát v příštích týdnech. A to i přesto, že Assange nepodléhá trestnímu právu USA, 
stejně jako ani Anglie nepatří k Americe, a nemá tedy vůbec žádné právo Assange držet v zajetí a vydávat 
jej do USA. V Americe se Assange nedopustil žádného trestného činu. Jinak tomu bylo v případě Edwarda 
Snowdena, který mohl coby Američan uprchnout do Ruska a který odhalil válečné zločiny USA. 

Ptaah   Tak tomu skutečně je, ale diskutovat o tom patrně nedává smysl. V jiném ohledu vyvstává ale 
ještě jedna záležitost, a tak musím říci následující: Jsem pověřen grémiem k tomu, abych sdělil, že se 
v důsledku probíhajícího oteplování klimatu stane, že se v zimních obdobích bude pomalu vytrácet 
chlad, z čehož tedy vyplyne změna, že se členové pasivní skupiny budou po letním a podzimním období 
hojněji cítit povolaní k tomu, resp. budou chtít svůj čas využít k tomu, aby pracovali ve Středisku. Jak je 
přece ustanoveno, mají mít pasivní členové v případě nedostatku práce možnost, aby se ve Středisku 
dále vzdělávali ve věci »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života«. Členům základní skupiny má 
být poskytnuta lhůta na rozmyšlenou do poloviny příštího roku, aby tuto záležitost rozvážili a přijali 
usnesení. 

Billy   To je jistě dobré a správné, ale jak má potom to další vzdělávání probíhat? My přece tady 
ve Středisku nemáme dost lidí, kteří by takovýto úkol mohli převzít a provádět, čímž myslím, že zde 
nemáme žádné členy, kteří by mohli směrodatně poskytovat výuku. Jednak jim chybějí nezbytné 
vědomosti a jednak jsou všichni tady ve Středisku po celý rok pracovně zatíženi a nemohou vedle toho 
ještě poskytovat výuku pasivním členům. 

Ptaah   Tak tomu přirozeně je, na tom patrně nelze nic změnit. Není to však ani tak myšleno, nýbrž tak, 
aby se pasivní členové sami zaobírali Naukou, jako se to praktikuje i při jiných příležitostech, kdy se lidé 
samostatně a sami učí. Středisko se přece nemá stát místem, jež by odpovídalo studijními centru, v němž 
by se poskytovala osobní výuka, ale lidé se mají nastálo učit soukromě z učebních dopisů – které slouží 
jako učební materiál –, a sice aniž by absolvovali vzdělávací kurz s osobním vedením a poučováním 
ve Středisku. Celé toto učení nemá nikdy vést k tomu, aby vzniklo komerční centrum v podobě 
výukového centra, což by se neodvratně stalo, kdyby se ze Střediska FIGU učinilo vzdělávací, resp. učební 
místo, na němž by studenti byli osobně vzděláváni. Mimoto by tím byly porušeny Stanovy, které FIGU 
zapovídají jakoukoliv podnikatelskou aktivitu, a tudíž je už z tohoto pohledu nemožné, aby ze Střediska 
vzniklo učební a vzdělávací místo, na němž by se poskytovala komerční výuka. 

Billy   Já jsem to tak ovšem ani nemyslel, ale tak, že by se mělo vyučovat jednoduše bez poplatku. 

Ptaah   Rozumím, špatně jsem tě pochopil. Přirozeně nelze uvažovat ani o tom, neboť Středisko, a tím 
i základní skupina, má poskytovat Nauku pouze v písemné podobě a učit se ji podrobněji ve vlastním 
kruhu, jako to dělají i členové uskupení po celém světě, kteří se učí v kruhu skupiny, stejně jako se učí 
i osobně na soukromé úrovni. 

Billy   Samozřejmě, tak to přece být musí. 

Ptaah   Tím je i toto vyjasněno. 

Billy   Ano – žel není někdy vše jasné v prvém okamžiku, a tudíž spolu musejí lidé hovořit podrobněji, 
aby vše správně vyjasnili a pochopili. Ale nyní mám něco jiného: Co se našeho posledního kontaktu týče, 
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tak jsem se při jeho vyvolávání a zapisování nepřepsal, když stálo později v reprodukované kontaktní 
zprávě »Zlom San Andreas« místo »Mariánský příkop«, ale to má jistě něco společného s tím, že je mi 
nepřetržitě zasahováno do práce a objevují se chybná slova, jakož stále i různá čísla, hlavně čísla 4, 9 a 8, 
ale dále jsou mi opakovaně vplétána do textu i písmena, kvůli čemuž někdy ani sám nedokážu rozluštit, 
co jsem vlastně vyvolal a sepsal, a tak musím začít znovu od začátku. Svědky těchto věcí jsou různí 
členové základní skupiny, kteří mohou sedět nebo stát vedle a přihlížet, když píšu. I tehdy, když vše 
přenesu na flashdisk, je možno náhle číst něco jiného, nebo mizejí slova či celé odstavce. A tak např. bez 
stopy zmizelo z textu i mé vysvětlení, v němž jsem vykládal, že mi Sfath na jihu Pacifiku umožnil v hlubině 
moře pozorovat jednu zvláštní životní formu. Umožnil mi sledovat i četné další mořské tvory v hlubokém 
moři, jak jsem ti říkal, nicméně celé to vysvětlení žel na flashdisku zmizelo, což jsem ale zjistil až tuto 
noc. Bernadette tuto poslední kontaktní zprávu právě již vypustila do světa, a do té byla zlovolně 
vpravena vsuvka »Zlom San Andreas« namísto »Mariánský příkop«, a navíc se ten zmizelý odstavec žel 
zcela vytratil i v počítači, a proto tuto část hovoru znovu vyvolám, abych ji opět vložil na toto místo, 
pokud to nyní můžu udělat? 

Ptaah   To je bez okolků možné. Chceš tedy nyní vyvolat část toho odstavce? 

Billy   Ano, to bych rád. 

Ptaah   Pak nehovoří nic proti tomu, abys jej vyvolal. 

Billy   Dobrá, tak se do toho pustím. – Bude zřejmě dobré, když začnu na začátku, tam, kde jsem začal 
mluvit, když ses mě dotázal. Ale bude trochu trvat, než budu mít opět celý ten odstavec. Tento čas 
musíme právě vzít nyní v potaz. – Dobrá, mohu začít ... – ... – 

 

Billy – Dobrá, když to musí být. – Čím bych měl začít? – Tím, že Sfath a já jsme byli v hlubinách moří, kde 
jsem byl i s Quetzal? V tom ohledu jsem přece už jednou něco říkal, patrně jsem mluvil o ponorech 
s hruškovitou vesmírnou lodí Sfath u sopek v blízkosti Stromboli a obecně ve Středozemním moři, a pak 
také u Mariánského příkopu, a též o dalších ponorech ve světových mořích. Sfath mi při mých 10. 
narozeninách ukazoval zvláštní věci světa. Se svojí vesmírnou lodí mne bral na místa, která už jistě nikdy 
neuvidím. 

Byl schopen se potápět se svojí vesmírnou lodí velmi hluboko do moří a rovněž i pronikat pevnou hmotou, 
právě tak, jako by vše bylo jen máslo. Tak tomu bylo i v případě průniku ledem, a tak bylo možné, aby 
mne na Antarktidě umožnil pozorovat, že i tam bylo v zemi jedno velmi hluboké místo, asi 11 nebo 12 
kilometrů hluboké, jako je tomu zhruba v případě Mariánského příkopu. Hlubokou oblast země jsem 
zhlédl i u Mrtvého moře, kde jsem byl přece několikrát i na svých cestách. V mořích mne nechal sledovat 
živočichy, o nichž naši pozemští vědci tvrdí, že vymřeli již před milióny let, nicméně ti ve skutečnosti stále 
ještě existují. A tak jsem viděl i jednoho obřího živočicha, který byl z mého pohledu velmi podivný 
a naprosto nedefinovatelný, než mi Sfath vysvětlil, že se jedná o bytost, která se sice podobá medúze, 
avšak představuje vlastní species tohoto rodu. Viděl jsem i dva další velké živočichy, o nichž Sfath povídal, 
že v hlubinách moří žijí stále ještě nemnohé exempláře, ačkoliv se tvrdí, že vymřely již před milióny let. 
Spatřil jsem i jednu bytost, která měla asi 100 až 120 metrů dlouhá chapadla atd. Také v himálajském 
pohoří, a sice ... – otevřeně však nechci uvádět, kde to bylo, jelikož by se na ně ihned pořádal hon, a proto 
napíšu jen své známé trojtečky –, jsem mohl vidět 4 bytosti, o nichž se říká, že neexistují. Některé mají 
být i za oceánem, na americkém světadíle, ale z nich jsem neviděl žádné. Oproti tomu jsem byl se Sfath 
v různých jeskyních, které zasahovaly velmi hluboko do země a do nichž, pokud vím, do dnešního dne 
ještě nepronikl žádný takzvaný civilizovaný člověk, nicméně ve velmi dávných dobách byly zčásti 
vypátrány pralidmi. A když pomyslím na to, co je dnes »známo« o městě Uruk Gart a co bylo 
ve skutečnosti naprosto jiné, tak se mi ježí vlasy. Přitom myslím také na to, že se ještě dnes tvrdí, že se 
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pozemský člověk zrodil v Africe a že se pak odtamtud rozšířil po Zemi, jelikož právě »vyputoval« a usídlil 
se ve světě. Stále ještě se antropologové atd. pokoušejí dokázat, že se v dávných dobách lidé na vorech 
a lodích rozšířili do dálav Země – což ovšem souhlasí jen zčásti –, ačkoliv se asi před 12 milióny lety začali 
vyvíjet po celém světě, a sice v různých druzích téhož rodu, když ještě existovalo mnoho pevných 
zemských spojení mezi ostrovy a velkými suchozemskými oblastmi. Od těch dob se vše nesmírně 
proměnilo, a mnohé z tehdejších ostrovů a pevnin zmizely, zatímco se utvořily nové, které dnes obývají 
četní pozemšťánci, přičemž velké pevniny se nazývají kontinenty. Většina badatelů, kteří se rýpají v půdě 
a vůbec ve všem starém atd., si však s bohatou obrazotvorností nevymýšlí nic jiného než fantazijní 
příběhy o tom, jak věci byly, aniž by však skutečně měli potuchy o tom, jak to bylo ve skutečnosti. Věřící 
pozemšťánci berou pak vše za bernou minci a věří holým fantaskním domněnkám, stejně jako věří 
i každému náboženskému nesmyslu, načež tvrdí, že to vše odpovídá pravdě, ačkoliv z toho, co je jim 
vyprávěno nebo co se od nepaměti tradovalo jako údajná »pravda«, neodpovídá pravdě vůbec nic, 
anebo jen málo. 

 

Ale ještě něco jiného: Ty jsi mi říkal, že tento rok jste pouze v Evropě, na základě svého sčítání, registrovali 
21 000 případů úmrtí z důvodu vedra; jak zle se mohou věci v tomto ohledu ještě vyvinout, když se 
teplota vlivem oteplování Země zvýší o více než 3 stupně, a tedy právě více než jen o 1,5 stupně, což je 
navýšení, o němž se fantasté domnívají, že jej lze udržet na této mezi? Jak vím z doby, kdy jsme se Sfath 
propátrávali budoucnost, tak se prokázalo, že navýšení teploty vlivem oteplování Země bude v pozdější 
době dokonce ještě o něco větší, na čemž ponese vinu jednak člověk a jednak jedna přírodní událost, 
kterou ale pozemšťánci nebudou moci změnit, a proto nemá být zmiňována. K tomu si vzpomínám ještě 
na to, že mi Sfath ohledně vědců pozemšťánků vysvětloval, že své údajné vědomosti hledají ještě velmi 
daleko za horami a za řekami, a nikoliv tam, kde skutečně jsou. Hovořil přitom také o drancování 
planetárních zdrojů, které má podle něj enormní vliv na atmosféru a na klima, a to v tom smyslu, že celá 
ta těžba rud, plynů, ropy a vzácných zemin atd. působí na atmosféru a na klima, což si však geologická 
věda atd. uvědomí až tehdy, když bude příliš pozdě na to, aby se mohlo ještě něco změnit. Příslušní vědci 
o tom tedy nic nevědí, přičemž ani nemají potřebné aparatury a instrumenty k tomu, aby mohli činit 
faktická zjištění. Mimoto jsou mnozí z vědců beztak zabednění rozumbradové, tedy úzkoprsí a namyšlení 
jedinci, kteří trvají na svých představách a reagují krajně hněvivě, když se řekne něco, co neodpovídá 
nebo je proti jejich názoru. Kromě toho se domnívají, že spolkli všechnu moudrost světa, a tudíž nedává 
smysl chtít jim něco vysvětlovat. 

Podle toho, co vysvětloval Sfath, určuje Země a její stav to, jak se bude vyvíjet atmosféra a klima, neboť 
vše dohromady působí propojeně, a když je tedy poškozována jedna věc, tak se celá tato škoda projeví 
i na věci druhé. Když se tedy odbourává mnoho zemských zdrojů, tak je tím nejen poškozována sama 
planeta, ale i její atmosféra a klima, což se teď také prokazuje probíhající změnou klimatu, kterou již 
nelze zastavit. Avšak nad tím, jaké nesrovnalosti se tedy odvíjejí pro Zemi samotnou, se žádný vědec 
nezamýšlí, tedy nad tím, že se drancování zemských zdrojů v tomto smyslu velmi rušivě odráží 
na atmosféře, a tedy i na klimatu, které se kvůli tomuto drancování mění. Tyto zdroje tvoří totiž 
směrodatný faktor pro veškeré fungování a všeobecnou rovnováhu Země ve vztahu k celkové existenci 
všech jejích různorodých, přírodních forem. Vinou bezuzdného drancování všech různých zemských 
zdrojů byla a je i nadále narušována atmosféra a klima, jakož i vinou znečišťování a ničení životního 
prostředí, kvůli němuž byl zlikvidován a neodvolatelně vyhlazen již nesčíslný život nejrůznějších rodů 
a druhů. 

Ptaah   Pozemští vědci žel skutečně nejsou tak vzdělaní ve své odborné oblasti, aby skutečně disponovali 
takovými vědomostmi, že by dokázali pochopit, znát a i rozumově postihnout faktické souvislosti. 

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 

Utvářejí si názor, k němuž se upnou a jemuž věří, aniž by však mohli prokázat, co je na něm správné a co 
chybné. 

Billy   Žel je tomu skutečně tak. A ohledně názorů bude pro jednou nezbytné, abych o nich něco pověděl, 
jelikož mám stále znovu telefonáty, v nichž se mě lidé ptají na to, jaký je v tom či onom ohledu můj názor. 
Bude patrně nutné, abych pověděl, že já nikdy nemám názor, neboť názor se zakládá na něčem 
nedokazatelném, zatímco pouze skutečnost se svojí vlastní pravdou, která pro ni platí, dokazuje to, co 
lze právě jmenovat a zastupovat jako ryzí pravdu, a tedy nikdy jako názor. Efektivní (faktická) skutečnost 
je také efektivní pravdou, a pouze tu lze jmenovat jako pravdu, která nikdy nezískává platnost v podobě 
názoru, jelikož názor/mínění se právě zakládá na něčem nedokázaném, resp. tedy nikoliv na tom, co 
prokazatelně plyne ze skutečnosti a její pravdy. Proto musím ve vlastní záležitosti a k těm telefonátům 
pouze říci, že nemám žádný názor, ale snažím se zůstávat vždy neutrální. Mým řemeslem je jednoduše 
to, že jmenuji jen stávající fakta, aniž bych je komentoval a vyjadřoval k nim nějaká mínění, a že zůstávám 
v každém případě neutrální, a proto také vše, podle pravdy, reprodukuji tímto způsobem jako něco, co 
jsem sám zažil, viděl, slyšel nebo co bylo uváděno v rozhovorech atd. Když tedy např. zveřejňuji novinové 
články nebo zprávy atd., tak to činím tak, aniž bych to komentoval a že se chovám neutrálně. Je-li k tomu 
v nějaké věci něco říkáno nebo vysvětlováno, tak se jedná o vývody popisující to, jaký je v zásadě pravý 
stav věcí. V tomto smyslu, jakým se stavím k nějaké věci, se má slova vztahují i na ty hloupé, a tedy 
neuvážené demonstrace všech těch demonstrantů, kteří ve svém nerozumu a své neodpovědnosti 
páchají obrovské škody, a to nejen destrukcemi různého druhu a svým falešným chováním. A má slova 
se vážou i na to, že v tomto ohledu disponuji poznatky o tom, že ti demonstranti nemají v žádném ohledu 
znalost o tom, jaká je skutečná a pravá příčina znečišťování a ničení životního prostředí a likvidace všeho, 
co je hodné života. Pravdou totiž je, že všichni ti demonstranti jsou otevřeně nebo na pozadí řízeni živly 
– což jsou buď fanatici, chybně informovaní lidé, nepřátelé státu, anebo hlupáci, a tedy nemyslící jedinci, 
či potřeštění zmatenci, přemoudřelci a vůči lidu, vládě nebo pořádku atd. nepřátelsky smýšlející 
individua –, které lstivě podněcují lidi, zvláště ty mladší, k demonstracím. Nikdo ze všech těchto, fakticky 
hloupých, demonstrantů však nepátrá po faktické skutečnosti a její pravdě – a hloupí jsou právě proto, 
že sami nemyslí, ale jsou uvězněni ve své víře, kterou jim už v nejranějším dětství vtloukají do hlavy, 
ve smyslu indoktrinace, jejich rodiče a jiní vychovatelé kvůli své víře v náboženství. V podstatě lidé těm 
štvavým a záludným živlům jednoduše věří, a běhají se účastnit demonstrací, přilepují se vteřinovým 
lepidlem k zemi, zapříčiňují smrtelné dopravní nehody, potírají barvou a nečistotami atd. cenné věci, 
sochy a obrazy atd. Uplatňují holou ničivou zběsilost, a to aniž by při tom vyvinuli jedinou myšlenku, 
jelikož jejich víra tomu zamezuje. 

Všichni tito hloupí, a tedy myšlení neschopní demonstranti, kteří zpravidla nejsou jen náboženskými, 
nýbrž i světskými věřícími, mají narušenou logiku, jakož i rozum a zdravý úsudek. V důsledku své 
hlouposti mají tak nechápavé a zamlžené pohledy na realitu, že nejsou schopni ani rozeznat, ani 
pochopit či jinak rozumově postihnout faktickou, opravdovou pravdu ohledně ničení a znečišťování 
životního prostředí. To proto, že k tomu nepostačuje jejich inteligentnost, a mimoto ve skutečnosti 
nezahrnují do problému sebe samé a své konání a nekonání, a tudíž – bez jediné myšlenky na přelidnění 
– přivádějí na svět ve velkém potomky, čímž o to více podporují znečišťování a ničení životního prostředí. 
Plná pravda totiž tkví v příčině přelidnění, neboť to způsobuje veškeré ničení a znečišťování životního 
prostředí, destruování klimatu a pomalu i atmosféry. Z přelidnění vyplývá i velmi mnoho jiných věcí, 
a tento vývoj lze zastavit pouze tehdy, když bude přelidněná populace redukována opět na normální 
úroveň, resp. na normální, planetě odpovídající normu. 

Faktickou pravdou totiž je, že veškeré ničení a znečišťování životního prostředí a pomalé destruování 
atmosféry – které bude postupem času nepochybně rovněž následovat vlivem klimatické změny a rychle 
postupujícího ničení celé planety Země – je do naprostého extrému zapříčiňováno neodpovědnými, 
všehubivými a nesčetnými, mnohotisícovými machinacemi plynoucími z přelidnění. Jsou také 
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drancovány zemské zdroje, a to v takové míře, že Země sténá a již projevuje zlé následky různého druhu. 
Také zemské zdroje již prudce vymizely a brzy již nebude existovat nic, co by šlo ze Země ještě vyrvat, 
jelikož jednoduše už nebude nic přítomno a vše jednou dospěje ke svému konci. 

Celá příroda na planetě je ničena intrikami spjatými s přelidněním, které se stále zvětšuje – vědci vylhaně 
tvrdí, že na Zemi žije v současnosti kolem 8 miliard lidí, zatímco ve skutečnosti jich je už více než 9,2 
miliardy. Země přitom byla v době svého největšího rozkvětu schopna nést celkovou populaci v počtu 
maximálně 2 miliard lidí. Avšak pozemští lidé se rozbujeli, zplodili miliardy potomků a rozmnožili se 
natolik, že z toho vyplynulo nebezpečí pro další trvání a existenci celé planety, veškeré přírody a její 
zvířecí a rostlinné říše. Z toho důvodu se také stále stupňovalo vyhlazování mnohého života a rostl počet 
hubených živých organismů, a tudíž dnes každoročně mizí z celého, globálního povrchu zemského přes 
1000 rodů a druhů rostlin, vyšších a nižších zvířat, slepýšů, hadů, obojživelníků, ryb, ptáků, včel, motýlů, 
brouků, mravenců, termitů, vos, sršňů a všemožných dalších forem života v tisícových počtech, kteří jsou 
tedy navždy a zcela nenávratně vyhlazováni ve vodách, na horách, ve vzduchu i v půdě. 

V zásadě nepřinášejí demonstrace proti znečišťování a ničení životního prostředí a proti změně klimatu 
a oteplování Země atd. žádný užitek, neboť skutečně a nezadržitelně dále narůstá nekontrolovaným 
způsobem obrovská masa lidstva, resp. přelidnění, vinou čehož se může nesmírně a nedozorovaně 
vzmáhat znečišťování i ničení planety, přírody a její živočišné a rostlinné říše, což může pomalu ale jistě 
ničit všechen život, a dokonce jej vyhubit. 

Obrovská přelidněná masa, tedy pozemští lidé, neskončí se svými destruktivními machinacemi, ale 
budou v nich pokračovat, a to nekonečně a tak dlouho, dokud již nebude možné nic zachránit. Žádná 
demonstrace nepřinese nic užitečného, díky čemuž by bylo možno zastavit ničení a znečišťování 
životního prostředí, otravování atmosféry a změnu klimatu, neboť většina pozemšťanů se v tomto 
ohledu nenechá nikdy poučit. To proto, že většina pozemského lidstva projevuje naprostou 
neodpovědnost a myslí pouze na sebe samu, a navíc je z důvodu náboženské i světské víry hloupá, a tedy 
nemyslivá. To má za následek jednak absolutní lhostejnost a jednak smýšlení toho typu, že jsou za to 
odpovědní ostatní, že to ostatní již zařídí a udělají a že se časem vše díky nim nebo samo od sebe uvede 
do pořádku. Při tom však lidé ani v nejmenším nemyslí, ale věří, a budou i nadále plodit ve velkém 
potomstvo a přivádět na svět obrovské zástupy potomků, kteří už jen svým narozením způsobují mnoho 
zlého po stránce znečišťování životního prostředí atd. A to už vůbec nemluvím o tom, co se pak v tomto 
ohledu děje během jejich růstu a v jejich dospělém věku, neboť potomci budou jednat stejně jako jejich 
zploditelé – jejich řemeslem bude bezmyšlenkovité znečišťování a ničení životního prostředí, jako to 
platí pro většinu přelidněného lidstva. Tato většina je totiž nepoučitelná, stejně jako samotní 
demonstranti, kteří nechápou, že když už se demonstruje, tak by se to mělo dít pokojně, bez násilí 
a ničení, a současně by se musela demonstrace vědomě a jasně zaměřovat na to, co musí být vlastně 
v podstatě odstraněno. Když se však demonstruje proti znečišťování a ničení životního prostředí, tak se 
to musí v každé správné podobě dělat pouze v tom smyslu, aby se nutně bojovalo proti přelidnění, neboť 
pouze ono zaviňuje svými machinacemi veškeré znečišťování i ničení životního prostředí, jakož 
i destruování planety a přírody a naprosto neodvolatelné vyhubování četných životních forem. Je tedy 
nevyhnutelně nutné, aby se velmi drasticky zredukovalo přelidnění, a sice pomocí kontrolovaného, 
globálního a víceletého zastavení porodnosti. Pouze to je věc, která může být a je nápomocná k tomu, 
aby se zastavilo a ukončilo veškeré vzmáhající se ničení životního prostředí, vyhubování mnoha tisíc 
životních forem, jakož i znečišťování životního prostředí a velká část ostatních zlořádů. To ovšem oni 
hloupě troufalí demonstranti nezvažují, jelikož nechtějí akceptovat změnu ve svém sexuálním chování 
ohledně plození potomstva a vnímají jej jako čistě soukromou záležitost, přičemž si ve své víře myslí: 
Po mně potopa. 
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Ptaah   Takové jsou žel způsoby pozemšťanů, neboť jsou ve své většině natolik uvězněni ve své víře, 
že nelze oslovit jejich logiku, ani jejich rozum a zdravý úsudek. Tvá slova ale dávají ve známost přesně to, 
co by muselo být, neboť je v zásadě správné, co říkáš, protože ničení a znečišťování životního prostředí, 
jakož i všechny ničivé, likvidační a výhubné zlořády lze minimalizovat a redukovat na nejmenší míru 
pouze tehdy, když bude tvrdě sníženo přelidnění tak, aby byly na celém světě ukončeny machinace z něj 
plynoucí, aby se opět mohla uklidnit sama planeta, jakož i příroda a její zvířectvo a rostlinstvo. Nebude 
ovšem již možné ji zregenerovat tak, aby se navrátila do svého dřívějšího stavu, neboť lidstvo toho svými 
machinacemi zničilo již příliš mnoho, a sice neodvolatelně, takže ani s největšími snahami nepůjde 
znovu, příčinně nastolit dřívější stav. Za jistých okolností lze znovu do značné míry a uspokojivě 
znormalizovat poškozenou a sužovanou atmosféru – ohledně níž věda mlčí –, avšak neexistuje možnost 
v dohledné době znovu uklidnit klima, které bylo lidskou vinou velmi silně narušeno, a zastavit zlý 
problém, který nastane. 

Billy   Žel jsou tito lidé, tedy právě věřiví pozemšťánci, stejní jako černé útvary, které do sebe všechno 
nasají a v nichž vše neúčinně zmizí, aniž by třeba jen špetka z vysvětlených věcí něco způsobila. Ale když 
už jsme u černých útvarů: U Sfath jsem se učil tomu, že to jsou přetěžké útvary superbohaté na energii 
a hmotu, které se dnes jednoduše nazývají černými dírami, ačkoliv představují pravý opak, totiž 
nesmírně těžké, obří útvary obsahující miliónovou masu zachycených hvězd, planet, asteroidů a komet 
atd. Tyto černé útvary budou zpravidla ve vzdálené budoucnosti tvořit nové galaxie, jak vysvětloval Sfath. 
Tyto obří útvary, jež se právě dnes nazývají černými dírami. Sfath mi umožnil vidět – bylo to asi 
ve vzdálenosti 15 000 nebo 17 000 světelných let od Země či podobně – hvězdokupu Omega Centauri, 
kde je takováto věc, v jejíž oblasti v širokém okruhu rychle krouží nesčíslné hvězdné útvary. K tomu 
vysvětloval, že se z toho v daleké budoucnosti utvoří jedna nová galaxie, jako se to děje i s Mléčnou 
dráhou, kterou mi rovněž umožnil pozorovat s jejím obřím černým útvarem. Tehdy Sfath podotýkal, 
že tato galaxie jednou splyne s galaxií Andromeda, jelikož na sebe tyto galaxie narazí, a sice za zhruba 
3,2 miliardy let, pokud si správně vzpomínám. Odtamtud přece i roku 2017 přiletěl ten obří dlouhý útvar, 
který jsi mi umožnil pozorovat. Byla to ta věc, která byla zpola asteroidem, zpola kometou a která 
kroužila kolem Slunce, načež ale opět zmizela do hlubin Kosmu. Ty jsi k tomu uváděl, že takovéto 
protáhlé věci existují jen velmi vzácně. 

Ptaah   Tak tomu je. Avšak ... 

Billy   Už je to tu zase, v tuhle dobu právě někdy vyzvání telefon. Moment prosím ... Ano, Meier ... Aha, 
dobrý den ..., brzy už bude ráno. Copak se děje, že mi voláte v tuhle dobu? ... Ano, rozumím, a ujišťuji 
vás o své hluboké účasti. (...) Ale u nás jsou teď právě brzké ranní hodiny. C... o. k., to jsem skutečně ve 
své knize nepsal. Ale to přece není podstatné ... Dobrá, pak bych vám rád sdělil, že praútvar vzniklý 
z nihila byl plyn, když se z něho ... Ne, byl to impulz, který si nedokážu vysvětlit, a ani nevím, jak a odkud 
vznikl. Jakého druhu byl, to skutečně nevím, ale z něj se vyvinul počátek vší existence. ... Plyn. ... to 
nevím, nebyl jsem přece u toho. Ale z toho se pak vyvinulo, resp. vytvořilo BYTÍ-Absolutno, z nějž vzešlo 
6 dalších forem Absolutna. ... Prosím, rádo se stalo. Teď bych vám byl ale vděčný, kdyby ... Ano, o. k. ... 
V pořádku, na slyšenou. ... Ano, na slyšenou. 

Ptaah   ? 

Billy   Tohle se u mě právě čas od času stává. Ten hovor přišel z Japonska, byl to jeden Němec, který tam 
žije asi 40 let. Dostal mé telefonní číslo od ... ..., který tam před dlouhou dobou rovněž vycestoval 
a s nímž jsem dlouhou dobu vedl korespondenci, nyní ale ve věku 83 let zemřel, jak jsem se právě 
dozvěděl. 

Ptaah   Tyto věci nelze zadržet. 

Billy   Když přijde čas, tak se tomu nelze vyhnout. To se právě nedá změnit. 
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Ptaah   ... 

Billy   Máš pravdu se svým mlčením, neboť k tomu skutečně nelze nic povědět. 

Ptaah   Tak to je, avšak nyní s tebou chci prohovořit ještě následující, což má zůstat mezi námi. (...) (...) 
(...) 

Billy   Jasně. 
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