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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda a Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý šestadvacátý kontakt 

Středa, 23. listopadu 2022, 18.37 hod. 

 

Billy   Ahoj vespolek. Zdravím vás oba, Tebe, Bermunda, i tebe, Ptaah – buďte vítáni v mém skromném 
příbytku. 

Bermunda   Děkuji. Také tě zdravím, ale přicházím sem jen proto, že jsi mne volal, jelikož se chci podívat 
na ty obrázky, které vytvořil Berke a na nichž znázornil oděv Menara, jakož i oči, ústa a barvu obličeje 
Asina. 

Billy   Ach tak. Počkej, tady, to jsou ony, podívej se. Nevypadají sice tak, jak bylo vše ve skutečnosti, když 
jsem obě viděl, ale ... 

Bermunda   To považuji za zcela obstojné, i když to neodpovídá tomu, jakou mají reálnou podobu. – Nyní 
jsou oba obrázky již ofotografovány, a tak si je vezmu s sebou a ukážu je Menara, abych si poslechla, co 
k nim řekne. Ten obrázek Asina bych chtěla rychle trochu poopravit, neboť barva jejího těla, resp. 
obličeje je zde příliš slabě zelená, ale tady příliš silně. Kromě toho jsou na tomto obrázku zde oči příliš 
malé, a navíc příliš málo od sebe, zatímco tady je to lepší, ale tvar směřuje příliš málo šikmo dolů. 
Namaluj oko na tomto obrázku zde trochu směrem dolů ..., ano, asi tak, pak i ret nahoře trochu větší. 
Dobře, pak i obočí poněkud níže ... Dobře, tak ... pak už opět půjdu, neboť vykonávám jednu povinnost. 
Na shledanou, milý příteli. 

Billy   To byla dost krátká návštěva. Na shledanou, Bermunda. 

Bermunda   Ano, ale musím se věnovat své povinnosti. 

Billy   Ano, ano, to chápu. Na shledanou, i přesto mě těšilo, že jsi sem nakrátko mohla přijít. 
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Bermunda   I mně bylo potěšením, že jsem tě mohla vidět a pozdravit. Avšak nyní, na shledanou. 

Billy   A je pryč – škoda, že je zaneprázdněná. Pak se teď můžeme bavit my dva. Ještě jednou tě zdravím 
a vítám, Ptaah, milý příteli. 

Ptaah   Ano, i já tě zdravím, Eduarde, milý příteli. Bermunda je ve věci povinností skutečně velmi 
uvědomělá. V současnosti je jí přidělen úkol pozorovat události na Ukrajině. 

Billy   To divadlo tam přece pokračuje dál, protože ti idioti z různých zemích, kteří dodávají na Ukrajinu 
zbraně atd., stále ještě nepobrali, že Zelenskyj chce ve válce pokračovat a vskutku po ní baží, a proto ani 
nechce mír. 

Ptaah   Tak tomu skutečně je, a rovněž schvaluje i válečné zločiny své vlastní armády, která velmi 
zhoubně běsní a střílí také válečné zajatce, což ale Zelenskyj a všichni protiruští novináři a váleční 
pozorovatelé vehementně popírají, přičemž jim není zajištěn přístup na místa, kde se ty zločiny 
ukrajinského vojska odehrávají. Zelenskyj je válečný náruživec, který dokonce usiluje o velkou světovou 
válku a doufá, že v ní bude moci zaujmout velmi důležitou pozici. Vinu na sebe však uvalují všichni ti 
státní vedoucí a občané z populací, kteří schvalovali a stále ještě schvalují zbraňové dodávky, kvůli čemuž 
je na Ukrajině stále ještě vedena válka, jež by byla bývala ukončena během 16 dnů, kdyby zbraně nebyly 
dodávány, jak jsme mezitím s nejvyšší přesností vyzkoumali; a rovněž jsme viděli, že ukrajinská armáda 
s dodanými zbraněmi ostřeluje a boří vlastní výdobytky, což ale pak falešně podsouvá Rusům. Že válka 
pokračuje dále – kterou vlastně vedou západní státy, protože Ukrajině dodávají zbraně, aby zničily Rusko 
–, že umírají četní lidé a že jsou páchány obrovské destrukce, to je tedy nutno připsat k tíži pouze vůdčím 
státním činitelům a občanům z částí populací, kteří to schvalují a dodávají zbraně a kteří se stranně 
a zaujatě do této války vměšují, a tak i nadále způsobují, že ten válkychtivý státní vůdce, Zelenskyj, může 
i nadále otročit své ambici a je schopen jakoby hypnoticky ovlivňovat skutečně hloupé vůdčí činitele 
různých států a také hloupé části populací, vinou čehož jsou i nadále dodávány zbraně a je nutno želet 
četných mrtvých a destrukcí. Před tím však nejrůznější vůdčí představitelé rozličných států z holé 
hlouposti zavírají oči a všechny své smysly, stejně jako velké části jejich populací. 

Billy   To jsem chtěl také říci, ale vlastně je nesmyslné cokoliv říkat, tedy právě o tom, co se může nebo 
bude odehrávat, a snažit se dávat proroctví, neboť většina lidstva je právě tak hloupá a prostoduchá jako 
vládnoucí činitelé, kteří dělají všechno pro to, aby byl svět v nepořádku a aby byla ohrožována jeho 
bezpečnost v každém ohledu. V podstatě jsou žel namnoze u kormidla vládnoucí, kteří nemají ani 
potuchy o tom, jak se má skutečně vést a správně usměrňovat lid – jako tomu bylo již vždy, a tedy 
od nepaměti. Když pomyslím na všechno to, co mi v tomto ohledu vysvětloval Sfath o vedení lidu a už jen 
několika málo lidí, tak dospívám k závěru, že dělají vládní činitelé na Zemi pravý opak toho, co by dělat 
museli, resp. jak by se muselo vládnout. Tak tomu je již od nepaměti, přičemž mezi vládnoucími byly jen 
velmi, velmi řídké výjimky, avšak dotyční měli sotva příležitost se prosadit. 

Ptaah   To vskutku odpovídá poměrům, jaké skutečně vládly odevždy a vládnou i nyní, a proto jsi byl 
i po celou dobu svého života osočován a sužován, což vedlo až k vražedným útokům a výhrůžkám, jimž 
jsi ve smyslu hrozby vystaven ještě i dnes. Z tohoto důvodu prozkoumáváme již nějakou dobu 
budoucnost, abychom vypátrali, co přinese. Tvá bezpečnost se sice trochu zlepšila od té doby, co jste se 
postarali o to, abyste na pozemku FIGU nainstalovali ta speciální monitorovací zařízení, avšak 
100procentní bezpečnost žel není zaručena, jak nedávno dokázal ten výstřel, který mohl eventuálně 
zasáhnout Mariannu nebo Willema, kteří přece seděli před tebou v poli výstřelu. Naštěstí se ale stalo, 
že ten střelec ... 

Billy   ... však to dopadlo dobře. Mimoto 25 pokusů o vraždu skutečně stačí, a policie přece také nic 
nepodnikla a vše jen zesměšňovala, vyjma jednoho případu, kdy jsem to koupil do paže, a kdy byla proto 
sepsána policejní zpráva, ale to také jen proto, že na tom trval dr. Radakrishnan, který byl u toho, spolu 
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s Mrs. Fiskovou a Miss Crystal Rogersovou, když jsem to schytal. Ale o tom bychom již neměli mluvit. 
Že ale zkoumáte budoucnost, abyste se dozvěděli, co se stane v souvislosti s mojí osobou, to je patrně 
nadbytečné, neboť já již nejsem nejmladší – ani z čistě pozemského pohledu. 

Ptaah   To vím také, jakož i vše, co říkáš, ale navzdory vašemu zařízení nebudeš v naprostém bezpečí, 
neboť ... Ale zanechme hovoru o tomto tématu, máš pravdu. Věnujme se těm jiným věcem, o nichž jsme 
hovořili. – Zejména Amerika usiluje na prvém místě o světovou válku, protože se ve svých snahách 
o dosažení světové nadvlády neštítí vůbec žádných zákeřných intrik a nepoctivostí, s jejichž pomocí chce 
dosáhnout svých tajných a zavrženíhodných cílů. K tomu náleží i zatajování válečných zločinů ukrajinské 
armády, o nichž je Amerika jistě informována, ale vše toleruje a stará se o to, aby vcházely ve známost 
pouze válečné zločiny ruské strany. Současně s tím hlavně i politici Německa a Evropské unie dávají volný 
průchod své protiruské nevraživosti, zejména tento muž, Scholz, jakož i ta prostomyslná a chvástavá žena 
jménem Baerbocková a v Evropské unii ona naivní žena, von der Leyenová. K těm se ale řadí i všichni ti 
státní vedoucí různých států – především z vedení amerického státu, které přece doufá ve světovou 
nadvládu a zánik Ruska –, kteří válkychtivci Zelenskému dodávají zbraně atd. 

Billy   O tom přece již nemusíme dále mluvit, neboť to beztak nic nepřinese v tom ohledu, že by se 
chybující Zelenského příznivci a dodavatelé zbraní nechali poučit o lepším smýšlení a konečně rozpoznali, 
o co se vlastně na Ukrajině hraje. Samozřejmě že se obě válčící strany dopouštějí válečných zločinů, ale 
referuje se o nich pouze jednostranně, a tudíž je Ukrajina vynášena do nebes, zatímco Rusko je 
zatracováno do pekla. Toto jednostranné válečné zpravodajství není oprávněné a je klamavé a zavádějící, 
což ovšem nerozeznávají idiotičtí vládnoucí zemí, které dodávají Zelenskému zbraně. To platí i pro tu část 
jejich populací, která hlupácky a připitoměle zbraňové dodávky schvaluje a napomáhá Zelenskému 
v tom, aby mohl i nadále otročit svým mocenským a válečným bludům. Tato válka je přece jistou formou 
zvláštní světové války, protože se do ní právě vměšují různé země a neuvážlivě dodávají Zelenskému 
zbraně. Na to ovšem nepomýšlejí všichni ti, kteří Zelenskému vše věří a vnímají ho jako hrdinu. A to 
i přesto, že jeho vinou jsou válkou vražděny tisíce lidí. A že za vším vězí ta část nohsledů amerických 
vládních činitelů, která s pomocí všech prostředků doufá ve světovou nadvládu, na níž USA pracují již asi 
250 let, na to hlupáci nepomýšlejí ani to nechápou. Vrcholem je samozřejmě to raketové ostřelování, 
které bylo mířené proti Polsku a jehož cílem bylo jistě to, aby se to celé podsunulo Rusům. Myslím si 
sice, že Rusové nejsou lepší než Ukrajinci, a že jsou tedy i mezi nimi mnozí váleční zločinci, ale že se jedná 
ještě i zákeřně, to svědčí z mého pohledu o tom, že mají v tomto ohledu ve hře své špinavé prsty USA, 
protože se patrně domnívají, že by tímto způsobem mohly lépe a rychleji uskutečnit své plány 
na dosažení hegemonického postavení. 

Ptaah   Souhlasí ale to, že mnohé válečné zločiny, které páchá ukrajinská armáda s tím, že z nich obviňuje 
Rusy, ačkoliv s nimi nemají nic společného, plodí nepřátelství v řadách příznivců Ukrajiny a Zelenského 
zastánců, kteří se nenamáhají věci samostatně posuzovat a samostatně myslet, ale jednoduše věří 
jednostranným informacím, jež se jim předhazují. Mnozí z ruských vojáků jsou velmi mladí a ještě nejsou 
tak »otrlí«, jak jsi jednou řekl, aby byli zvrácení. Co se týče toho vystřelení raket do Polska, tak za tím 
účelem se vypočítavě použily staré rakety ruské konstrukce, jež byly zcela záměrně vystřeleny do Polska, 
aby bylo Polsko s celým světem oklamáno a aby bylo obviněno Rusko z tohoto falešného a zákeřného 
konání, což byl vědomý úmysl. My ovšem i ve vztahu k různým jiným zločinným událostem opakovaně 
konstatujeme, že ukrajinská armáda provádí na různých místech válečné zločiny a vojenské akce, z nichž 
jsou obviňováni ruští vojáci, ačkoliv ti s nimi vskutku nemají nic společného. Samozřejmě je tomu tak, 
že i ruští vojáci se proviňují nehoráznými válečnými zločiny, což žel nelze popřít, ale ti z nich neobviňují 
protistranu, jako to činí strana ukrajinská, která tím klame a šálí ty, kteří nápomocně stojí při Ukrajině 
a jsou podváděni. 
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Billy   Ano, ale to mi říkala již před nějakou dobou i Bermunda, a to s těmi raketami na polském území 
se přece hrubě nezdařilo, jelikož bylo předpokládáno, že tyto střely zasáhly Polsko »nedopatřením«. Ale 
mluvit o těchto věcech je skutečně jako mluvit do větru, jelikož onu prostoduchou část lidí, která hloupě 
a přiblbe nemyslí, a která se tudíž jednoduše absurdně kloní na jednu nebo druhou stranu a tu obhajuje, 
nelze poučit. To platí i pro ty hlupáky a idioty ve Švýcarsku, kteří zprasili a nadále prasí neutralitu naší 
země, jelikož vůbec nejsou odpovědní, a ani neumějí myslet. Už jen tím, že Švýcarsko uvaluje a uplatňuje 
nějaké sankce na Rusko nebo nějakou jinou zemi, je nejen porušována, ale přímo ničena jeho neutralita. 
A tak je tomu i tehdy, když se přisuzují a vyplácejí peníze jedné straně, která se sváří s jinou stranou, 
a když se tedy jedné straně pomáhá a strana druhá se znevýhodňuje. Ale je naprosto nemožné to 
objasnit a ozřejmit hloupým idiotům, zejména tehdy, když dřepí ve vládě a myslí si, že jsou teď něčím 
více než prosté občanstvo, které je navíc masivně honoruje formou daní, které přece musí platit. Ale 
zanechme této věci, neboť jakékoliv řečnění nepřinese užitek, protože většina národů po celém světě 
stojí beztak za těmito idioty ve vládách, kteří nejsou schopni uplatňovat logiku a používat rozum a zdravý 
úsudek. To je něco, co se přece veskrze prokazuje tou nesmyslnou válkou na Ukrajině a zbraňovými 
dodávkami Zelenskému, jakož i schvalujícími postoji těch částí populace různých zemí, které stranně 
a zaujatě ... ach, zanechme toho, neboť to tak jako tak nic nepřinese. 

Ptaah   Tak tomu je – skutečně. 

Billy   Ano, to si právě myslím, a tak bude lepší, když budeme mluvit o něčem jiném, jako např. o tom, 
že jsem s Michaelem hovořil o čase a o tom, že čas je přece pozemským vynálezem. Vy, Plejaren, přece 
pojem času neznáte, a proto se Michael diví tomu, jak potom vše zvládáte, abyste se vypořádali se vším, 
co právě musíte vyřizovat. Pro pozemšťánky, kteří jsou na čase závislí, je žel velmi obtížné pochopit celé 
to trvání a to, jak si s ním lze poradit, bez časového pojmu, a proto se tu nechci pouštět do toho, abych 
vysvětloval věc, kterou lidé přece nechápou. Upřímně řečeno jsem to celé jako chlapec také nechápal, 
a docvaklo mně to až tehdy, když mi vše Sfath vysvětlil. Proto raději pomlčím a nebudu se znovu snažit 
vše vysvětlovat, a to právě proto, že celá ta věc přesahuje horizont inteligentnosti pozemšťánků. Z toho 
důvodu si myslím, že bude nesmyslné snažit se někdy vysvětlit to, jak se vypořádáváte s oním trváním. 
Nuže dobrá: Čas je přece relativní a lidé jej rozdělili přesně na 60 vteřin, 60 minut, 1 hodinu a 24 hodin 
ve smyslu jednoho dne. Dále pak tvoří 365 dní 1 rok, zatímco 7 dní 1 týden, 1 měsíc dle časových 
propočtů 4,34524 týdne a 52,1429 týdnů 1 rok. Toto jsou lidské výpočty, avšak čas je i přesto podle mého 
názoru krajně relativní. Ale když jej budu chtít popsat, tak vyplývá následující: Na počátku byl takzvaný 
velký třesk, při němž z nekonečně malého bodu vzešlo naše Tvoření, resp. náš Vesmír, přičemž jsem se 
snažil o to, abych předchozí vývojový proces do onoho okamžiku popsal ve své knize 
»Prapraprapraprapraprapůvod vší existence«. Naše Tvoření, které se přece skládá ze 7 Vesmírů 
v 7 různých dimenzích, což ale netvoří Kosmos, je pro lidi na Zemi, a sice zejména pro kosmology, resp. 
astronomy, jednoduše Kosmos. 

Pravdou je ale to, že Kosmos není nic jiného než materiální pás, přičemž prostor přece existuje 
od nepaměti, tedy právě od doby, kdy existuje Tvoření, resp. Vesmír. Tvoření se však, smím-li tak říci, 
nadčasově vznáší v »Nekonečném trvání« v »Nihilu«, resp. v »Absolutní nicotě« nebo »Prostoru nicoty«, 
mám-li to definovat podle pozemských pojmů, aby lidé pochopili, co je tím míněno. Když pozorujeme 
Vesmír, tedy Tvoření, tak můžeme vidět jen to, resp. jen tu dimenzi, v níž žijeme, zatímco kromě ní 
existuje ještě 6 dalších, jinde položených dimenzí. Navíc vykazuje náš Vesmír 7 pásů, a sice 
6 prostorových pásů, jež sestávají z plynných substancí a pásu materiálního, který astronomové 
a pozemšťánci vůbec nazývají obecně Kosmos. 3 z těch plynných pásů se nalézají před pásem 
materiálním a 3 další za ním, avšak celkově jej obepínají, z čehož lze již jasně vyvodit, že materiální pás, 
resp. Kosmos, jakožto čtvrtý pás pluje, resp. existuje ve středu mezi těmi 6 ostatními. Naši astronomové 
atd. si však o celé této věci dělají od nepaměti zcela chybný obrázek, přičemž je ani nelze poučit 
o skutečnosti a její pravdě, jako žel v žádném ohledu nelze poučit ani většinu pozemšťánků. 
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Vesmír ani není nekonečně velký, a nebyl zde již pořád, jak se domnívají jistí vědci atd., neboť jeho 
existence vznikla a bude mít také opět svůj konec, avšak ve zcela jiné podobě, než v jaké si to představují 
pozemští astronomové atd. Našim astronomům zjevně není známé ani to, že každých 49 miliard let 
probíhá přeměna, resp. stálá obnova galaxií a Vesmíru a že existují až 12krát větší galaxie, než je Mléčná 
dráha, stejně jako obří spirální galaxie, jež se zdají být nekonečné. 

Ale zpět k vysvětlení toho času: V dřívější době se k měření určitých trvání používaly např. hořící svíčky, 
tedy k měření trvání, nikoliv času. Tyto svíčky byly přesně naváženy a opatřeny značkami, jež byly vyryty 
na jejich boku, což sloužilo měření určitých trvání, která právě potřebovala svíčka k tomu, aby odhořela. 
Neexistoval tedy čas, nýbrž jen určité trvání, které bylo potřebné k tomu, aby se např. něco vyřídilo. 
Chceme-li, můžeme říci, že tento druh měřiče trvání byl »časoměr«. Tehdy lidé právě »čas« ještě 
nevynalezli. 

Tyto měřiče trvání sloužily jako »časoměry«, jako mj. i hřebíky, které byly zastrkovány do voskových 
svíček a při hoření odpadávaly, když dospěly svíčky do bodu, který byl předem vypočten pro určité trvání, 
přičemž odpadnutí hřebíku způsobilo zvuk. Tak bylo tedy v dávné historii určováno trvání, po němž 
následoval hodinový čas, a sice na konci středověku, tedy asi před 600 lety, když vzešel nápad 
mechanického budíku. Pokud vím od Sfath, byl tento vlastní budík vynalezen v Itálii, a sice jedním 
benediktinským mnichem v jednom klášteře nedaleko Milána. Vzpomínám si, že ten mnich se jmenoval 
Fratello Arminius a ten byl velmi pamětliv toho, aby dodržoval časy modlení, a proto vynalezl budík, 
který se potom stal původní příčinou vývoje hodin. 

Inu, co jsem se učil, bylo to, že čas je konečný, nerozpíná se nekonečně a nemá pouze jedinou dimenzi, 
jak tvrdí »vědci«. A tak minulost, přítomnost a budoucnost nejsou jednoznačně stanovené, ale jsou 
v sobě samých měnlivé vlivem nejrůznějších dimenzí, což znamená, že existuje nekonečně mnoho 
dimenzí minulosti a budoucnosti, zatímco přítomnost vykazuje pouze dimenzi daného momentu. 

Podle toho, co jsem se učil a mohl vidět na všech těch různých cestách časem se Sfath, měli už i staří 
Egypťané všemožné metody k dělení dne; a tak jsem mohl mimo jiné vidět, že rozdělovali den podle 
polohy Slunce na nebi, k čemuž vyžívali dokonce velké obelisky, na nichž sledovali pohyb Slunce, což 
jsem pozoroval se Sfath kupř. i ve městě Tunis nebo Tanis, nebo jak se jmenovalo. I když jsem mohl tehdy 
v minulosti pozorovat v Alexandrii onen obří maják – Sfath tehdy říkal, že byl vysoký asi 111 metrů –, tak 
stál vedle něj jeden kamenný útvar, na němž byl také připevněn slunoměr (heliograf). Při svých cestách 
se Sfath jsem se dozvěděl, že lidé již tehdy pozorovali nebeská tělesa, načež tvořili výpočty, jež se 
pravděpodobně zakládaly na vzdálenostech, jimž jsem však nerozuměl, a ani jsem se o ně více nezajímal, 
protože Sfath říkal, že byly beztak chybné. 

Tehdy tomu bylo také tak, že v jednom egyptském království hrál velmi důležitou roli škorpión, ale nevím 
proč, bylo to asi před 3000 lety nebo tak, pokud si správně vzpomínám, neboť lidé o něm hovořili, stejně 
jako o poloze Slunce na nebi, jak jsem mohl vyrozumět pomocí jazykového přístroje Sfath. 

Vím také, že k prvním »časoměrům« patřily vodní hodiny, přičemž dělení dne na dvanáct dílů vyplynulo 
patrně původně ze slunečních hodin starých Egypťanů, kteří přece dělili den s pomocí slunečního svitu. 
Jak vím, objevili egyptští astronomové také přes 30 hvězd, načež rozdělili nebe na stejné části. Pak jsem 
někde, už nevím kde – ale bylo to před 5000 nebo 6000 lety, to mám ještě v paměti – viděl jeden druh 
slunečních hodin z hlíny nebo něčeho podobného, do nichž byla zapíchnuta dřevěná tyčka, která vrhala 
stín na desku, v níž vězela. 

Ptaah   Se Sfath, mým otcem, jsi byl často v Egyptě na cestách, a proto ses dozvěděl věci, které ... 

Billy   ... ano, tak tomu bylo, a proto vím, co ..., ale o tom mám mlčet, což je jistě i dobře. A toho se také 
držím. Pak mám ale ještě ... 
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Ptaah   ... žel musím pryč. Ale přijdu sem znovu, nicméně patrně až v časných ranních hodinách. Pak 
tedy do té doby na shledanou, Eduarde. 

Billy   Pak tedy dobrá. – Na shledanou, Ptaah. 

 

Čtvrtek, 24. listopadu 2022, 7.47 hod. 

 

Billy   Tak jsi opět tady, znovu tě vítám a zdravím. 

Ptaah   Mé odvolání z našeho rozhovoru bylo skutečně velmi důležité. Ale buď znovu pozdraven, 
Eduarde, můj příteli. 

Billy   Je tomu jistě tak, že tvé odvolání bylo důležité, neboť zbytečně tě přece nevolají. Ale o tom patrně 
mluvit nemusíme; myslím si, že musím něco povědět o přelidnění, neboť demonstranti, kteří 
demonstrují zvláště v zemích jako Německo proti znečišťování životního prostředí, jsou stále hloupější 
a celkově idiotštější. 

Co tihle lidé projevují, to zcela postrádá rozum, je to kriminální, ba dokonce teroristické, zvláště ti 
členové z hnutí »Poslední generace«, kteří v Německu znovu hlupácky demonstrují a demonstrativně si 
přilepují ruce na zem nebo na stěny, a to nemluvím o tom, že ve své blbosti poškozují nebo ničí kulturní 
díla – to je nepřijatelné. Ale to jsem již vícekrát uváděl do debaty, jakož i to, že ti demonstranti skutečně 
nevědí, za co vlastně demonstrují, přičemž je pravdou, že tihle demonstrující – většinou jsou to právě 
mladí nebo mladší a nanejvýš nezkušení pozemšťánci – jednoduše ztrácejí hlavu a nervy a chtějí se 
zveličit. Ale že vlastně vůbec a v žádném ohledu nevědí, kvůli čemu se chtějí zveličovat a proč páchají 
teror, jakož někdy i nenapravitelné škody, a proč i ohrožují životy ostatních, to skutečně překračuje 
všechny meze blbosti a nerozumu. Všichni tito hloupí demonstranti do jednoho, ať ženského 
či mužského pohlaví, se však nestarají o to, jaká je vskutku a vpravdě plná pravda a příčina všech 
katastrof, ničení životního prostředí a likvidování a vyhubování rozličného života v přírodě a její zvířecí 
a rostlinné říši, jakož nakonec i samotných lidí, tedy že touto pravdivou příčinou je stále více a více zuřící 
přelidněnost. Ale na to tito demonstranti, kteří podléhají holé hlouposti, a tedy nemyšlení, nikterak 
nedbají, protože se to týká jich samotných a protože se sami proviňují. To proto, že sami podněcují celý 
zlořád spojený s ničením životního prostředí, jelikož plodí opět více a více potomků, kteří pak mají 
potřeby, jež musejí být samozřejmě uspokojovány a jež se vztahují např. na potraviny, oděvy, vozidla, 
luxusní zboží atd., atp. Odpad, který z toho vzniká, bývá pak jednoduše absurdně, neuvážlivě 
a neodpovědně odhazován do volné přírody, čímž je ničeno životní prostředí. A to nemluvím o tom 
všem, že výroba a doprava všech spotřebních artiklů pro tyto potomky, přelidněnou společnost 
a hlupácké demonstranty samotné je spojena s produkcí velkého množství odpadu. Současně se 
vypouštějí jedovaté látky v zemědělství kvůli pěstování potravinových plodin a kvůli hubení hmyzu, 
přičemž ze všech výrobních procesů a transportů všeho spotřebního zboží pramení též obrovská kvanta 
jedovatých plynů a zplodin atd., které pak ničí životní prostředí, ba zatěžují život lidí, jakož i zvířectva 
a rostlinstva. Tímto způsobem, tímto vyvolaným znečišťováním životního prostředí jsou zasahováni též 
velmi četní živí tvorové v přírodě i samotní lidé a podléhají chorobám, jež hubí jejich životy. Ti všichni 
pak až do svého skonu vegetují v bolestech – a tak to probíhá až do smrti těchto živých tvorů, jakož i lidí, 
kteří žalostně chřadnou a churavějí. Ale na to všechno nepomýšlejí ti fakticky hlupáčtí demonstranti, 
kteří nesmyslně demonstrují a svalují veškerou vinu pouze na vlády, zatímco jsou sami těmi největšími 
zlořády, kteří způsobují veškeré znečišťování a ničení životního prostředí, a jsou sami na vině. To proto, 
že právě oni přivádějí na svět potomky, kteří budou dělat ještě více pro to, aby podporovali znečišťování 
a ničení životního prostředí. Ale o tom dotyční nepřemýšlejí, ale absurdně za to svalují odpovědnost 
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na vlády, a to tím, že jen blbě, nesmyslně a idiotsky demonstrují a tropí škody, přičemž také ohrožují 
lidské životy atd. Samozřejmě že mnozí vládnoucí činitelé jsou nevhodní a zcela nezpůsobilí k výkonu 
svého úřadu, ale ti nemohou za to, že jsou ti demonstranti hloupí a blbí, že sami nemyslí a že dělají pravý 
opak toho, co by děláno být muselo, aby se znečišťování a ničení životního prostředí zastavilo a ukončilo. 
Nemohou za to, že jsou to vpravdě sami tito demonstrující, kteří dělají všechno pro to, aby mohl onen 
velký zlořád dále zuřit, protože nejsou schopni se vzdát »krásného« plození a přivádění potomků na svět, 
jelikož nejsou v žádném ohledu ochotní o tom důkladně, logicky, rozumně a odpovědně přemýšlet 
a jednat podle toho, co si žádá nouze – a proto nepůjde pohromě, kterou lze předem vytušit, zabránit. 

Proč znečišťování a všeobecné ničení životního prostředí může vůbec tak zuřit a z čeho ten zlořád vůbec 
pramení, to všichni ti blbí a nemocní demonstrující nechtějí vědět. Zjevně je pro ně mnohem snazší 
oddávat se hlupáctví, než namáhat rozum k myšlení, aby rozeznali daný zlořád a sami proti němu něco 
dělali, totiž to, že přestanou sami plodit potomky a jednoduše toho zanechají. To proto, že jen tak bude 
klesat počet přelidněných zástupů, které zaviňují to, že je celé životní prostředí znečišťováno, že je vše 
a toto prostředí ničeno, Země olupována o své zdroje a drancována, vzduch zamořován, že zuří změna 
klimatu, že jsou rostlinná a zvířecí říše a celý svět živých organizmů vůbec stále více vyhlazovány a že je 
svět sám o sobě postupně kompletně ničen. A to v důsledku přelidněnosti, kvůli níž stále více a více 
rostou lidské potřeby a požadavky, jež musejí být uspokojovány a jež stále více přispívají k tomu, že život 
nakonec již nebude mít žádné další pokračování. Zejména jsou vinou těch rostoucích potřeb stále více 
a více a naprosto se vzmáhajících potomků vyrvávány z planety všechny poslední, dosud existující zdroje 
a sama planeta je zcela usmrcována, její povrch je rovněž ničen, celé životní prostředí je otravováno 
a znečišťováno odpadem a příroda i její zvířectvo, rostlinstvo a celý život sám jsou ničeny, likvidovány 
a vyhubovány. My jsme již viděli vše, co se začne vyvíjet, když jsme, tvůj otec a já, byli často na cestách 
v době budoucnosti a viděli jsme, co všechno se začne odehrávat, co natropí hlupáci, jaké škody budou 
způsobovat a že se nikdo nenechá poučit o lepších způsobech. 

Ptaah   Ano, že jsi se Sfath, mým otcem, podnikl četné toulky do budoucnosti a také do minulých epoch, 
to je zaznamenáno v jeho letopisech, stejně jako to, že jste toho v budoucích dobách hodně pozorovali, 
o čemž máš ale ve vztahu k ... a k ostatním událostem pomlčet. Nepoznamenal však všechny ty věci, 
které jsi pozoroval a viděl, ani to, s jakými osobami jsi kromě těch význačných mohl hovořit. To by mne 
ale zvláště zajímalo. 

Billy   Ano, tehdy to bylo skutečně tak, na to nikdy nezapomenu, ale kdy a kde to vše bylo, to již nevím. 
Vím ještě to, že jsme byli jednou poblíž doby před 300 000 lety, potom jednou v pravěkém Egyptě, což 
bylo asi před 75 000 lety, ale většina návštěv tam proběhla v dobách, jež se pohybovaly asi mezi 2500 
a 25 000 lety zpátky nebo podobně. Do toho tedy nepočítám cesty do velmi starých minulých dob, 
v nichž na Zemi vznikaly první vegetace. Ale o tom vlastně nechci mluvit, neboť co v tomto ohledu 
všechno ... 

Bude tedy lepší držet zobák. Co chci ještě povědět, to je následující: Sfath mi jednou umožnil pozorovat, 
že již tehdy existovaly drogy, jimiž se lidé omamovali. Tak tomu bylo například, mimo jiné, v Egyptě, kde 
jsem viděl, jak to bylo s lidmi v tomto ohledu a jak se chovali, když se uměle přivedli do stavu drogového 
opojení. A tak jsem pozoroval reakci některých, kteří nořili jeden květ do tekutiny a ten pak snědli, načež 
si počínali velmi nekontrolovaně. Ten květ pocházel, podle toho, co vysvětloval Sfath, z jedné rostliny, 
kterou nazval lotosem nebo podobně. Kromě toho existovala také rostlina koka, která tehdy vegetovala 
a rostla někde na jihu Afriky a kterou ojediněle Egypťané používali, tedy právě jako omamný prostředek, 
resp. jako raný kokain. Drogy se právě užívaly již před tisíci let na mnoha místech světa, a nepoužívají se 
tedy teprve v dnešní době. K tomu si myslím, že zákazy drog nejsou právě dobrým prostředkem k jejich 
potírání – trestnými je přece učinil jeden ten Švýcar v Americe, což jistě nebylo příliš chytré, neboť podle 
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mého názoru podporuje zákaz tím spíše ilegální obchod, a tím i kriminalitu a zločinnost, až po vraždění 
a zabíjení, neboť co je zakázáno, to dráždí tím více. 

Ptaah   Tak tomu žel je – přinejmenším na Zemi. Navíc lidé mnohé jiné věci chybně chápou a interpretují 
a také o nich rozvíjejí domněnky, názory a tvrzení, které neodpovídají skutečnosti a pravdě. Mezi 
pozemšťany vládne jako choroba fakt, že své domněnky a dohady přetvářejí v tvrzení a nakonec je 
rozšiřují jako pravdu, vinou čehož se falešné informace mohou zakořeňovat jako údajně skutečné, 
pravdivé výsledky. 

Billy   To vím, zejména to platí pro výzkum starověku, čímž mám na mysli hlavně archeologii a všechny 
s ní související disciplíny. Žel jsou v tomto ohledu četné věci dodnes neznámé, chybně posuzované, 
chybně definované a nesprávně nebo naprosto úmyslně zfalšované, a to z důvodu zištnosti a touhy se 
zveličit a podobně, takže je těžké prorazit s pravdou. A velmi často se kvůli nesprávným a právě falešným 
domněnkám, jakož i kvůli chybným tvrzením a jednoduše nějakým názorům atd. stává, že zdomácnějí 
údajné »pravdy«, které lidé vehementně obhajují. Tak je tomu kupř. ohledně mimozemšťanů, kteří sem 
skutečně přilétli, jako např. ti dlouhohlaví, kteří přišli na Zemi z Vesmíru a ..., jak uváděl Sfath, což ale 
nemám říkat a mám o tom pomlčet. Byli to ovšem lidé, kteří se mohli rovněž smísit s pozemšťany a také 
to učinili, jako právě ti dlouhohlaví, ti obři a trpaslíci, o nichž se přece mluví v pohádkách a kteří naučili 
rané pozemšťany výukou velmi mnoha věcem. Také ohledně těch »cizinců« ... musí být pomlčeno, neboť 
... Že zde byli mimozemšťané v dávných dobách, jako ..., to se přece vehementně popírá, a sice nejen 
ze strany četných pozemšťánků v národech, nýbrž i ze strany nepoučitelných vědců, jakož i těch, kteří to 
skutečně vědí lépe a mají jasné a solidní důkazy pro existenci těch, kteří přicestovali zdáli a těch ... Inu, 
že tito »cizinci« – které tak právě vždy nazýváme, ačkoliv známe jejich původ – tady přece jen byli, vedle 
těch ostatních ..., o nichž máme tak jako tak držet jazyk za zuby, a že zde stále ještě jsou jejich vzdálení 
potomci, to nechtějí ti tuplovaně bystří jedinci připustit, nebo je to navzdory lepším vědomostem 
jednoduše zatajováno. Toto je naprosto běžné, stejně jako to, že vlády toho národům velmi mnoho 
zamlčují a klasifikují jako »tajnou záležitost«, ačkoliv by o tom národy musely být informovány. 

Právě tak jisté vlády a armády přesně vědí a mají důkazy pro to, že vy Plejaren skutečně existujete 
a nejste jednoduše výplod mého mozku. Že nepocházíte z tohoto, ale z jednoho jiného Vesmíru našeho 
Tvoření, to ovšem nevědí, neboť v tomto ohledu se musejí spoléhat na mé informace. Také skutečnost, 
že Tvoření sestává ze 7 Vesmírů, a že tedy vykazuje 7 různých dimenzí, jež jsou však od sebe zcela 
odděleny – a jež také v sobě samých vykazují nekonečně mnoho dimenzí minulosti a budoucnosti –, 
nedokážou vlády a armády, a ani astronomové a další, samozřejmě pochopit, stejně jako ani astrologové 
a kosmologové atd., kteří nemají o skutečnosti toho všeho ani potuchy. Sfath podotýkal, že by to 
nechápala ani většina pozemšťanů, ba ani životní formy s velmi vyspělými formami vědomí z velmi 
moderních civilizací na cizích planetách našeho Kosmu, a to přesto, že jsou schopny cestovat Vesmírem 
a podnikat cesty časem. Jelikož se vy dokážete clonit, resp. chránit před jakýmkoliv spatřením 
a jakoukoliv lokalizací, nejsou schopni vás registrovat dokonce ani ti, co přicestovali zdáli z hlubin Kosmu, 
stejně jako ani ... Aby se vás oni nebo pozemšťánci dokázali zmocnit, to tedy zůstává vyloučeno, stejně 
jako že skutečně mrtví nemohou být znovu vzkříšeni, neboť ti cizinci ani pozemští lidé nedokážou 
proniknout do vašeho Vesmíru, a mimoto jste navíc přece opatrní – pro všechny případy –, aby vaše 
přechody do vaší časoprostorové struktury, resp. vašeho Vesmíru nemohly být zjištěny. 

Ptaah   To všechno souhlasí, leč nemusíme to přece speciálně vysvětlovat, neboť ... 

Billy   ... ano, vždyť jsme o tom hovořili již vícekrát. I když jednou odejdu z tohoto světa, tak to bude 
nemožné, protože se pak definitivně stáhnete. 

Ptaah   Tak tomu bude, ano. Stanovený průběh předurčených věcí se však bude automaticky zachovávat, 
a to až do roku 3999. Ale mne zajímají nějaké věci z minulosti z tvých úst. Chtěl bys nějaké vlastními 
slovy vyprávět? 
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Billy   Těmi předurčenými věcmi míníš bezpochyby členy FIGU. Nuže, abych se vrátil k tvé otázce, která 
s tím přímo nesouvisí, tedy ohledně toho, co bylo dříve, v tehdejších dobách: Co mohu sám vyprávět, to 
je to – tehdy, ve 40. letech 20. století ještě nebylo založeno FIGU, a tedy neexistovalo –, že jsem s tvým 
otcem brázdil minulostí, jako např. v oblasti Teotihuacánu, kde byly zcela běžné lidské oběti. Tam se 
masakrovali hlavně zajatí cizí lidé, ale i domácí obyvatelé, a byli jim stínány hlavy. Nejprve museli tvrdě 
pracovat, často v těžebních štolách atd., načež jim byla useknuta hlava nebo byli zaživa pohřbeni. To vše 
se konalo k poctě »Opeřeného hada«, resp. hadího boha Quetzalcoatla, což byl přece stvořitelský bůh 
větru, nebe a země, přičemž byl také oceánem a k jeho poctě byla vystavěna největší pyramida, která 
byla na světě kdy viděna. 

Mohu však uvést také cesty do tehdejšího Egypta, zvláště lze zmínit ty dlouhohlavé, kteří tam byli silně 
zastoupeni, avšak usadili se jako národ také v Jižní Americe, jakož i někde v Asii, a z nich později vzešli 
jako potomci mnozí Hunové. Ti se pak přece rozšiřovali na západ, a sice zejména pod vedením Attily, 
který přece prováděl válečná tažení na západ, jeho válečníci se tam rozšiřovali a samozřejmě se 
rozmnožovali s místními, domácími ženami. 

Ti, kteří přilétli z dálav Kosmu byli s pozemšťany »kompatibilní« a smísili se rovněž s pozemskými ženami, 
což vedlo k tomu, že se jejich dlouhohlavost tak rozšířila, že ji lidé z různých oblastí napodobovali, a sice 
tak, že svým novorozencům ovazovali hlavu, aby se deformovala a získala protažený tvar, a tudíž byla 
v běhu let dlouhohlavost zcela běžná také u jistých pozemšťanů. Tato dlouhohlavost se ve vzácných 
případech zachovala ze starých časů až do dnešní doby, takže se může sporadicky stávat, že se opět 
narodí nějaký velmi vzdálený potomek dlouhohlavých, ovšem jako ryzí pozemšťan, u nějž opět 
z genetických důvodů viditelně prorazí dlouhohlavost. Je to sice naprostá vzácnost, ale přesto se to 
fakticky děje, i když kvůli tomu nikdo nekřičí, a navíc nikdo nezná dané souvislosti. Totéž platí i ve vztahu 
k obrům, kteří měřili, jak si vzpomínám, asi 2,70 metru a vedle nichž jsme se Sfath působili jako trpaslíci. 
Ale abych to vše vyprávěl blíže, toho bych se chtěl vlastně vyvarovat, a proto by mi bylo milejší, kdybych 
tak mohl učinit mimo rámec našich otevřených rozhovorů. 

Ptaah   To je možná i smysluplnější. 

Billy   Právě, to si myslím. 

Ptaah   Potom ať se tak stane. – Musí být ale pro tebe velmi těžké se vyrovnat s tím vším, co se dnes 
na Zemi vinou lidstva odehrává ve věci ničení, poškozování a likvidování veškeré přírody a všeho života, 
jakož i všech těch četných cenných a vzácných výdobytků pozemského lidstva. 

Billy   Komu to říkáš – – ano, je tomu skutečně tak. To můžeš skutečně podtrhnout. Mluvení ani 
vysvětlování nepřináší žádný užitek, neboť lidé dokonce ani neposlouchají, když člověk říká nějaké 
varování. Jen jednotliví lidé skutečně poslouchají, pracují na sobě, berou vše vážně a jednají podle toho, 
díky čemuž se jim samým daří lépe, jak se někdy dovídám. A tak jen tito něco dělají, aby podnikli správné 
kroky proti ničení přírody, zvířectva a rostlinstva. Především lidé neposlouchají, když se něco říká proti 
příliš velkému lidstvu, které se horentně rozmnožilo a překročilo jakoukoliv rozumnou míru. Lidé jednají 
právě opačně: Když člověk něco řekne proti přelidnění, tak mu odpovídají tím, že jej zle osočují, a navíc 
odporují tím, že již v bibli stojí psáno »jděte a množte se«. Hloupější to snad být nemůže, neboť toto je 
patrně vrchol pozemšťanského inteligentství, tedy inteligentnosti většiny pozemského lidstva. Dříve byly 
poměry skutečně lepší, i když tomu »inteligenční bestie« odporují a říkají: »Ach vy staří páprdové, vy že 
jste měli lepší minulost – to se vám přece jen zdá.« Ale je tomu skutečně a ve vší pravdivosti tak, že dříve 
byly poměry lepší; tehdy nebyli pozemšťánci ve své většině tak hloupí a připitomělí jako dnes, neboť 
ještě mnohem více mysleli, rozhodovali se a správně jednali. Většina lidstva byla ještě skromná a nikoliv 
skrz naskrz prolhaná, také penězochtivost nebyla taková, jaká je dnes, kdy se lidé honí 
za mnohamiliónovými, ba miliardovými obnosy a také vedou proti sobě soudní procesy, většinou 
pomocí lží a zlých pomluv. Dotyční v tomto ohledu zhusta uvádějí zcela neodůvodněná obvinění, lži, 
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záštiplné pomluvy, chybně pochopené věci a domněnky atd., jež nemají hlavu ani patu, a sice ve věci 
údajných znásilnění a jiného sexuálního zneužívání atd. Za takovýmito nařčeními často vězí i nenávist, 
pomsta a odveta, ale to vlastně není to, o čem chci hovořit. Co je nutno zmínit, to je to, že chorobní 
hlupáci, jako jsou demonstranti a také pobožnůstkáři, k nimž ovšem patří i hlupáčtí vládní činitelé, tvrdí 
v rozporu s faktickou pravdou, že přelidnění není žádný problém. Toto nerozvážné a pravdě odporující, 
falešné tvrzení ale vede k tomu, že lidé i nadále ve velkém přivádějí na svět potomky, kteří mají 
samozřejmě opět potřeby a požadavky všeho druhu, jež musejí být naplňovány. A tak je planeta Země 
i nadále vypleňována a olupována o své zdroje, produkují se všemožné jedy, spotřební zboží mnohého 
druhu a potrava, což vede v tvorbě obrovských kvant odpadu a smetí, jež jsou jednoduše nevšímavě 
vyhazována do přírody. Nejenže jsou tím przněny krajiny, lesy a vodstva, jakož i moře a hory, ale vše je 
také životu nebezpečným způsobem otravováno a zamořováno, kvůli čemuž dokonce mnozí lidé 
onemocňují a umírají, přičemž i zvířectvo a rostlinstvo je vyhubováno a vyhlazováno. Nejenže jsou tedy 
z planety zcela drancovány její zdroje a je ničena příroda, ale také její život je pomalu, ale jistě 
vyhlazován. Zemské zdroje všeho druhu budou jednou, a sice brzy, vyčerpány a planeta bude mrtvá. 
A tak bude i příroda, její fauna a flóra vinou machinací plynoucích z přelidnění dalekosáhle zničena, 
přičemž velmi vysoké procento rostlin, tvorů z říše vyšších i nižších zvířat a rozličných dalších živočichů 
je již beznadějně a neodvolatelně vyhubeno. Kromě toho se lidé sami dovádějí ke zkáze a časem se sami 
dalekosáhle vyhladí. 

Vymírání druhů vinou přelidněnosti je neodpovědné, avšak tito neodpovědní lidé popírají faktum, 
že vinou nadměrných lidských mas a právě vinou jejich intrik a machinací je až do extrému ničen celý 
svět a všechen život. Chorobní hlupáci demonstrují za ochranu životního prostředí, ničí kulturní díla, 
a ohrožují dokonce lidské životy atd., avšak všichni tito demonstranti nejsou jen hlupáčtí a připitomělí, 
ale rovněž i prostí jakékoliv logiky, jakéhokoliv rozumu a zdravého úsudku. Tito hlupáci – a k nim patří 
většina bohověrců, a tedy většina pozemského lidstva – podporují dokonce válku a masakry, jako tomu 
bylo od nepaměti, jenže dnes se to děje ještě mnohem hůře, než se to dělo doposud. Ti patologičtí 
hlupáci, a k těm náleží zjevně většina národů, volí opět hlupáky do vlády, hlupáky, kteří vůbec nerozumějí 
tomu, jak je třeba vést lid a vládní záležitosti, ale pouze samolibě a hlupácky lajdačí, přičemž jsou sami 
tak hloupí, a navíc omezení ve vědomí, že namísto toho, aby vytvořili ve vlastním národu a s ostatními 
zeměmi mír, udržují výhružně v chodu svoji armádu a zachovávají si zbraňový arzenál, a tudíž smýšlejí 
s každým nepřátelsky, protože na všechny země pohlížejí jako na potenciální nepřátele; a tak je tomu 
i tehdy, když všude kolem vládne »mír«, což se rychle mění, jakmile někdo ve vládě ztratí nervy. Válka 
tedy ve vládě představuje i v »dobách míru« neustálé, číhavé nebezpečí, neboť existují vždy pomatenci, 
kteří mohou udeřit válkou dokonce i tehdy, když panuje »nejrobustnější mír«. To mohou učinit z důvodu 
pomsty, zpupnosti, touhy po územním zisku nebo vládychtivosti – jako to dělá kupř. Amerika kvůli svému 
dychtění po hegemonickém postavení –, anebo i z důvodu holé hlouposti nebo ztráty jasného vědomí. 

Ptaah   Lid musí vůdčí státní činitele ihned sesadit, pokud chtějí rozpoutat válku. 

Billy   To se pozemšťánkům snadno řekne, ale ti tak určitě jednat nebudou, protože většina národů 
postrádá k takovému konání iniciativu, jelikož raději demonstruje, než skutečně jedná. Samozřejmě 
že jsou ve hře i bezpečnostní síly všeho druhu, které brání své vlády, nicméně kdyby lid stál při sobě 
a jednal jednomyslně, tak by bylo jeho vítězství předurčeno. Žel je tomu však na Zemi v každém 
jednotlivém národě tak, že neexistuje žádná jednotnost, a proto se nedaří svrhnout provinilce z vlády. 
A tak je tomu prakticky v každém státě na Zemi, a proto nelze nic učinit a existují pouze nemnozí 
rozumově zdatní občané, kteří by konali správně. Dokonce ani 30 000 správně smýšlejících lidí nic 
nezmůže a nedokáže ani nic podniknout, když se k nim nepřidá jinak smýšlející masa, a když navíc 
bezpečnostní složky stojí při té které vládě, místo aby stály při národu. Při tom hraje roli ještě i moc 
falešných informací, jimiž je lid falešně zpravován, následkem čehož se politické strany prakticky 
přetahují a stále mění své názory, což tím spíše vede ke zmatku a neplyne z toho žádný jasný výsledek. 
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Lidé jsou právě lidé, a to nezávisle na tom, jaké zastávají náboženství, a kolik je různých lidí, tolik je 
různých názorů a obhajob ze strany jednotlivce. Lidé by právě museli nalézt všeobecný konsenzus, díky 
němuž by mohli jednat společně, jako např. v tom smyslu, že by se po stránce vědomí spojili a jednali 
pospolu, jako to dělají např. delfíni, kteří přece rovněž mají vědomí, jež sice odpovídá jejich rodu, ale je 
to i přesto opravdové vědomí, a proto jsou schopni se spojit tak, že jednají společně. To platí i pro vyšší 
a nižší zvířata, a tudíž i ta, dle svého rodu a druhu, vykazují psychiku, stejně jako vykazují i všechny ostatní 
formy života instinktní nebo impulzní vědomí, tedy právě opět dle svého rodu a druhu. Z toho důvodu 
mají vyšší živočichové také psychická hnutí, jako právě všechna vyšší a nižší zvířata a nejrůznější jiné 
životní formy, jako jsou ještěrky, žáby, ryby a ptáci, stejně jako slepýši a jiné. Ale o tom jsme přece již 
častěji mluvili, jenže většina pozemšťánků to nechce ani slyšet, ani pochopit, a tudíž lidé i nadále zcela 
běžně týrají zvířata a nechápou, že zvířata nejsou jednoduše jen zvířata, ale je nutno je dělit dle jejich 
rodu či druhu na vyšší zvířata, tedy savce, a nižší zvířata, tedy nesavce, ptáky, slepýše nebo žáby, ryby 
atd., jež v závislosti na svém rodu či druhu vykazují nějakou formu vědomí, psychiky a pociťování bolesti. 
Tomu všemu jsem se učil již u Sfath, který mi to vše tisícinásob dokázal pomocí aparatur a přístrojů atd., 
a já jsem mohl na vlastní kůži a ve svých pocitech spoluzažívat, co se ve vyšších, nižších a ostatních 
životních formách odehrává na úrovni jejich vědomí, psychiky a impulzů atd. Co to všechno znamená, 
to si pozemský člověk nedokáže vůbec představit, a kdyby toho byl i jen nepatrně schopen, tak by se 
světem přírody, a tím i s celou živočišnou a rostlinnou říší zacházel s úctou a respektem. Avšak vysvětlit 
a ozřejmit pozemšťánkům tyto věci, se od nepaměti nikdy nedařilo, stejně jako ani to, že nemají pěstovat 
zášť, pomstu a odplatu nebo vést války. To proto, že lidé mají coby vědomě myslící a v tomto ohledu 
evoluce schopné bytosti povinnost jednat tímto způsobem a věnovat starost a péči všemu, co je dáno 
přírodou, a tedy Tvořením. Vyšší a nižší zvířata a ostatní formy života podléhají v tomto směru jiným 
způsobům života a jiným životním zákonům, a sice dle svého rodu a druhu, avšak i mezi nimi se objevují 
zvrhlosti, jako např. u lidožravých nebo jiných běsnivých jedinců, kteří se vymykají normálu. To ovšem 
potom vyplývá, stejně jako právě u člověka, z všelijakých onemocnění, vývojových anomálií, poruch 
vědomí, chybné výchovy, špatného prožívání nebo jiných zvráceností, které dotyční jedinci neuvádějí 
pod svoji kontrolu. To ovšem neodpovídá normálním poměrům přírody, nicméně nic z toho většina 
pozemšťánků zjevně nechápe, a proto ustavičně hrozí nebo vládnou nepokoje, kriminalita, nenávist, 
pomsta, odplata, zločiny, vraždění, zabíjení a faktická válka. To se vztahuje i na čistě soukromé rozepře, 
jakož i na rozepře mezi sousedy obojího pohlaví; mezi mužem a mužem, ženou a ženou, dítětem 
a dítětem; tak je tomu i v manželstvích, v nichž jsou velmi často »na denním pořádku« sváry, zášť 
a vraždy, přičemž se často stává, že jsou manželky nebo přítelkyně jednoduše zabity – vzácněji pak muži 
–, stejně jako celé rodiny. A jaké všechny hrůzy se děly ve jménu náboženství a víry od doby jejich 
existence a i dnes ještě dějí, to překračuje všechny meze, jak se říká. Ale to vše se zpravidla veřejnosti 
zamlčuje, nebo se to dokonce zapírá, přičemž se uplatňuje heslo »pravda umírá první«, jako např. 
i ohledně přítomnosti takzvaných UFO, jejichž výskyt v současnosti je již dlouhou dobu dokonce vojensky 
doložen, nebo na základě svědectví linkových pilotů atd., kamerově či fotograficky. Co však z důvodů 
»státní bezpečnosti« atd. nesmí existovat, to jednoduše neexistuje – i když lze naopak vše dokázat jako 
správné. A tak se z efektivní pravdy činí jednoduše konspirační teorie, zatímco blbé, idiotské, skutečné 
pravdě odcizené a nelogické spiklenecké teorie látají dohromady i chorobní hlupáci. A to dělají např. 
i náboženství, jejichž konspiračními teoriemi jsou příběhy náboženské víry a věrská nenávist, kvůli nimž 
již tisíce let vládne rasismus, který je vlastně náboženskou nenávistí, stejně jako ve světové válce od roku 
1939 do roku 1945 zavraždili nacisté milióny židovských věřících. To proto, že vládne nenávist proti 
židům, kterou původně, v základu skutečně uvedli do života první křesťané, což ale křesťanství 
vehementně popírá, ačkoliv to odpovídá pravdě. První křesťanští věřící – kteří zfalšovali a chybně 
pochopili Nauku Jmmanuela (který se údajně nazýval Ježíš) – BYLI totiž těmi, kteří nenávistně a zcela 
bezdůvodně obviňovali židy z toho, že Jmmanuela (alias Ježíše) ukřižovali. Z toho se ale vyvinuly děsivé 
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lži, na jejichž základě byli židovští věřící později dokonce mj. osočováni z vraždění dětí, totiž z toho, 
že usmrcovali křesťanské děti, aby pili jejich krev atd. 

Ptaah   To vše je mi známo, ale stále nedokážu porozumět tomu, že ještě i dnes, kdy existuje osvěta, kdy 
tečou informace, a kdy by tedy měli lidé vše v tomto ohledu správně pochopit, se stále ještě zachovává 
zcela neopodstatněná náboženská nesnášenlivost, zejména ze strany křesťanství a islámu proti židům. 

Billy   Tak tomu je, neboť hloupost nemá mezí, resp. nemyšlení, a tudíž náboženským pozemšťánkům 
vládne víra. A to, čemu tito lidé věří, je právě i zákon, který nutně požaduje, aby lidé něco odpykávali 
pouze na základě trestu – a přitom je lhostejné, že je to nenávist, jakož i z ní pramenící pomsta a odveta, 
kvůli čemuž se uvádí do hry dokonce i zabíjení, ať už pomocí trestu smrti, úkladné vraždy nebo války. Ale 
říkat něco proti tomu je jako nosit vodu do řeky, ať už se jedná o vodu pozemskou, nebo tu, která tu již 
byla na počátku vznikání Země (tak to skutečně bylo), jelikož sem byla při utváření Země zanesena plyny, 
prachy a dále i asteroidy z Vesmíru, dříve než ji Země pak sama vyvíjela. Pozemšťánci se totiž stále ještě 
ptají – když odbočím od toho, o čem jsem vlastně hovořil –, jak se voda dostala na Zemi. Očividně 
inteligentství příslušných vědců stále ještě nepostačuje k tomu, aby si sami vyjasnili tuto otázku a nalezli 
na ni správnou odpověď, která je nyní dána, a sice tak, jak ji vysvětloval Sfath. Avšak celé Tvoření se 
svými 7 Vesmíry a v nich obsaženými kosmy je to, co je v jejich výzkumech udržuje natolik živoucí, 
že možná jednoho krásného dne přece jen naleznou správné odpovědi na své otázky. 

Ptaah   Neměl bys k nim přistupovat tak tvrdě, neboť se ještě učí a nemají dosud k dispozici nezbytné 
aparatury a přístroje atd., takže – smím-li uplatnit tvá slova, která stále používáš – nedokážou vyzkoumat 
a rozpoznat faktickou skutečnost a její pravdivou povahu. Ale nyní s tebou musím prohovořit něco, co 
máme jen mezi námi ... 
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