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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý osmadvacátý kontakt 

Středa, 21. prosince 2022, 10.40 hod. 

 

Billy   Tak ty už jsi tady. – Buď vítán a pozdraven, milý příteli. 

Ptaah   Buď rovněž pozdraven, Eduarde, milý příteli. Máš očividně něco důležitého, jinak bys nepověřil 
Florena tím, aby mne zavolala. Můj čas je však dnes omezen, a tudíž se nemohu pustit do delšího 
rozhovoru. 

Billy   Ty přece nevíš, co jsem se oklikou dozvěděl od Michaela. Od Britt – ty už budeš vědět, o kom 
mluvím – jsem se dozvěděl, že po všechny ty roky od doby, kdy tady byli ti lidé z USA a točili ten film 
»Contact«, byly za mými zády vymýšleny pomluvy, které byly šířeny po celém světě, a tedy i v USA, až to 
není hezké. Britt a Leeovi bylo dokonce řečeno, aby se mnou již neudržovali další kontakt a již mi nepsali 
atd. Také byly o mně za mými zády zjevně vyprávěny lži po celém světě, o čemž jsem neměl ani potuchy. 
Byly mi zamlčeny také různé útoky proti mně, a proto ... Tak mi bylo pověděno a přiblíženo, že mi o tom 
jednoduše nebylo nic říkáno. V tomto ohledu jsou mi známy jen 4 nebo 5 případů, které jsem sám zažil, 
přičemž však nevím nic o tom, co mi bylo zamlčeno, tedy právě o těch dalších útocích atd. Teprve o celá 
léta později mi přece i ... vyprávěl/a, co se stalo v ..., o čemž jsem se nic nedozvěděl, stejně jako ani 
zjevně tady ve Středisku, protože mi bylo vše zamlčeno. Za ty pomluvy a ukončení kontaktu s Leem 
a Britt nenesl/i zjevně odpovědnost jen ..., neboť se toho účastnily, jak mi bylo nyní řečeno, ještě různé 
další strany, o čemž jsem ale neměl ani tušení. Že proti mně stále páchal/a intriky ..., to jistě vím; a že byly 
z této strany proti mně vymýšleny a po celém světě šířeny velmi četné lži, to vím také, vždyť tomu nikdy 
nebylo jinak; že bylo ale vše tak prolhané, to jsem skutečně nevěděl. Muselo toho tedy být ještě 
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mnohem více, než je mi známo. Ty a já jsme přece o těchto věcech nikdy nemluvili, protože jsem dal 
různé sliby, které jsem dodržoval do dnešního dne a budu je dodržovat i nadále. Ono je ... 

Ptaah   ... to je mi celé známo, avšak mlčel jsem o tom a nikdy jsem ti neřekl, co bylo i bez tvého vědomí 
mířeno proti tvé osobě; a co všechno bylo podnikáno proti tobě, abys byl celosvětově znemožněn, což 
by mělo i za následek, že bys byl odvlečen. Třebaže jsme o tom nikdy nehovořili, musím o tom nyní přece 
jen mluvit a vysvětlit ti vše, co se skutečně dělo a jak se věci skutečně měly, když byl roku 1975 v Hinwilu 
uskutečněn první kontakt s tebou, a sice kontakt mezi mojí dcerou Semjase a tebou. Ona totiž nebyla 
jedinou osobou, která se tebou zabývala, neboť současně byly přítomny ještě 2 osoby ze Ziltonu, které 
s tebou však nevstoupily do kontaktu, a rovněž se chránily před tím, aby mohly být jakkoliv spatřeny 
a rozpoznány těmi cizinci a pozemskými vojenskými pozorovateli. Tak to zůstávalo až do okamžiku, kdy 
jsme poskytováním svých impulzů zapříčinili to, aby se uvedlo do pohybu vše ohledně tvorby toho filmu. 
To vyžadovalo, aby k těmto Ziltoner, kteří doposud prováděli svůj úkol jako tiší pozorovatelé, přistoupilo 
širší osazenstvo, které existuje do dnešního dne, přičemž větší počet jeho členů se také zabývá tím, aby 
negativně působil na ty energie, jimž jsi vystaven při své práci a které velmi narušují všechny tvé snahy. 
Díky pozorováním těchto Ziltoner jsme byli trvale informováni o všem, co se odehrávalo a dělo, ale 
z dobrého důvodu jsme ti to zamlčovali, jelikož jsme věděli z pohledů do budoucnosti, co by se 
odehrávalo. Nebylo tomu tedy tak, že jsem to vše nevěděl, avšak mlčel jsem a nikdy jsem ti nepovídal 
nic o tom, co se, jak říkáš, podnikalo za tvými zády. To vše, co ze strany ... a ... mířilo proti tvé osobě – 
přičemž byli tímto způsobem aktivní také ... a ..., aby tě dohnali k psychické nemoci a zlomili tebe a tvoji 
morálku, aby ses vzdal své mise – bylo navíc řízeno ... To má své účinky ještě i dnes, zejména na tvé 
práce, které musíš pořizovat na počítači a také rukopisně. Ty ses však od svého závazku neodchýlil 
a zůstal jsi srdnatý a neústupný, a to i přesto, že jsi velmi onemocněl a zůstal jsi naživu jen díky Evě, jak 
velmi dobře vím na základě té události ve tvé pracovně, i když jsi o ní nikdy nehovořil, stejně jako ani 
o mnoha jiných událostech. A jelikož jsme spolu nikdy soukromě nehovořili o těchto událostech ani 
o těch záležitostech ve vztahu k Americe a tamním osobám, tak se stalo, že tě pak mohla Semjase, má 
dcera, od všeho osvobodit, abys mohl po zdravotní stránce opět fungovat v pořádku. My jsme tě tedy 
od samého počátku neinformovali o tom, že zde byli přítomni oni Ziltoner, když jsi již v Hinwilu převzal 
misi, která ti byla uložena. Zůstávali také tebou nepoznáni, ačkoliv byli trvale přítomni a na všechno 
dozírali. Byli jsme tedy trvale a nepřetržitě informováni o všem, co se kolem tebe odehrávalo, jak jsi byl 
obelháván, podváděn, oklamáván a využíván. Věděli jsme tedy také o každé intrice, lži, pomluvě a vůbec 
všech věcech, které proti tobě ... podnikal/a, k čemuž byly podněcovány také jiné osoby, aby tě 
rozkolísaly, znemožnily, přivodily nemoc a vylíčily tě jako podvodníka. A to vše se dělo navzdory 
jeho/jejímu lepšímu poznání, jelikož ..., protože jeho/jejím úmyslem bylo od samého počátku pouze to, 
aby ... Od samého počátku se tedy jednalo jen o pustý kalkul, a když pak po letech konečně ty osoby ..., 
že ... Bylo mi někdy velmi zatěžko pozorovat, jak trpíš, a i přesto mlčet, a stejně na tom byly i mé dcery, 
Semjase a Pleija. Avšak naše mlčení bylo skutečně i přesto dobré, neboť díky němu ses nenechával zmást 
a věnoval ses stále tím více a intenzivněji své těžké práci a činil jsi to, co muselo být činěno. Teprve díky 
tomu jsem se sám naučil a pochopil to, že jsi dokázal vytrvat a obstát jen díky předávání energie 
v dlouhém sledu znovuzrozování Tvořivé energie, která se vyvíjela od doby Nokodemionovy existence 
a prodělávala do dnešního dne evoluční vývoj. – Ale my jsme skutečně věděli vše, avšak musel jsem 
mlčet. 

Billy   – Tak to jsem – to jsem skutečně paf. – Vskutku – padám ze všech oblaků. 

Ptaah   Budeme o tom ještě hovořit, až budu mít více času. 

Billy   To budeme. Ale máš ještě tolik času, abych mohl povědět něco o tom, co se mi honí hlavou, 
protože jsem s Evou viděl v televizi jeden pořad, a sice o ničení životního prostředí, které podle mého 
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názoru vyžaduje, abych k němu pověděl něco, co vlastně mělo být již dlouho řečeno? Vládne totiž opět 
idiotská představa, že tento problém má vyřešit 180 miliard, když se tyto prachy absurdně promrhají. 

Ptaah   Na to můj čas zajisté ještě postačuje. 

Billy   Dobrá, pak slyš: Ochrana životního prostředí nepřináší užitek, neboť milióny a miliardy, které se 
do ní investují, jsou nesmyslné a zbytečné, jelikož se tyto prostředky používají na věci, opatření a idiotské 
machinace, jež nic nepřinášejí a nevedou k úspěchu v tom směru, aby se chránila planeta, příroda, zvířecí 
a rostlinná říše, atmosféra a klima a aby jim bylo umožněno se opět zotavit. Fakt, že se uvolňují 
miliardové finanční obnosy na všelijaká opatření za účelem ochrany klimatu, nepřináší vůbec žádný 
užitek, neboť tímto způsobem se k záchraně Země, přírody, zvířectva a rostlinstva atd. vyhazují 
prostředky jen do špíny, protože jimi znečišťování životního prostředí není ani v nejmenším zastavováno. 
K tomu, aby se zastavilo znečišťování životního prostředí, aby se uchránila planeta před vypleňováním 
jejích zdrojů, aby se chránila příroda a zachránila se zvířecí a rostlinná říše před vyhlazením, by bylo 
skutečně užitečné a účinné jen a pouze to, aby probíhalo dlouholeté zastavení porodnosti. Pouze tím, 
že by se konečně a velmi drasticky zredukovalo lidstvo, by mohla být znečišťování životního prostředí 
učiněna přítrž. Pouze drastickým snižováním počtu pozemského lidstva – které může fakticky humánně 
probíhat pouze pomocí víceletého a globálního zastavení porodnosti – je skutečně možné učinit přítrž 
znečišťování životního prostředí, vyhlazování vyšších i nižších zvířat a ostatního živočišného světa, a tím 
i naprosté likvidaci a vyhubení rostlin všech rodů a druhů. Pouze tak by zmizely velmi četné zlořády, které 
způsobují každou podobu znečišťování životního prostředí, stejně jako zastavování krajin, povolené 
či ilegální mýcení lesů, drancování zdrojů planety, pěstování palem olejných a drogových rostlin atd. Také 
masové chovy vyšších a nižších zvířat, drůbeže a mnohých dalších životních forem by byly redukovány 
a dovedeny k vymizení jen tehdy, kdyby bylo drakonicky méně lidí. Jen tak bude redukováno i nesmyslné 
ničení přírody, kriminální zneužívání krajin za účelem výstavby fotbalových hřišť, zimních a tenisových 
stadionů, náboženských staveb a závodních drah atd., jakož i počet sportovních fanatiků, kteří ve slepé 
posedlosti sami nevykonávají žádnou vlastní činnost, žádný koníček, ani už nic jiného a kteří nečinně 
otročí svému fanatismu. A díky tomu – pokud bude lidstvo skutečně drasticky zredukováno pomocí 
celosvětového zastavení porodnosti – vymizejí koncerny a továrny, které vyrábějí chemii a zbraně 
a produkují všemožné zboží ničící životní prostředí, zboží, které lidem slouží jen jako luxusní artikly, které 
není podstatné pro život nebo které podporuje a vyvolává války. A když bude mnohem méně lidí, tak se 
rychle umenší ty četné destrukce a nakonec přestanou existovat. Ropa, plyn, zlato a jiné rudy a vzácné 
zeminy budou ze země dobývány v menším množství nebo už vůbec ne, jelikož je zredukované lidstvo 
jednoduše již nebude potřebovat. Dokud se však rozrůstá velké a velmi masové přelidnění a rodí se stále 
více lidí, tak se vyhubuje stále více a více nižších i vyšších zvířat a mnoho dalších živočichů i rostlin všech 
rodů a druhů. A vskutku pouze tehdy, když bude existovat stále méně lidí, se bude vytrácet legální 
a nelegální mýcení a zbytečné a pouze na hromadění bohatství zaměřené podniky, koncerny, továrny 
a drancování zemských zdrojů, a to proto, že je lidé již nebudou potřebovat. Mučení vyšších a nižších 
zvířat, drůbeže a ostatních živočichů konečně ustane, jelikož se vytratí masové chovy a trýznivé přepravy 
stlačených živočichů, kteří umírají žízní nebo se kvůli katastrofálnímu nedostatku místa ušlapávají 
k smrti. Dále se budou moci také zemědělské podniky opět zredukovat na normální velikosti – stejně 
jako i velkozahradnictví atd. –, tedy podniky, které doposud vypouštěly nesčetné tuny chemických hnojiv 
a jedovatin všeho druhu, kvůli nimž navíc po celém světě onemocňovali nesčíslní lidé rakovinami 
a umírali. A vskutku: Jen pomocí globálního zastavení porodnosti v dlouholetém sledu se budou vytrácet 
koncerny a továrny, obří zemědělské a zahradnické provozy, masové chovy vyšších i nižších zvířat, 
drůbeže a životních forem všech rodů a druhů, stejně jako bude moci vymizet i vše ostatní, co je zbytečné 
a nesmyslné, jako obrovská pole palem olejných a ničení krajin kvůli budování sportovních zařízení, 
domů atd., neboť jen díky tomu se zabrání tomu, aby byla příroda, fauna a flóra a samotná planeta 
ničena zuřící přelidněností a aby byl vyhuben veškerý život – a ve finálním důsledku i sám člověk. 
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Ptaah   To, co říkáš, je naprosto správné. 

Billy   Ano, to vím, a ti zapálení ochránci životního prostředí by si to měli pořádně zapsat za uši, zvláště 
ti, kteří jsou destruktivně a násilně aktivní jako demonstranti a mají zjevně mozek, který je menší než 
mozek vrabčí. Kromě toho tito demonstranti zpravidla zastávají nějakou náboženskou víru a domnívají 
se, že jejich imaginární Bůh už všechno zařídí, avšak nevšímají si toho, že je řídí a využívají náboženští 
ňoumové a vlády, takže nechávají myslet všechny tyto osoby za sebe, zvláště právě ty náboženské 
zástupce, kteří tahají z lidu peníze, aby mohli stavět a zachovávat své chrámy prolhanosti a podvodu, 
a aby si také mohli žít v radovánkách a přepychu, zatímco četní náboženští věřící bídně zmírají hlady 
nebo chcípají v bídě a nouzi z jiných důvodů. To jsou právě lidé, kteří se dávno odnaučili samostatně 
myslet, a kteří se tedy stali hloupými a omezenými. 

Ptaah   Tak tomu žel jest, a proto nejsou schopni používat ani logiku, ani rozum a zdravý úsudek. O tom 
však budeme moci opět hovořit při mé příští návštěvě, neboť nyní musím skutečně odejít. Žij blaze, 
Eduarde, milý příteli. 

Billy   Pak pravím na shledanou, milý příteli. 
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