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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Bermunda a Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý sedmadvacátý kontakt 

Neděle, 11. prosince 2022, 15.18 hod. 

 

Billy   Ahoj, vy už tady čekáte, Bermunda a Ptaah, buďte vítáni. Měl jsem právě ještě návštěvu ze strany 
své sestry a svého švagra, jinak bych tady byl už dříve. Museli jste čekat dlouho? 

Ptaah   Ne, zrovna jsme sem přišli. Buď ale pozdraven, Eduarde, můj příteli. 

Bermunda   Ano, milý příteli, i já tě zdravím. Ze své strany tu však budu jen nakrátko, jelikož jsi volal 
a říkal, že byla nově nakreslena ta podobizna Asina? 

Billy   Naproti v kuchyni jsem ještě rychle odpovídal na to, o čem jsme hovořili před návštěvou mé sestry, 
a to se týkalo jistých úkazů, které lidé často pokládají za UFO nebo které Yasuhiro považuje za duchy 
mrtvých. O tom ale budu chtít později mluvit s Ptaah, když musíš rychle zase odejít. Tady jsou ty výtisky, 
na nichž je zobrazena hlava Asina. 

Bermunda   Pak se tím budu zabývat, když mi dáš nějakou tužku, s níž budu moci provést své nezbytné 
opravy. 

Billy   Ano, přirozeně – tady, tahle by měla být dobrá. 

Bermunda   Děkuji – pak se do toho chci pustit ... 

Ptaah   Jaká byla ta věc, kterou jste probírali a o níž jsi řekl, že ji lidé pokládají za UFO? 

Billy   Jednalo se o bludičky a podobně, neboť ty přece ve skutečnosti nepředstavují nic jiného než světla 
v přírodě, která jsou často vytvářena samotným životem Země. Tato světla, která vznikají hlavně 
z ionizujících zemních, močálových, bahenních a magmatických plynů, tvoří různě velké a malé 

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 

světélkující útvary, takzvané bludičky nebo orby. Působením přírody a Země jsou tedy generována světla 
a ta za jistých předpokladů velmi silně světélkují a lidé je mohou pozorovat a vidět z velmi značné dálky, 
jelikož se vznášejí ve vzduchu, někdy do velké výše, a proto se lidé často domnívají, že se jedná o UFO. 
Probíhá-li ionizace plynů, tak to znamená – jak jsem se tomu učil u Semjase a pokud si ještě správně 
vzpomínám –, že pak elektricky neutrální atom nebo molekula pozbude působením vnějších vlivů jeden 
nebo několik elektronů. V důsledku toho vzniká pozitivně nabitý atom nebo molekula, je(n)ž se nazývá 
také pozitivně nabitým ionem nebo – jak se domnívám – kationem či podobně. Probíhá tedy ionizace, 
při níž jsou takříkajíc »vyráženy« elektrony ze slupky atomů, resp. molekul. Takový atom či molekula má 
pak po krátký čas pozitivní elektrický náboj, pokud si správně vybavuji. Elektricky nabité částice se 
označují jako iony, přičemž záření z nich vycházející se logicky nazývá »ionizujícím zářením« a je tvořeno 
částicemi, jež vykazují elektromagnetické záření. Právě toto záření je vlastně schopno odstraňovat 
z atomů či molekul elektrony, následkem čehož pak zbývají pozitivně nabité ionty nebo molekulární 
zbytky. Mnohá záření, jež jsou ionizující, vycházejí z látek, které jsou radioaktivní. Takovéto ionizující 
paprsky mohou mít účinky na organismus, přičemž jsou v tomto ohledu, pokud vím, známé 2 druhy. 
Dlouhodobé účinky vyvolávají buněčné změny, které nezřídka vedou k rakovině, jakož ale i k deformaci 
potomka v lůně těhotné ženy. Tak je tomu zejména v případě vyložené radioaktivity, která vychází 
z určitých chemických prvků, jež se samovolně proměňují. Narazí-li však toto záření na hmotu, tak plodí 
iony, a proto se označuje jako ionizující záření. Důležité je ... 

Bermunda   Promiňte, ale se svojí opravou jsem hotova, a chci tedy opět odejít. Podívej se sem, toto by 
mělo být ještě změněno. Toto zde jsou vyboulení, a zde by měly být oči o něco méně šikmé, nikoliv tak 
velké a poněkud méně vyboulené, a také linie rtů by se zde měly trochu více zašpičatit. Budou-li tyto 
věci opraveny, tak to celé jistě bude moci být takto ponecháno. 

Billy   Dobře, pak to budu chtít probrat s Bernadette, a ona to bude moci předat dále. 

Bermunda   Pak chci odejít. Ach, ještě jedna věc: Až bude tato podobizna Asina dobře udělána, tak bych 
si chtěla všechny tyto kresby ofotografovat a předvést je dotyčným jednotlivcům, aby je mohli posoudit 
a eventuálně ještě vylepšit. – Na shledanou, a zítra tě opět navštívím, pak spolu budeme moci hovořit. 

Billy   Ano, o. k., tvůj nápad považuji za dobrý. Pak tedy na shledanou. – – Pak tedy znovu navážu na to, 
co jsem chtěl povědět, Ptaah: Důležité je ještě vědět, že má člověk od dotyčného zdroje záření udržovat 
velký odstup a že se má vyvarovat toho, aby bylo jeho tělo ovlivňováno vyzařovanými škodlivinami. 
V oblasti ionizujícího záření by se měl tedy zdržovat tak krátce, jak to jen bude možné, neboť toto záření 
je velmi energeticky bohaté a patří k němu – vedle klasických druhů radioaktivního záření, jako je záření 
alfa a beta atd. – ještě i další druhy záření. Pro lékařské účely je záření speciálně významné, zejména 
interakce, jaké probíhají mezi ionizujícím zářením a hmotou, přičemž medicína se v tomto ohledu zajímá 
zejména o oslabování záření a hloubku jeho průniku do tkáně a o důsledky, které z toho vyplývají. Zvláště 
zajímavé je patrně to, co se odvíjí ve vztahu k živé materii, jako např. to, jak vysoká smí být dávka záření, 
která pro člověka není nebezpečná. Tato vědomost je zvláště důležitá při terapeutickém využívání záření. 
To je zhruba to, co ještě vím z toho, co jsem se učil od tvé dcery Semjase, když jsme jednou mluvili 
o radioaktivitě a radioaktivních zářeních. Dále je nutno zmínit také kulové blesky, o nichž bylo také 
hovořeno, a já jsem na počátku v Hinterschmidrüti viděl jeden, který byl asi metr velký a který se valil 
dolů ze střechy, načež se rozplynul. Takové blesky jsem viděl již dříve, a to nejen tady v Hinterschmidrüti, 
ale i v jiných zemích. Ty ovšem původně vznikají z elektrických napětí v atmosféře a mají zcela jinou 
příčinu než právě bludičky a orby. Jedná se o plasmoid nebo tak, u nějž hraje roli také vodík, křemík, 
draslík, železo a jistý magnetismus. Přesně už nevím, co Semjase vysvětlovala. Dnes o tom žel již mnoho 
nevím, jelikož čas nahlodává právě i moji paměť. 

Ptaah   V tomto ohledu nedisponuji dalšími znalostmi než těmi, jaké jsou vlastní i mé dceři Semjase. 
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Billy   Vždyť to ani není tak důležité, nicméně má paměť skutečně ochabuje. Tak je tomu i v případě 
jazyků, které jsem přece vždy používal každý den, když jsem byl na cestách v dotyčných zemích. Někdy 
mi to či ono opět vytane na mysli, ale ke komunikaci to již nepostačuje. Brzy tomu bude již 60 let, co 
jsem tyto jazyky už nepoužíval, s výjimkou řečtiny, kterou jsem mluvil ještě asi před 30 lety, a pak 
angličtiny, kterou jsem trochu mluvil do dnešního dne, ale to mi dělá od doby mé mrtvice těžkosti, stejně 
jako mluvení vůbec. 

Ptaah   Díky svým snahám jsi ale vše přece dobře zvládl, neboť by to mohlo být mnohem horší. 

Billy   Možná že máš pravdu, ale někdy mi to přece pořádně hapruje. Co jsem chtěl ale ještě povědět: 
V televizi se mluvilo o tom, že v příštích měsících má nastat boom porodů. Lidstvo má tedy růst ještě 
více, neboť očividně všechny ty katastrofy stále ještě nestačí k tomu, aby pozemšťánci zmoudřeli 
a konečně rozpoznali, že ničení planety a přírody s celým jejím zvířectvem a rostlinstvem způsobuje 
přílišný počet lidí. Toto ničení se odráží i na samotném člověku a vše se vinou přelidnění fakticky hrubě 
kazí – příroda se brání a způsobuje, že ženy přestávají být schopny početí či rození, zatímco muži 
podléhají impotenci, a vyšší a nižší zvířata atd. se sama skupinově zabíjejí, což probíhá např. tak, že se 
celé stádo vrhne ze skály dolů a zahubí se atd., anebo tak, že se vodní živočichové vyvrhnou na pláže 
a zemřou. Ale lidé nechápou, proč to tito přírodní živočichové dělají a pokoušejí se je »zachránit«, ačkoliv 
se svým způsobem snaží regulovat své početní stavy. Logické, rozumné a soudné myšlení se 
pozemšťánkům žel již před drahnou dobou vytratilo a bylo nahrazeno myšlením zdánlivým, které bylo 
dále nahrazeno vírou v »milého pánaboha«. Z toho důvodu jsou logika, rozum a zdravý úsudek už jen 
slova v jazykovém repertoáru, která však ve svém významu nejsou ani používána, ani chápána. Bludná 
víra v »milého pánaboha«, který ve skutečnosti neexistuje a představuje pouze imaginární klam, 
odrazuje člověka od vlastního, skutečného myšlení a způsobuje, že je ovladatelný a otrocky závislý 
na tom, co od něj chtějí prolhaní kazatelé a namyšlení vládnoucí. Tak mohou být národy ovládány 
a sváděny k tomu, aby proti sobě navzájem vyvíjely nenávist, rozbíjely si hlavy, podporovaly války 
a pouštěly ze řetězu vládnoucí, aby pak zaujaly jednostranné stanovisko proti údajným »nepřátelům« 
a napomáhaly tomu, aby byli vražděni. A takové věci se v současnosti odehrávají i na Ukrajině, kam idioti 
dodávají válečnému náruživci Zelenskému zbraně, kvůli čemuž válka není ukončena, ale může 
pokračovat dále. Kromě toho se v tomto ohledu děje, jako vždy, to, že se zaujímá jednostranný postoj, 
a že se tedy o hrůzách válečníků referuje také jen jednostranně, válečníků, kteří ty strašnosti páchají 
proto, aby odrovnali protistranu. Váleční reportéři referují vynuceně pouze jednostranně, vinou čehož 
druhou válečnou stranu nutně líčí v horším světle než tu, ke které se sami kloní. Těmto podlým 
a mizerným lživým intrikám a podvodům válečného zpravodajství však lidé po celém světě věří, čímž 
způsobují to, že strůjci spiknutí dosahují toho, co si přejí. A tak je tomu i v případě války na Ukrajině, 
jelikož se lidé kloní na stranu válečného fanatika Zelenského a jelikož mu nemyslící, a tedy hloupí idioti 
dodávají zbraně, a to skutečně hlupácky, aniž by uvážili, že Zelenskyj dělá ve své hlouposti a svém 
válečném fanatismu všechno to, co od něj požaduje Amerika, protože ta kvůli své chorobné, bludné 
touze po dosažení hegemonického postavení chce pouze to, aby Rusko konečně mohla ponížit 
a ovládnout – společně s její organizací NATO. 

Ptaah   Toto nerozeznávají a nechápou ty národy a ti státní vedoucí, kteří zbraně ... ozývá se tvůj alarmní 
přístroj. Zjevně je před Evinou pracovnou někdo, kdo by rád vstoupil. 

Billy   Ano, to je to elektrické vyzvánění, můj kancelářský zvonek, tlačítko se nalézá před dveřmi do Eviny 
kanceláře. Bude to zřejmě Eva, pravděpodobně přišla domů, protože přece musela odvést Selinu 
do Wagerenhofu, kde ji pak v pátek znovu vyzvedne a o víkendu bude opět u nás. Eva teď zřejmě zvoní 
proto, že u sebe pravděpodobně nemá klíč do kanceláře. Je pravda, že jsem jí říkal, že přijdeš kolem 
16 hodiny. Očividně na to ale zapomněla. Měl bych se tam právě rychle podívat, jen okamžik ... Ano, byla 
to Eva. To se skutečně nemuselo stát. 
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Ptaah   Jistě to nebylo úmyslné. 

Billy   To samozřejmě nebylo, neboť na to zřejmě jednoduše zapomněla – člověk právě stárne. Co jsem 
chtěl ale povědět: Nyní přece opět přichází vánoční čas, v němž jsou křesťané zvláště podváděni, neboť 
v této době se opět ve zvláště velkém formátu rozněcují lži a podvody. To obzvláště ohledně té 
vymyšlené příhody o údajných 3 světcích z Východu. Kdo tuhle vymyšlenou story vlastně vyplodil a kdy, 
to nemohlo být nikdy vypátráno, avšak koluje mezi lidmi ještě i dnes, ačkoliv je to vše ničemně vylhané, 
stejně jako ten údajný dřevěný kříž, který se připisuje »svaté Heleně« a který byl údajně nalezen z jejího 
pověření. Helena byla přece matka císaře Konstantina, která v letech kolem roku 320 po Jmmanuelovi 
nebo podobně nechávala v Jeruzalémě pátrat po předmětech, které údajně ještě pocházely z události 
ukřižování. V tomto ohledu pak v průběhu času vznikly 3 různé legendy, totiž že jeden rabín – jménem 
Jidáš Cyriak nebo podobně – nebo samotná Helena opět nalezli Jmmanuelovu pohřební jeskyni nebo 
hrob, kde byly prý přítomny i hřeby z ukřižování. Tam měla být ale přítomna i část kříže – ve skutečnosti 
se nikdy nejednalo o kříž, nýbrž o popravčí kůl ve tvaru Y –, což dalo podnět k tomu, aby byl v Jeruzalémě 
vybudován »Kostel hrobu« v němž byla pak ta část údajného »kříže« uchovávána. Jiná jeho část byla 
dopravena do Říma a potom také do Heleniny palácové kaple, tedy právě do kaple, která se – pokud si 
ještě správně vzpomínám – nazývala »Santa Croce Gerusalemme«, tedy zhruba »Svatý kříž 
jeruzalémský«. Tak tomu bylo, zatímco její syn, císař Konstantin, byl v Konstantinopolu, kam mu pak 
Helena nechala rovněž poslat jeden kus údajného kříže. 

V tomto ohledu jsem v Jeruzalémě viděl pozlacenou skříňku, v níž je údajně uchovávána malá část 
»dřevěného kříže«, přičemž ale Semjase, tvá dcera, byla schopna po velkém, bezmála tříletém úsilí 
objasnit, že se sice jednalo o kousek popravčího kůlu ve tvaru Y, ale že ten neměl nic společného 
s pokusem popravit Jmmanuela. Tak se věci měly i s těmi hřeby, jakož i s tím údajným rubášem a hrotem 
oštěpu, které jsou ještě dnes uctívány a věrsky zbožňovány jako »svátosti«, ačkoliv je to celé pouze švindl 
a podvod, jak Semjase jednoznačně, avšak velmi namáhavě, za ty tři roky objasnila. 

Ptaah   To je mi známo, neboť její skutečně velmi namáhavá šetření jsme později ještě jednou 
prověřovali, což si vyžádalo další 4 roky a což provádělo 11 odborníků, kteří její snahy po stránce 
správnosti dosažených poznatků potvrdili a kteří se věnují speciálně takovýmto požadavkům a také se 
naučili tomu, jak je nutno k takovýmto šetřením přistupovat a jak je provádět. 

Billy   To jsem nevěděl. O tom mi nikdo z vás nikdy nic nevyprávěl. Ale to vlastně není tak podstatné, 
neboť mně bylo naprosto jasné, že to, co Semjase vypátrala, odpovídalo skutečnosti. Sám jsem tedy 
neměl žádné pochybnosti. Potom mám ale něco jiného, o čem bych rád hovořil, a sice to, že faktickou 
vinou člověka je na Zemi vyhubováno stále více životních forem, ať už se jedná o rostliny, nebo o vyšší 
a nižší zvířata, o slepýše, ještěrky, ptáky, vodní živočichy, můry, pavouky, mravence, hmyz a životní formy 
jiných rodů a druhů. 

Ptaah   Žel se na Zemi životní formy dělí jen v rámci kategorie zvířat, a jednotlivé životní formy tedy 
nejsou jmenovány podle svého rodu a druhu, což je od základu chybné. Nižší zvířena, slepýši, brouci, 
ptáci nebo ryby atd. se neshodují se zvířaty, která jsou bez výjimky jen savci. Jiné životní formy jiných 
rodů a druhů vykazují jiné formy obživy a výchovy potomstva, přičemž také rostliny vykazují v tomto 
ohledu, dle svých rodů a druhů, jiné podoby a jsou to rovněž životní formy. Ale k tomu, co jsi nastínil 
ohledně vyhubování životních forem na Zemi: Podle našich velmi přesných výzkumů bylo na celé 
planetě, už jen za posledních 50 let, vyhubeno pozemským člověkem 72,13 procenta všech známých 
přírodních živočichů, a sice jeho machinacemi a zásahy do volné přírody a zvířecí a rostlinné říše. To se 
týká skutečně jen té části životních forem, která je pozemskému člověku známá, zatímco i ty, které jsou 
mu ještě naprosto neznámé, vytlačil do té míry, že se jejich životní prostory choulostivě zmenšily, jelikož 
drancuje a také mýtí a likviduje lesy a úrodné krajiny, aby budoval silnice, mosty, obytné bloky, továrny, 
letiště a jiné stavby, jako např. pro zbytečné sportovní účely, takže staví zimní, fotbalové a tenisové 
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stadiony atd. Z toho důvodu jsou velmi mnohé, pozemskému člověku ještě neznámé, životní formy 
vystavovány riziku, že i ony budou brzy vyhlazeny. Zdá se mi, že bude nezbytné, abych pronesl a zdůraznil 
nějaká slova o tom, jak prekérní je celá situace ohledně všech věcí na planetě Zemi a v jak choulostivé 
situaci je její pravý stav a všechen život na ní. Také sama planeta byla vinou celého plenivého drancování 
jejích zdrojů všeho druhu dramaticky a trestuhodně vylupována a ohrožována ve své existenci, a to 
s trvalým účinkem a do té míry, že v současné době je planeta Země již ze 60 procent natolik poškozena 
ve schopnosti své existence a svém stavu, že je nutno již hovořit o rozpadu. Planeta byla neodpovědně, 
nadměrně drancována, sužována a olupována o své cenné zdroje, a to v takovém formátu, že pozbyla 
své rotační vyváženosti, což ovšem pozemští geologové ignorují a nechtějí připustit, stejně jako ani to, 
že kromě velkého vyhlazování živočichů v těžce trpící přírodě, se naopak více než katastrofálně 
a neodpovědně chovají obrovská stáda hovězího dobytka, jiných vyšších a nižších zvířat, drůbeže 
a dalších živočichů, aby byla následně usmrcována za účelem stravování obrovských, nadpočetných 
zástupů pozemšťanů. A to se děje velmi často takovými způsoby – a to i při samotném chovu 
a přepravách –, které se vysmívají veškeré úctě k životu. Zejména nesmírné masy pozemského lidstva, 
které projevují své potřeby a mimořádná přání a které baží po nehorázném luxusu a po bohatství, 
podněcují zánik veškerého života. Vinu na ničení Země, přírody a vyhubování zvířectva, rostlinstva 
a planety nese zvláště masa překypujícího pozemského lidstva, potom též zemědělství, velmi velké 
zahradnické provozy, jiné velmi velké, průmyslové podniky, které pěstují zeleninu a rostliny, jakož 
i potravinové koncerny, rybářské provozy, naprosto zbytečné lovy, stejně jako chemické koncerny atd. 
vedle mnoha jiných faktorů. Planeta Země nemůže a nebude za těchto destruktivních okolností již 
existovat tak dlouho, jako existovala do dnešního dne v procesu svého stárnutí, a to tehdy, když budou 
lidé pokračovat dále v dosavadním rámci a když nebude pozemské lidstvo drasticky zredukováno 
globálním a víceletým zastavením porodnosti, a sice na úroveň pod jednu miliardu lidí. Pokud budou 
tedy lidé pokračovat jako doposud a pokud nebude pozemské lidstvo v dohledné době zřetelně 
zredukováno kontrolovaným zastavením porodnosti na míru, která bude pro planetu a přírodu únosná, 
tak si pozemské lidstvo samo způsobí svůj konec. 

Billy   To vím a také si uvědomuji, že je již na nejlepší cestě k tomuto konci, což ovšem hlupáci z národa, 
ani hlupáci z řad vládnoucích neregistrují. A vím také to, že si pozemšťánci pletou svoji konečnou 
oprátku, neboť až uslyší nebo budou číst tvá slova, tak se budou pouze smát, protože kvůli své bezmezné 
hlouposti a své závislé, bludné bohovíře se nebudou učit myslet, a ani chtít slyšet pravdu. Jsou rovněž 
tak hloupí, že neregistrují a nevidí to, co se uvádí do pohybu vinou těch zbraňových dodávek válečnému 
dychtivci Zelenskému a že to povede ke světové katastrofě, pokud konečně nezavládne rozum. Když 
bude katastrofa, která představuje stále větší hrozbu, nevyhnutelná, tak na ní pak ponesou vinu zdánlivě 
myslící vládnoucí a mnozí občané národů, kteří podnikají vše pro to, aby plnili odporná a zákeřná přání 
tohoto válečného štváče. Ale zanechme toho, neboť veškerý rozum přece nic nepřinese. Proto se tě chci 
zeptat na to, co říkáš ohledně těch zvířat a tak – to je pozemským zoologům a přírodovědcům atd. zjevně 
nejasné, neboť ti hovoří bez výjimky o celém přírodním světě živých tvorů jako o zvířatech, avšak nikoliv 
o jednotlivých rodech a druzích, které vpravdě nejsou zvířaty, a tedy savci, jelikož zvířata jsou právě 
výhradně savci. Buď jsou zoologové atd. skutečně tak hloupí a blbí, anebo mají dokonce nejasné a choré 
vědomí, že si neuvědomují, že mezi vyššími zvířaty a nižší zvířenou, existuje obrovský rozdíl, nemluvě 
o takovém rozdílu mezi zvířaty a jinými živočichy. Ale mluvit o tomto také nic nepřinese, stejně jako 
zřejmě ani o tom, co jsi říkal posledně, tedy že příslušní pozemští vědci stále ještě nezjistili, že atmosféra 
je otrávena nejjemnějším olovem, které pozemšťánci vdechují a které se usazuje uprostřed v jejich 
mozku. Z toho důvodu se mění, jak jsi podotkl, zdánlivé myšlení pozemšťánků do té míry – oni přece 
ve svém fakticky zdánlivém myšlení věří, místo aby skutečně mysleli –, že se vpravdě vzdalují od 
normality a chovají se vyšinutě. Aby však mohli vědci příslušných oborů tento velmi, velmi řídký obsah 
olova v atmosféře konstatovat, k tomu jim chybí nezbytné aparatury, jak jsi uváděl. Mohli by však tuto 
věc jistě zásadně probádat už jen svým myšlením – kdyby byli právě schopni myslet, místo aby věřili, 
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neboť potom by přišli na myšlenku, že např. vyfukovaný olovnatý benzin atd. je jednou z příčin olovem 
nasycené atmosféry. Ale je tomu právě tak, že hloupost nezná mezí, to se přece říká již od nepaměti. 
Inu, kvůli této hlouposti lidé nerozeznávají, že člověk od 40. let 20. století začíná provozovat zdánlivé 
myšlení jinak, než jej provozoval předtím. Z toho důvodu se pozemšťánci ve své bludné bohovíře a svém 
zdánlivém myšlení stále více a více vypořádávají s anarchismem, k němuž stále více směřují, a sice 
ve všech zemích světa. A tento vývoj se již rozběhl, a tudíž národy již nejsou jednotné a spokojené se 
svými vládami, což se již v různých zemích potvrzuje a začíná to být zjevné. Mnozí vládnoucí samotní již 
nejsou spokojeni s tím, co dělají jejich spoluvládnoucí, přičemž jisté živly se navíc obohacují na daňových 
prostředcích anebo se nechávají uplatit a dělají i jiné bezprávné věci, za něž nejsou trestány, jelikož jsou 
nebo byly vládními činiteli. Vskutku je celá situace již skoro na ostří nože, což se nově prokazuje i tou 
šílenou činností demonstrantů, kteří se nazývají »Poslední generace« a kteří se přilepují na ulici a páchají 
destrukce. Ti jsou idiotští a chorobně hloupí, neboť tito demonstranti, kteří jsou skutečně kriminálníky, 
nedokážou rozpoznat – natož aby dokázali překonat svoji hloupost, tedy právě své nemyšlení, jelikož 
postrádají logiku, rozum a zdravý úsudek –, že právě oni sami podporují veškeré znečišťování životního 
prostředí a veškeré ničení planety a přírody, vyhubování zvířectva a rostlinstva, otravování atmosféry, 
změnu klimatu i veškerou bídu. To činí totiž proto, že neuvážlivě plodí a přivádějí na svět potomky, kteří 
budou mít ještě mnohem více potřeb a požadavků, než měli jejich prostomyslní rodiče. Tyto potřeby 
a přání, jejichž počet se bude – už jen v době do samotného porodu – nutně ještě zvyšovat vlivem 
pokroku techniky atd., bude pak možné uspokojovat už jen tím, že bude produkován nový odpad 
v závratných kvantech a že bude i nadále znečišťováno životní prostředí, a sice ještě více než doposud, 
vinou čehož bude definitivně zničena příroda a planeta samotná, otrávena a vyhlazena zvířecí a rostlinná 
říše a život na Zemi začne být naprosto nemožný. 

Ptaah   Proti tomu žel národy nic nečiní, a dokonce na to ani nemyslí. 

Billy   Lidé na to zpravidla skutečně nemyslí, a na stranu druhou právě stahují ocas, nebo bývají 
pronásledováni a vražděni, právě tak, jako se to děje v Persii (Íránu; pozn. překl.), kde mnozí občané 
z lidu demonstrují, jelikož činitelé bludně věřící v Boha páchají ve vládě teror a chtějí prosadit 
nespravedlivé, z bludné bohovíry plynoucí věci a »zákony Boží«. Je to tak zlé jako mnohobožské 
křesťanství, které ve jménu Boží víry zavraždilo tisíce lidí, jako např. při pronásledování čarodějnic atd., 
jakož i vinou náboženských válek, vedle nespočetných dalších vražd z důvodů víry – což platí v témže 
rámci i pro islám. – Ale nyní ... teď se ještě spustila tiskárna ... Okamžik, ano, Daniel něco posílá Evě, 
jednu objednávku. Ta na ni jistě už čeká. Teď tedy můžeme opět ... ach, tady ještě přichází ta věc 
od Bernadette. Je to úvodní pasáž mé biografie, kterou si pak můžeš ofotit. ... Ano, tady to je ... přečti si 
to ... 

Ptaah   ... To je dobré, ale nějaké údaje by měly být poněkud podrobnější. To však můžeme probrat 
potom. 

Billy   Raději teď, jinak ... 

Ptaah   ... Jak chceš. Pak shledávám, že by měli být uvedeni ti různí svědci, kteří byli přímo účastní útoků 
na tvůj život. Měl bys zhotovit seznam těchto osob, včetně bližších údajů k tomu kterému případu, 
včetně data, času a fotografií škod způsobených úderem kulky i fotografií dotyčných osob, jež byly při 
útocích přítomny. 

Billy   Dobrá, řeknu jí to, pak to bude moci ještě připsat a vše opravit. S těmi fotkami to bude ale těžké, 
neboť pochybuji o tom, že ještě nějaké mám v souvislosti s Miss Rogersovou, Mrs. Fiskovou či s dr. 
Sharmou a dr. Rádhakrišnanem, neboť když jsem byl zase jednou v Jordánsku, v Ammánu, tak mi bylo 
vše sebráno a mé fotky a diapozitivy byly »inkasovány«, protože mne jeden pracovník na švýcarském 
konzulátu zradil u vojenské policie a označil mne za »špióna z Marsu«. Ti o mně měli také akta z cizinecké 
legie a z Alžírska, protože jsem se právě vypařil z garnisony Sidi bel Abbès a upláchl jsem do Maroka, což 
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se prý nikdy předtím nikomu nepodařilo, jak mi bylo řečeno. Jak to, že měli tyto dokumenty, které mi 
položili pod nos, to je pro mě dodnes záhadou. Zřejmě proběhlo šetření, protože jsem byl již při své první 
návštěvě v Jordánsku rozpoznán, a tam jsem byl přece »načerno«, když mě tam dopravila Asket. Shodou 
hloupých okolností jsem tehdy na ulici vběhl do spárů jednomu Švýcarovi, který byl úředníkem 
na konzulátu a který pak o mě zřejmě informoval policii, protože jsem neměl v prvním pasu vstupní 
vízum. Domnívám se, že z toho důvodu se dozvěděli, že jsem byl v zemi, a proto provedli šetření a možná 
byli i blíže informováni ze strany toho konzulátu. K tomu si také myslím, že v tom hrálo roli i to vše, co 
od doby mého dětství – však ty už víš. Pokud však ještě nějaké fotky najdu, tak mohou být samozřejmě 
použity, a pokud si vše ještě pamatuji ve správném pořadí, tak se domnívám, že následující výčet by měl 
vlastně souhlasit: 

1. Střela do levé paže = ášram Ašóka, Dog Hill, Mehrauli/Indie, dr. Rádhakrišnan, prezident Indie, 
Mrs. Fisková, Miss Rogersová = policejní protokol; 

2. Jacobus, Hans a Konrad Schutzbachovi = Sädelegg = střela do pancéřové desky umístěné před 
hrudí; 

3. Wendelle Stevens, před domem na pohovce = střela o vlas míjí hlavu a naráží do stěny; 
4. Silvano = střela na parkovišti před psí boudou = střela do země; 
5. Silvano = blesk způsobený gízskými inteligencemi = uražený vrcholek stromu a velký úlomek na 

kameni; 
6. Engelbert = střela vedle hlavy = díra v okně u sýrárny; (budova mezi kurníkem a hlavním domem 

ve Středisku, dnes zásobovací místnost; pozn. překl.) 
7. Engelbert = střela u rohu domu = odražený úlomek na okrasné a opěrné zdi od Volodji; 
8. Silvano = parkoviště před garáží = vržený nůž – úder do zad rukojetí nože; 
9. Daniel = výstřel odražený o malý stromek; zbloudilá střela u vchodu do tiskárny; 
10. Jacobus = u parkoviště, domeček na plynové lahve = střela se otře o lahev nápoje Rivella 

umístěné na hrudi; 
11. Marianna a Willem = před domem. 

 

Poznámka Bernadette Brandové: Doplněný a opravený seznam vražedných útoků: 

1. Středa, 23. září 1964, 15.41 hod.; ášram Ašóka, Mehrauli, Indie; střela do levé paže (existuje 
policejní protokol); svědci: Mrs. Fisková, Miss Crystal Rogersová, dr. Sharma a dr. Rádhakrišnan 
(tehdy prezident Indie); 

2. Pondělí, 5. ledna 1976, 19.30 hod.; Wihaldenstrasse 10, Hinwil/Curych; střela na Billyho 
malorážkou ze vzdálenosti cca 8 metrů; střela jej těsně míjí; svědek: Jacobus Bertschinger; 

3. Středa, 21. dubna 1976; Bregenz/Rakousko; uvolněny matice všech 4 kol u Jacobusova auta, 
v noci, dříve než jeli Jacobus, Billy a Hans Schutzbach do Mnichova na přednášku; svědci: Jacobus 
Bertschinger a Hans Schutzbach; 

4. Neděle, 25. dubna 1976; Winkelriet/Wetzikon/Curych; střela na Billyho, když ve Winkelrietu 
pátral po stopách jedné paprskové lodi; žádní svědci, avšak existuje objasnění ze strany Ptaah 
(65. kontakt z 23. 10. 1976); 

5. Čtvrtek, 27. května 1976; Sädelegg/Thurgau; střela na Billyho, která jej zasahuje ve výši hrudi, 
avšak Billy měl na hrudi pod svým koženým kabátem pancéřovou desku; projektil zůstává vězet 
v tlustém Billyho diáři, avšak poškodil onu pancéřovou desku; svědci: Jacobus Bertschinger, Hans 
a Konrad Schutzbachovi; 

6. Středa, 17. srpna 1977; SSSC, strom Semjase; Semjase při pohybovém reflexu stlačila svojí lodí 
vrcholek stromu Semjase, když registrovala od Billyho prudký bolestný impulz; příčinou bolestné 
Billyho ataky byly chřipce podobné příznaky, jež byly vyvolány zmutovanými bacily, které umístila 
do stromu Semjase umělá kudlanka nábožná patřící gízským inteligencím; svědci zlomení 
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vrcholku stromu: Hans a Konrad Schutzbachovi, Engelbert Wächter, Renato Ventura, Jacobus 
Bertschinger; 

7. Sobota, 18. února 1978; SSSC, hlavní dům; útok gízských inteligencí, kterému dokázali zabránit 
Quetzal a Menara, kteří pozorovali, že kvapně přilétla trojúhelníková loď gízských inteligencí, 
která chtěla zničit hlavní dům pomocí nadzvukové rány; svědkové úderu, který otřásl celým 
domem: Gilgameša, Atlantis a Methusalem Meierovi, Elsi Moserová, Margarete Roseová, 
Jacobus Bertschinger, Engelbert a Maria Wächterovi, Conny a Rolf Wächterovi; 

8. Čtvrtek, 30. března 1978; SSSC; gízskými inteligencemi vynucený psychošok, který měl vést 
k selhání srdce; žádní svědci; 

9. Neděle, 21. května 1978, 00.40 hod.; SSSC, psí bouda na parkovišti; výstřel do země na parkovišti 
před psí boudou; svědci: Silvano Lehmann a Guido Moosbrugger; 

10. Pondělí, 4. prosince 1978, 20.53 hod.; SSSC, hlavní dům; při hodině autoškoly s Popi naráží auto 
do rohu domu kvůli zaseknutému plynovému pedálu; svědci: Kalliope Meierová, Jacobus 
Bertschinger a Madeleine Brüggerová; 

11. Neděle, 11. května 1980, kolem 22.00 hod.; SSSC, sedačka před domem; výstřel na Billyho, když 
sedí na pohovce před domem; projektil míjí asi jen o 8–10 mm Billyho hlavu a naráží do domovní 
stěny; svědci: Wendelle C. Stevens, Jacobus Bertschinger a Gilgameša Meierová; 

12. 5. dubna 1982, kolem 14.30 hod.; SSSC, střela na Billyho, když pracoval před kanceláří; žádní 
svědci; 

13. Čtvrtek, 3. června 1982, 16.06 hod.; SSSC, střela na Billyho z oblasti garáže, během soukromého 
rozhovoru před kanceláří; svědek: Ferdinand Pfeiffenberger; 

14. Neděle, 6. června 1982, 6.00 hod.; SSSC, strom Semjase; výstřel na Billyho z oblasti 
severozápadního domovního rohu, když seděl pod stromem Semjase; střela zůstává vězet 
ve stromě Semjase; žádní svědci; 

15. Úterý, 8. června 1982, 5.03 hod.; SSSC, parkoviště; střela na Billyho od zadního západního rohu 
domu; žádní svědci; 

16. Pondělí, 19. července 1982, 23.05 hod.; SSSC, stanoviště před garáží / houpačka; výstřel 
na Billyho, když hovoří s Uschim Büchlim na stanovišti u houpačky; první rána zajíždí před jeho 
nohama do země, dalších 5 výstřelů rovněž netrefuje cíl; svědci: Uschi Büchli, Jacobus 
Bertschinger a Engelbert Wächter; 

17. Sobota, 30. září 1989, 11.35 hod.; Saland, hlavní silnice směrem do Hittnau; střela na Evino auto, 
v němž se nalézali Eva, Billy a Silvano; díra v čelním skle; svědci: Eva Bieriová a Silvano Lehmann; 

18. Úterý, 24. dubna 1990, 19.30 hod.; SSSC, Pohádkový rybníček; útok na Billyho kulovým bleskem, 
kterému však dokázali Plejaren zabránit; přesto však působí zranění palce naváděcí paprsek 
tohoto blesku; svědci: Silvano Lehmann, Bernadette a Natan Brandovi, Eva Bieriová a Engelbert 
Wächter; 

19. Pondělí, 8. června 1998, 16.40 hod.; SSSC, javor červený u příjezdové cesty; výstřel na Billyho, 
když šel směrem k milíři, na výši javoru červeného; střela prolétává těsně kolem hlavy a poškozuje 
kmen javoru červeného přesně ve výši Billyho čela; svědci: Conny a Aroona Wächterovi, Eva 
Bioriová a Davide Turla; 

20. Středa, 10. června 1998, 3.05 hod.; SSSC, parkoviště před garáží; útok vrhacím nožem, který se 
v letu otočil a zasáhl Billyho rukojetí do oblasti ledvin, což mu způsobilo značné bolesti, ale jinak 
to nemělo další následky; svědek: Silvano Lehmann; 

21. Pondělí, 26. srpna 2002, 20.55 hod.; SSSC, lampa na dvoře u sýrárny; Billy vychází poté, co uslyšel 
za domem šramot, ven, aby se porozhlédl, načež je na něj vystřeleno od vozu pro ruské 
návštěvníky; střela byla později nalezena v umělohmotné desce domečku na mléko; svědci: 
Silvano Lehmann, Patric Chenaux a Madeleine Brüggerová; 
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22. Pondělí, 2. června 2003, 16.16 hod.; SSSC, východní roh hlavního domu; výstřel na Billyho z oblasti 
vozu pro ruské návštěvníky, Billy se nalézá u domovního rohu; střela prolétává přímo kolem 
Billyho hlavy a naráží do zděného kamenného oblouku, který poškozuje; svědci: Maria a Engelbert 
Wächterovi; 

23. Pondělí, 3. září 2015; 0.30 hod.; SSSC; když Billy opouští počítačovou místnost, je na něj vypáleno; 
střela se odráží od malého stromku, jinak by byl buď Billy nebo Daniel zasažen ve výši hrudi; 
svědci: Daniel Lutz; 

24. Pondělí, 10. května 2021, 8.44 hod.; SSSC, turistická cesta, vedle houpačky u parkoviště; střela 
na Billyho z oblasti turistické cesty, výstřel poškozuje lahev zázvorové limonády, kterou nesl Billy 
v náprsní kapse své košile; svědek: Jacobus Bertschinger; 

25. Středa, 7. září 2022; sedačka před domem; výstřel z turistické cesty, který měl zasáhnout Billyho; 
střela však vyletěla do vzduchu, protože střelec v okamžiku, kdy mačkal spoušť, spadl ze schůdek, 
které si přinesl s sebou; svědci: Mariann Uehlingerová a Willem Mondria. 

 

To je ten výčet, pokud jsem jej dal ještě správně dohromady. Bude zřejmě lepší, když se dotážu 
Bernadette. Data, kdy se ty věci odehrály, však také již neznám, neboť jsem se o ně nikdy nestaral, 
protože co se právě odehrálo, to se jednoduše stalo, a po tom jsem se nikdy nepídil. Dokážu si jistě 
vzpomenout na to, jak se věci tu a tam skutečně zběhly, ale bude zřejmě lepší, když řeknu Bernadette 
a ona pak to vše sepíše. 

Ptaah   To bude zřejmě nutné, ale domnívám se, že toto, co zde Bernadette napsala, bude patrně 
postačovat; a co k tomu ještě povím – což bude ještě nezbytné – je toto: Že byla tato sekta vlivem svých 
intrik a pomluv schopna v takové míře ovlivnit proti tobě ty, kteří s ní spolupracovali – což byli policejní 
úředníci, zaměstnavatelé i ředitelé, jejich spolupracovníci z ústavů, konzulární úředníci a různé jiné 
osoby –, to nedokážeme pochopit. To nedokážeme zvláště proto, že přece všichni ti lidé, kteří se 
spoluúčastnili těchto sektářských machinací patřili ke křesťanskému směru víry, který je zavazoval – jak 
vyplynulo z našich šetření – k odpovědné činnosti. Byl jsi všude, v mnohých státech, pronásledován 
a ohrožován na životě, přičemž byly proti tobě dokonce páchány útoky. 

Billy   Však to doposud dopadalo dobře. A že se tolik sektářských členů, i těch z jiných sekt, a také 
»normální« návštěvníci kostelů, podíleli na těchto věcech ve Švýcarsku, švýcarských konzulátech 
v různých zemích atd., to jistě souvisí s pomateným křesťanstvím a jeho bludnou vírou, kterou 
pozemšťánci zastávají, ale při tom všem hrálo velkou roli hodně peněz. Ti všichni dostávali zjevně mnoho 
peněz k tomu, aby proti mně postupovali, pomlouvali mě, všude mne pronásledovali a psali o mně zlé 
lži. Ale musím říci, že existovali také slušní lidé, a to jak ve Švýcarsku, tak v jiných zemích. Ti se nenechali 
uplatit penězi, nepsali o mně lživé příběhy do protokolů a neposílali lživé zprávy do Švýcarska. To byli 
skutečně dobří a poctiví lidé. Posledně mimoto zavolala telefonicky paní ..., jejíž rodiče byli sektáři 
a působili obtíže i své dceři, protože ta, když dosáhla věku 18 let, nechtěla mít s touto sektou nic 
společného. Ta pak přece nalezla v pozůstalosti svých rodičů různé dopisy atd., z nichž mi některé 
poslala, načež je Bernadette opsala a zapracovala do mé biografie. Z toho důvodu vím o některých 
věcech, které byly proti mně podnikány, jako např. i to, že tekly úplatky různým osobám v úřadech, 
na policii, psychiatrům, ředitelům, spolupracovníkům různých obcí a zaměstnavatelům atd. Posledně 
jsem se z jednoho dalšího takového dopisu dokonce dozvěděl, že se členové této sekty v 60. letech 
20. století od této sekty distancovali a neplatili již žádné peníze, protože mě v cizích zemích několik 
měsíců pozorovali, ptali se na mne nějakých lidí a poté mne i osobně poznali. Na ty úplatky muselo 
skutečně protéci hodně peněz, a to v mnohých kruzích osob, jež by vlastně měly být poctivé 
a odpovědné. Ta žena, od níž a od jejíhož syna jsem dostal ty dopisy, mi po telefonu říkala, že vše tajně 
pokračuje dále, přičemž se však, pokud je jí známo, vše omezuje pouze na několik málo fanatických 
potomků, před nimiž se však mám mít na pozoru. Říkala také, že v pozůstalosti svých rodičů nalezla 
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vyúčtování, z něhož plyne, že všichni členové těch různých sekt, kteří se účastnili činnosti mířící proti mé 
osobě, inkasovali formou úplatků atd. do roku 1970 závratné 2,3 miliónu švýcarských franků. To se tedy 
ty – ani všichni ostatní – nemusíš divit tomu, že mi lidé ve Švýcarsku a po celém světě ztěžovali život a že 
se ještě i dnes někteří fanatici pokoušejí mne sprovodit ze světa, nebo že mi lidé jdou jednoduše po kůži. 

Ptaah   – My jsme jistě věděli o událostech kolem tvé osoby, ale že vše vypadalo takto, o tom jsme neměli 
žádnou znalost. 

Billy   Třebaže toho hodně víte a jste o pořádný řád evolučně vyspělejší než pozemšťánci, tak právě nevíte 
vše. Ale o tom bych teď již nechtěl hovořit, neboť jsem toho tak jako tak pověděl už příliš. Nuže, 
zapomeňme na to a už o tom nehovořme. Nyní tedy můžeš ofotit toto zde pro grémium. 

Ptaah   Do toho se chci hned pustit ... Tak, a je to hotovo – ale chtěl bych přece jen ještě něco povědět 
k tomu, co jsi vyprávěl, neboť ... copak je to? 

Billy   To jde z rádia a tak nějak mi to připomíná pískající kameny. 

Ptaah   Copak jsou pískající kameny? 

Billy   Ach, to přirozeně nemůžeš vědět. Když jsem byl s tvým otcem, tedy právě se Sfath, tak jsem se 
přirozeně zajímal o to či ono. Zvláště mnohé z toho, co mi Sfath vysvětloval, jsem chtěl vidět in natura; 
a tak mne brával hluboko do minulosti, o čemž u nás tu a tam hovoříme, jako tomu bylo opět i naproti 
v kuchyni, dříve než jsem přišel do kanceláře, jak jsem již říkal. Tu mi také vytanulo na mysli, že mne 
Sfath jednou vzal k jižnímu pólu, když tam byl obrovský prales a když byla tamní oblast spojena se zemí, 
která je dnes Jižní Amerikou. Tam byli také praještěři, mezi jižním pólem – jak se právě dnes nazývá – 
a jižní zemí, s níž byl tento pól spojen. Brával mne také zpět do starých časů, kde jsem mohl např. 
pozorovat války a kde jsem mimo jiné viděl i ty dříve zmiňované pískající kameny. To byly otesané 
kameny, do nichž byly vytlučeny díry a které byly vrhány kamenomety. Při tom se ozývalo pískání, a proto 
se tyto kameny nazývaly právě pískajícími. Viděl jsem také první katapultové zbraně, jež používali 
Římané, kteří jimi vrhali na velké vzdálenosti ohnivé koule a velké kameny, jimiž bořili městské zdi, 
zatímco těmi ohnivými koulemi nejprve zapalovali města zevnitř. Sfath tehdy vysvětloval, že z těchto 
katapultových přístrojů později vzejde jedna nová zbraň, ale již nevím jaká to byla. Vybavuji si už jen to, 
že povídal něco o škorpiónovi, ale co to bylo a jakou to mělo souvislost, to už nevím. 

Ptaah   Vyhýbáš se tomu, na co jsem se tě chtěl zeptat ... 

Billy   ... K tomu skutečně už nechci nic říkat. Vše je pro mě minulostí a pryč – navždy. O tom tedy již 
nelze nic dalšího povědět, a tak to zůstane, a to i tehdy, když se na to budou možná tázat jiné osoby, 
ať už Plejaren nebo pozemšťánci. 

Ptaah   Dobrá, pak se ptát nebudu. 

Billy   Co si myslíš o tom, že se mne již vícekrát různé osoby tázaly na to, co vím o »Protokolech sionských 
mudrců«? Samozřejmě že je znám, ale ty přece vskutku představují naprostý blábol, což opakovaně 
vysvětluji, ale věc tím nedochází ke klidu. Tyto údajné »protokoly«, které přece i pod jinými označeními 
ještě dnes kolují po světě a které stále znovu a znovu podněcují nenávist proti židům, resp. 
antisemitismus, jsou natolik idiotské, že by skutečně samostatně myslící člověk musel rozpoznat celou 
tu pitomost, která je v těchto údajných »protokolech« obsažena. Tyto »protokoly« jsou rozšířeny 
po celém světě a pevně se udržují, a třebaže jsou skutečně pitomé, tak existují mnozí pomatenci, kteří 
jím věří, a kteří proto zastávají antisemitismus, jenž je zcela neopodstatněný. To je více než jen idiotické 
a slabomyslné, což by vlastně samostatně a normálně myslící člověk musel rozpoznat, avšak takového 
člověka je nutno hledat jako jehlu v kupce sena, neboť většina lidstva zpravidla zastává nějakou 
náboženskou víru a ta lidi zavazuje k tomu, aby věřili i lžím a podvodům. Inu, tyhle »Protokoly sionských 
mudrců« nejsou falzifikát, ale naprosto smyšlená pitomost, která vznikla na základě vědomého kalkulu 

http://cz.figu.org/


11 
 

 

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

ve snaze podněcovat nenávist. Kdyby to byl totiž »falzifikát«, tak by musel existovat originál, ale ten 
nikdy neexistoval, a neexistuje tedy ani nyní. Zfalšována může být nějaká věc jen tehdy, když existuje 
originál, který je nějakým způsobem napodoben nebo pozměněn, jako např. nějaká listina, nauka nebo 
předmět atd., avšak nikdy nemůže být zfalšováno něco, co nikdy neexistovalo. Falzifikát tedy vzniká jen 
tehdy, když něco řečeného, napsaného, ústní nebo písemná nauka, něco vytvořeného, tedy zkrátka 
nějaký originál není reprodukován nějakým způsobem věrně podle originálu. To znamená, že když je 
něco chybně pochopeno, je to tímto způsobem interpretováno a reprodukováno, tak je tím tato daná 
věc falšována, přičemž se stává faktickou a škodlivou falzifikací v okamžiku, kdy je vědomě rozšiřována 
jako pravda, jako se to děje kupř. s náboženstvími a vírou. A tak tomu není s »Protokoly sionských 
mudrců«, neboť ty nepředstavují v žádném ohledu falzifikaci, ale zakládají se na holé smyšlence 
a nevídaném podněcování nenávisti, které zřejmě nemůže být pitomější a které skutečně nemá 
originální předlohu, jež by mohla být zfalšována. »Protokoly sionských mudrců« vskutku postrádají 
jakýkoliv vztah k údajnému originálu, natož aby souvisely se skutečností a její pravdivou povahou, neboť 
celé tohle očerňování židovství a údajná snaha židů o dosažení světové nadvlády atd. nepředstavují nic 
než zlovolné a nenávistí nasycené lži a nebývalý podvod v podobě ničemného a hanebného výmyslu 
a fikce, která postrádá jakékoliv pravé pozadí. 

Pozorujeme-li věřící, a sice zejména věřící mnohobožského křesťanství, kteří propadli antisemitismu, 
jakož ale i antisemitské fanatiky islámu, tak můžeme vidět, že tato vylhaná, neseriózní fantazie v podobě 
»Protokolů sionských mudrců« působí jako olej přilévaný do ohně. To proto, že tito antisemitismem 
stižení jedinci jsou hloupí a omezení, a tedy neschopní sami myslet, a tudíž si nedokážou uvědomit, že to 
celé je lež a podvod a nepředstavuje to nic jiného než nestrukturovaný nesmysl. Když se např. myslící 
člověk podívá na to, co Sir John Retcliffe vpravil do svého románu »Biarritz«, a sice ohledně židů v jedné 
vepsané epizodě o rozsahu cca 40 stran, kterou ti chci tady z této knihy předčíst, tak ho musí pořádně 
pobouřit, že takovýto nesmysl mohl být vůbec vymyšlen. Ale poslechni si nejprve, co musím sám 
povědět, neboť Retcliffe byl také nevídaným nenávistníkem židů, a tak také s požitkem psal o tom – což 
ale vskutku vycházelo z Raabova vyprávění –, co se právě údajně odehrávalo na slavném Židovském 
hřbitově v Praze, přičemž toto líčení ale vyplývá z vyprávění »Holunderblüte« (Černý bez) od Wilhelma 
Raabeho, které vyšlo roku 1863. Inu, Raabe ve svém vyprávění každopádně tvrdí, že v těsné městské 
části v židovské čtvrti jsou lidé ohavní, špinaví a čachrující, a ... 

Ptaah   ... co to znamená, to slovo čachrující? 

Billy   To znamená ve výkladu tolik co handrkovat se o cenu, a tedy obchodovat se zbožím, a tudíž zhruba 
provozovat obchody atd. 

Ptaah   Toto slovo jsem neznal.  

Billy   Dnes se ani už často nepoužívá. Starší ročníky nicméně ještě používají výraz, že je něco 
»začachrováno«, tedy že je něco prodáno. Inu, Raabe ve svém vyprávění poznamenal, že mezi židy 
prakticky existuje výjimka v tom směru, že »dívka s bujným poprsím a plnými boky velmi ulehčuje 
rozmnožování národa.« Dále chvástavě vypráví, že se za nuznými fasádami skrývá bohatství židů. Dále 
vypovídá o tom, že se roku 1860 na hřbitově – jako údajně každých 100 let – shromáždí všichni zástupci 
12 kmenů Izraele z celého světa, a sice pod vedením jednoho »kmenového vůdce«, a to proto, aby 
probírali tajemství »Kabaly«. Zde se má jednat o plán, který sleduje to, aby v boji na život a na smrt 
s křesťanstvím – které provozuje mnohobožství, protože přece oslavuje otce, syna a »ducha svatého«, 
a je tedy vzdáleno monoteismu – padlo veškeré zlato světa do rukou židů. Při této příležitosti se má také 
popořadě uvádět do debaty, jaké sumy jednotlivé židovské banky již nahromadily. Přitom mělo být také 
řečeno, že nové století – tedy období od roku 1901 do roku 1999 – patří Izraeli, viz výrok »naše je 
budoucnost«. Potom ti chci tedy předčíst, jaký nesmysl zde stojí doslovně napsán: 
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»Hlava přemůže pěst«, zejména proto, že jsou ješitní, hamižní, pyšní a dychtí po požitcích. Pak mají být 
probírány strategie: Pokřtění židé se mají mísit s křesťany, aby bastardovali jejich rasu; zlí mají být 
ovládáni, úvěry uvolňovány, šlechta má být zaháněna do dluhů, velké statky mají být rozdělovány, 
řemeslníci proletarizováni, továrny zvýhodňovány, volné myšlení má být posilováno, církev odlučována 
od státu, majetek církve má být konfiskován, vojsko odzbrojováno, mají být podněcovány revoluce, má 
být kontrolován obchod a vina za nedostatek zboží připisována vládám; židům má být umožněn přístup 
ke všem veřejným úřadům a profesím, má být podporována jejich emancipace, má jim být ulehčováno 
konkurzní řízení, mají být odstraněny zákony proti lichvě, mají být obsazována umění a vědy tam, kde 
z toho plyne hodně cti a kde nejsou žádná rizika, mají být dovolována smíšená manželství – židovské 
ženy musejí zůstat ryzí, zatímco muži mají své »zakázané choutky naplňovat raději s ženami našich 
nepřátel« –, tisk má být dominován a mají se vést války. Zkrátka, více či méně celý program dobového 
liberalismu se spojuje s úděsnými obrazy radikální zlomyslnosti a připisuje se židům. Tomuto tajnému 
shromáždění naslouchá jeden Němec s učeným vzezřením, který se nazývá »doktor Faust«, a jeden 
konvertovaný italský žid s vlčími zuby, negerskými vlasy a supíma očima, jehož úděsná tvář zračí stopy 
požitkářství. 

Tento nesmysl a tato slabomyslnost se tedy šíří po celém světě a hrála velkou roli i při poslední světové 
válce, kterou přece z Německa rozpoutal Adolf Hitler. Třebaže nebyl dokonce ani Němec, ale Rakušan, 
tak Němci tohoto chlápka poslouchali jako hodní, otrocky poslušní psové, kvůli čemuž byly zavražděny 
milióny židů a přišlo vůbec o život asi 60 miliónů lidí. Hitler si ale očividně přisvojil slova z »Protokolů 
sionských mudrců« a využil je pro své účely, totiž v této podobě: 

»Úcta lidu před mocí. 

Naše pevně spojená moc bude držet silně v rukou opratě vlády a nebude běhat za stranickými vůdci 
a řečníky, kteří velkými přívaly slov ohlašují nesplnitelné sny. Bude zaručovat naprostý klid a řád, v němž 
vůbec existuje celé štěstí lidí. Před svatozáří naší moci bude národ padat na kolena a bude k ní vzhlížet 
v bázlivé úctě. Pravá moc se nevzdává ani jediného práva, dokonce ani toho božského; nikdo se neodváží 
se k ní přiblížit příliš blízko a zkrátit třebas jen o vlásek její hojnost.« 

Inu, že Adolf Hitler toto využil z »Protokolů sionských mudrců«, ale ve své knize »Mein Kampf« – tady 
to můžeš vidět, např. na těchto stranách 211 a 212 – naopak židy proklínal a sužoval, to si přece vzájemně 
odporuje a dokazuje to, že tento chlápek nebyl při smyslech. Navíc současně otročil bludné představě, 
že Árijci byli zakladatelé kultury na této Zemi, jak poznamenává na straně 321 »... praví zakladatelé 
kultury na této Zemi, Árijci samotní«. 

Ptaah   Adolf Hitler byl ve vědomí velmi silně narušen, a to již od narození. 

Billy   To říkal již Sfath, tvůj otec. Ale vlastně jsem chtěl jen vědět, co si myslíš o tom, že jsem na tyhle 
»Protokoly sionských mudrců« stále znovu dotazován. Sám si myslím, že těm tazatelům neřeknu více 
než to, že je to celé právě ničemně vylhané a že je to absolutní kravina. Podle mého názoru by bylo zcela 
chybné, kdybych se tomu věnoval blíže. 

Ptaah   V tom ohledu se chováš správně, neboť kdybys toho těm tazatelům vysvětlil příliš mnoho, tak by 
to onen antisemitismus, který je stále ještě v širokých kruzích pěstován, tím spíše podnítilo. Pozemšťané 
mají sklon k tomu, aby si neprodleně podle věci, která je jim skýtána, vytvořili mínění a z něj potom víru. 
Kdybys tedy řekl příliš mnoho k tomu, co stojí psáno v těchto údajných protokolech, které úhrnně 
představují pitomost, jak jsi řekl, tak by existovalo riziko, že by z toho u jistých lidí vzešlo přesně to, čemu 
má být zabráněno. 

Billy   To si právě také myslím, proto jsem se tě přece ptal na tvůj názor. Až příliš rychle věří právě 
pozemští lidé lžím a podvodům, a proto zvláště v tomto ohledu vládne tolik kriminality a mnozí 
pozemšťánci přicházejí k finanční újmě. Pomysleme jen na ty triky ze strany údajných vnuků atd., kteří 
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ke svým podvodům používají dopisy a telefonáty, přičemž zvláště písemné záležitosti svádějí k víře, že je 
vše poctivé a že se jedná o řádné záležitosti. Zejména starší lidé padají za oběť takovýmto intrikám, 
protože věří lživým písemnostem nebo fingovaným telefonátům. 

Ptaah   Žel. 

Billy   Ano, žel. Ale k něčemu jinému, ale já vím vlastně už nyní, co nám poradíš, totiž ohledně 
koronavirové nákazy a nošení ochranných respirátorů. Co ... 

Ptaah   ... ty to víš. Chraňte se jimi i nadále, neboť před koronavirovou nákazou dosud naprosto není 
dána bezpečnost. Také ve vztahu k jiným původcům onemocnění, kteří jsou infekční, resp. nakažliví, je 
doporučeníhodné používat ochranné respirátory. Jiný postup je nedbalý a lehkovážný, i když byla 
na mnoha místech zrušena povinnost nosit respirátor, což představuje z mého pohledu nepochopi-
telnou neodpovědnost. 

Billy   No právě – to si také myslím, neboť stále ještě existuje mnoho lidí nakažených koronavirem 
a smrtelných případů, jejichž velká část vyplývá přímo z očkování. Mluvení a šíření osvěty ovšem nic 
nepřináší, neboť lidé dělají pravý opak toho, co se jim radí. Nejsou také registrováni všichni, kteří 
koronavirem onemocňují nebo kvůli němu umírají, a zvláště nejsou registrováni ti, kteří umírají kvůli 
očkování. V Číně je vůbec vše naprosto zamlčováno, jak jsi říkal již posledně, a předstírá se tam, že je 
koronavirová nákaza prakticky vymýcená, ačkoliv to nesouhlasí. Také ve Švýcarsku se vše naprosto 
zamlčuje, ba dokonce popírá, jak mi bylo sděleno jednou osobou, která se účastnila soudní pitvy. Tato 
dotyčná osoba prohlásila, že vícero lidí očkovaných proti koronaviru náhle zemřelo krátce po očkování 
a bylo u nich zjištěno, resp. bylo možno doložit – tedy právě pomocí soudní pitvy –, že všichni náhle 
zemřeli na zánět srdeční svaloviny, ačkoliv ve svém životě neměli se srdcem nikdy žádné obtíže, ale byli 
od základu zdraví. To vše se ale veřejnosti zamlčuje, a to i ve Švýcarsku, kde stále ještě onemocňují tisíce 
lidí koronavirovou nákazou, z nichž jisté procento kvůli tomu umírá. Ale jak jsem řekl, to se široké 
veřejnosti zamlčuje a je udržována v pocitu falešné bezpečnosti. 

Inu, nošení respirátoru chrání také před nakažením rýmou atd. A očkovacím látkám člověk přece také 
nemůže důvěřovat, neboť ty mohou být, v závislosti na stavu imunitního systému, smrtelné, anebo 
mohou vyvolávat dlouhodobé, ba celoživotní útrapy, anebo mohou být i užitečné, právě případ 
od případu. Faktem však je, že očkovací látky obsahují chemické substance, které mohou působit podle 
toho, jak je bude snášet imunitní systém, smrtelně, jak se stále znovu a znovu prokazuje, a sice pro 
mnoho lidí, neboť podle vašich šetření zemřelo v tomto důsledku od doby vypuknutí této nákazy 
na celém světě přes 8,7 miliónu lidí, tedy asi o 2 milióny více, než kolik tvrdí WHO (Světová zdravotnická 
organizace). Také lidí, kteří onemocněli koronavirem, je mnohem více, než jak tvrdí WHO, která do konce 
listopadu uváděla počet 6,65 miliónu, zatímco vy jmenujete počet asi 8,4 miliónu, jak jsi mi pověděl. 

Ptaah   Tak tomu skutečně jest. 

Billy   Podle tvé výpovědi, kterou jsi učinil již vícekrát, tedy nelze říci, zda pro jednoho člověka bude 
vakcína užitečná a pro druhého smrtelná nebo zda eventuálně nevyvolá neduhy. Posledně jsi také říkal 
něco o tom, že koronavirová nákaza natolik zmutovala, že se z ní ve vztahu k dýchání vyvinula nová forma 
nemoci, přičemž ale lékařská věda doposud neregistrovala ani nevyzkoumala, odkud a proč tento nový 
neduh vzešel. Povídal jsi také, že se tato věc žel naprosto chybně šíří. 

Ptaah   Tak tomu je, avšak neodpovídá mému uvážení, abych o tom otevřeně hovořil. 

Billy   Pak to právě necháme být. Mimoto mám nějaké věci, které bych chtěl s tebou probrat a které ne 
... 
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