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Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý devětadvacátý kontakt 

Neděle, 25. prosince 2022, 9.14 hod. 

 

Billy    Salome, Ptaah, můj příteli. Tak jsi opět tady, vítám tě ve svém skromném stavení. Dnes mám 
některé věci, o nichž jsme ještě nikdy nehovořili. Byla na mne totiž namířena jedna otázka, kterou bych 
rád výjimečně položil tobě, abys na ni odpověděl, neboť tvá odpověď má jistě větší váhu, než kdybych 
skutečný stav věcí vysvětlil já. Odpověď na tuto otázku sice znám, ale nikdy jsem se nesnažil o to, abych 
se sám od sebe dotázal, zda bys o tom mohl třeba jednou pohovořit. Přirozeně vím, že neodpovídáte 
na žádné dotazy, pokud nejsou v mém vlastním zájmu, ale když jednou uděláme výjimku, tak se přece 
jistě svět nezboří! 

Ptaah   Tak tedy prones, na co se chceš dotázat. Avšak buď také pozdraven, Eduarde, můj příteli. A děkuji 
ti za tvé uvítání. 

Billy   Děkuji. – Zazněla otázka, jak to vlastně u vás je, zda máte ve svých národech také homosexuální 
muže a lesbické ženy, osoby orientované na obě pohlaví, sadisticky nebo masochisticky atd.? A pokud 
ano – to je druhý dotaz –, tak jak je z hlediska pohlaví nazýváte? Kupříkladu tady na Zemi nazýváme tyto 
lidi jednoduše a právě jako muže a ženy. 

Ptaah   Tyto lidi nenazýváme z hlediska pohlaví v jiném smyslu než pozemšťané, tedy jako muže a ženy 
– muže nazýváme výrazem Süre a ženu výrazem Kagir. Navíc je nutno vysvětlit, že naprosto odpovídá 
přírodním danostem, že se po stránce lidských pohlaví vyskytují různé formy. Tak tomu je jak v případě 
vlastních lidí, jakými jsme my, tak i v případě jiných lidských forem, jako jsou např. obři nebo lidé nízkého 
vzrůstu, ale rovněž i v případě lidských forem, které mají naprosto jiné než čistě lidské vzezření, a které 
jsou tedy i po tělesné stránce jinak uzpůsobeny než my. 
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Billy   Máš na mysli např. vzezření Asina? Neboť ona je přece vlastním člověkem, ale má tělo a hlavu, 
které jsou – smím-li tak říci – plazovité. 

Ptaah   Tak tomu skutečně je. 

Billy   Dobře, ale pak je tomu u vás i u lidí jako Asina tak, že je ohledně pohlavních záležitostí, resp. 
ohledně sexuálních úkonů vše stejně zaměřeno. 

Ptaah   Přirozeně, říkáš něco, na co vlastně dokážeš sám uspokojivě odpovědět. Ale já bych chtěl přece 
jen rozvést odpověď v tom smyslu, že se všude, ve všech Vesmírech, objevují v tomto ohledu veškeré 
aplikované pohlavní různosti, a tudíž je nutno normální sexualitu, resp. alloiofilii, resp. heterosexualitu 
chápat jako dvojpohlavní vztah mezi ženou a mužem, smím-li to tak říci. Kromě toho se objevuje také 
homosexualita, při níž se muž zaměřuje na muže, zatímco při lesbismu se žena orientuje na ženu. K tomu 
přistupuje fakt, že vlastní homosexualita a vlastní lesbismus mají mimo rámec svého striktního pojetí 
také oboupohlavní podoby. V této podobě se homosexuální muži sbližují i s ženami, zatímco lesby se 
sexuálně spojují střídavě se ženami i muži, avšak tyto sexuální formy nelze označit ani jako anormální, 
ani jako odporné. Na Zemi jsou ovšem naopak jako takové často označovány, a sice hlavně na základě 
zmatených a zdánlivých důvodů, jež plynou zpravidla z náboženské víry, nebo na základě nepochopení. 
Jak vím, jsou tyto formy pokládány za zrůdné, a bývají dokonce stíhány trestem, a to i trestem smrti. 
Do zcela přirozeného rámce je nutno umístit také normalitu, přičemž dvojpohlavní úkony, resp. 
heterosexuální orientace takto založených lidí se orientuje pouze na tuto heterosexualitu. Je ovšem 
nutno zmínit také sexuální sadismus a sexuální masochismus, které představují chorobný úkaz, avšak 
jsou v této podobě přirozené, nicméně i přesto představují zvrhlost. To je ovšem pro pozemšťany 
naprosto nepochopitelné a svědčí to o tom, jak propadli víře a hloupé nevědomosti, jelikož tuto věc 
nejsou schopni vyzkoumat na základě skutečnosti. A tudíž nedokážou pochopit, že po stránce této 
fakticity je vše zvrhlé a současně přirozeně dané a normální. Avšak vysvětlit tuto věc bude tvým úkolem, 
neboť ty to dokážeš vyložit jistě lépe. Ohledně tvého dotazu musím ale vysvětlit, že všechny jmenované 
formy sexuality – jelikož jsou vesměs přirozené a normální – jsou dány také u nás, jako je tomu ve všech 
oblastech všech živých tvorů v celé sféře Tvoření. Nemůže a nesmí se tedy hovořit jako o zrůdnosti 
o tom, co je čistě normální, jak to pojímají a nesprávně zastupují pozemšťané. Co je přirozené, to se 
zakládá na Tvořivé danosti, a je to tedy přirozený zákon. A tak je to dáno nejen u rodu člověka, ale 
i u všech rodů a druhů všech živých tvorů, a tedy také u vyšších a nižších zvířat a všech ostatních životních 
forem. Do toho ovšem nespadá pedofilie, sodomie, sadismus a masochismus. Tyto zvrhlosti – které je 
však coby chorobu nutno označit za normální – vyplývají z lačné závislosti, kterou si člověk 
nekontrolovaně osvojuje svými fantaziemi a matoucími iluzemi, jež vedou až k psychické nemoci, 
a kterou dovádí ke zvrhlosti na základě svých přeludných myšlenek a nutkání. To vše ale představuje 
faktickou skutečnosti, která je ti rovněž známa, a tudíž v těchto záležitostech vše víš a chápeš právě tak 
dobře jako já, takže bys mohl vše vysvětlit právě tak dobře jako já – možná dokonce i lépe. Proto si 
myslím a domnívám se, že umíš tuto věc pozemšťanům vyložit mnohem lépe, protože s nimi musíš být 
každý den ve styku, a protože sis navíc vytvořil cit pro to, abys s nimi správně hovořil a používal také 
správná slova. Chci ale ještě vysvětlit, že sexuální sadismus a masochismus, jakož i sadomasochismus 
a sodomie vyžadují speciální výklad, neboť jak je mi známo, chápou pozemšťané tyto faktory chybně 
a zmateným způsobem, takže je nevyhnutelně nutné tuto věc vysvětlit, avšak můžeš ji zodpovědět ty 
sám. 

Billy   Vlastně jsem zamýšlel, že bys na to vše odpověděl ty. 

Ptaah   To by vskutku přesahovalo rámec mého zájmu, neboť já se nemohu a nechci k takovýmto 
pozemšťanským záležitostem vyjadřovat vyčerpávajícím způsobem, a tudíž to zřejmě záleží na tvé 
ochotě či neochotě ... 
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Billy   ... rozumím, tak to právě vysvětlím sám. – Nuže dobrá, u vyšších a nižších zvířat a všech ostatních 
životních forem se stává mnohem vzácněji než u lidí, že se u nich právě projevují sexuální formy, jež 
překračují obvyklý rámec. Nicméně se všude vyskytuje totéž, a sice nejen na Zemi, ale i v celokosmickém 
rámci, ve všech oblastech Tvořením daných 7 Vesmírů, resp. v jejich materiálním pásu, a tedy 
na planetárních tělesech, na nichž vládne nějaký život. Do toho spadají také znásilnění a faktické 
zvrhlosti v rámci sexuálních praktik, a to i tehdy, když to lidé jen velmi vzácně pozorují u jiných životních 
forem, nebo to u nich nepozorují vůbec nikdy. Ale že je tomu skutečně tak, že ty jmenované sexuální 
praktiky existují u všech živočichů, to je realita a je důležité, aby to člověk věděl. Z toho pramení přece 
také mísení – která člověk vědomě, záměrně využívá, aby zplodil nové druhy atd. –, z nichž vznikají nové 
druhy a odrůdy atd., ale od přírody také životní formy nových druhů, i když to odporuje veškerým 
biologickým naukám atd. a i když to »odborníci« popírají. Tyto věci se tedy odvíjejí od přírody, stejně 
jako i na základě vědomého úmyslu člověka, který si přece neklade v žádném ohledu meze, pokud chce 
něčeho nějakým způsobem dosáhnout. Co se však dále týče sadismu, masochismu nebo právě 
sadomasochismu a sodomie, to je obecně následující, avšak nejedná se zde o poruchu osobnosti, jak 
o tom chybně vyučují a jak tvrdí »odborníci«, nýbrž o poruchu vědomí, jelikož osobnost nemůže být 
žádnými vlivy osobního nebo cizího druhu nikdy narušena. A když už hovořím o mezích, které si 
pozemšťané nekladou, kvůli čemuž mnohé věci ničí, tak musím také povědět, že příroda má jiný 
biologický základ, než o kterém hovoří takzvaná věda, neboť z přírody vznikají nové rody a druhy, jež se 
v ní odvíjejí – což si »přeznalí« vědci nedokážou vysvětlit –, stejně jako jistá různorodá »sloučení«, z nichž 
se vyvíjí nový život. Tyto faktory se totiž vyvíjejí stejně jako samotná planeta, která je mnohem starší než 
4,5 miliónu let, jak se domnívá věda, jelikož ta dokáže určovat pouze stáří věcí, jaké nalézá v zemské 
kůře, avšak nikoli stáří toho, co tvoří vlastní vnitřní život samotné planety. Tato planeta vznikla o miliardy 
let dříve než zemská kůra, v níž jsou uloženy pouze milióny let staré faktory, avšak nikoliv faktory samého 
původu, který udává o miliardy let starší dobu, než jaká je tvrzena. Mimoto se zemská kůra v průběhu 
času mění tak, že se proměňuje také zemský povrch, takže např. jednoho dne bude moře tam, kde je 
dnes ještě země nebo pohoří – tak tomu bude např. v USA, kde Údolí smrti (Death Valley) natolik 
poklesne a vydělí se, že bude Amerika v budoucnosti rozdělena mezimořem na severní a jižní část. Ale 
to je přece naprosto přirozené, neboť planeta žije a neustále se proměňuje, a co se v současnosti 
odehrává v USA s tou vlnou chladu, to je předzvěst toho, co se bude v budoucnu odehrávat po celém 
světě vlivem klimatické změny, takže velké části Země budou střídavě zasahovány vlnami chladu a veder, 
což se bude dít i v zemích na jihu – a stane se také, že se budou opět zdvihat vody moře a že pohltí 
mnoho suchozemských oblastí. To se ovšem bude odehrávat po celém světě, a to nejen vlivem samotné 
přírody, ale z velmi vysokého procenta i vlivem přelidnění, jež by muselo být umenšeno, čehož lze 
humánně dosáhnout pouze víceletým zastavením porodnosti. A to tehdy, pokud se jednoho dne 
neuskuteční již hrozící šílenství v tom smyslu, že bude přelidnění pozemského lidstva velmi pronikavě 
zdecimováno aktem zhoubného násilí. Avšak této již existující hrozbě, že bude přelidněnost takto 
zdecimována, lze skutečně ještě zabránit kontrolovaným a rozumným, víceletým, zastavením 
porodnosti, neboť pozemšťánci již dávno vynalezli a vypracovali si prostředky, které mohou být použity, 
takže lze využívat dobré antikoncepční prostředky jako např. kondomy, docilovat umělou cestou 
neplodnosti, provádět operativní prevenci těhotenství, sterilizaci, resp. vykleštění, resp. emaskulaci, 
anebo lze využívat i jiné praktiky. Avšak já vím, že to bude narážet na odmítání, stejně jako to, že mají 
být ponechány v klidu ekosystémy, které jsou již dalekosáhle zničeny, stejně jako je vyhubena i převážná 
většina všech přírodních, člověku známých životních forem, počínaje vyššími a nižšími zvířaty a konče 
všemi ostatními živými tvory a organismy až po poslední stéblo trávy. Avšak ohrožován a likvidován je 
už i různorodý a fakticky milióny forem zahrnující život všech člověku dosud neznámých živých tvorů – 
a sice i lidských bytostí –, včetně jejich životních prostorů. 

A tak má být nyní ničen také ještě ekosystém moří, aby lidé mohli vyhladit ještě i neznámý život 
na mořském dně, kde se plazí, pohybují nebo plavou rozličné milióny živých tvorů. Lidé dosud ještě 
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nevědí nic o tom, kolik miliónů živých tvorů existuje na dně a ve dně moře, avšak i přesto má být vše 
zničeno a vydrancováno, jelikož zemské zdroje budou brzy definitivně vypleněny, zdroje jako zlato, 
chróm, vzácné zeminy a další atd. Lidé nepomýšlejí na to, že je ničen a vyhubován všechen život, a sice 
i život člověka, neboť pomýšlejí pouze na finanční profit, který lze »získat« ničením, jakož ale 
i na vraždění lidí, jako např. vlivem trestu smrti, na vraždění vlivem války a toho, co plánuje Amerika, 
tedy že má být Putin zákeřně, lstivě zavražděn tajnými službami, jak jsi nedávno poznamenal. Ale já jsem 
chtěl vlastně ještě uvést do debaty něco jiného, něco, co vím ještě z doby trávené se Sfath, tedy 
že nadšení do elektroaut, které hlavně v Evropě budilo velkou pozornost, odezní tak rychle, jak rychle 
jej roznítily vlády. Ale je nutno povědět ještě něco jiného, totiž že ... 

Ptaah   ... je nutno zmínit Ameriku, která je tím vlastním válečným štváčem a která zaviňuje to, že 
na Ukrajině probíhá válka, kterou vede další válečný štváč, a sice Zelenskyj. Různí pomateně myslící 
politici zastávají zmatenou víru, že zbraňové dodávky na Ukrajinu, resp. Zelenskému, představují 
nejrychlejší cestu k míru. To přece jednoznačně dokazuje, že tito státní vedoucí jsou zcela nevhodní pro 
svůj úřad. Zbraně a jejich používání nepřinášejí nikdy mír, nýbrž jen smrt, destrukci a podrobování, což 
znamená pokračování nepokojů a přináší to nenávist a pomstu. Kdyby nebylo Ameriky a Zelenského 
a všech těch dodavatelů zbraní, tak by byla válka rychle ukončena. 

Billy   Tak tomu jistě je, ale já nechci hovořit o tomto, ale o tom, že již asi před 70 a také před 280 milióny 
let, jakož i před 20 000 a 10 000 lety, byli četní živočichové od přírody vyhubeni nebo zahnáni do jiných 
končin světa a že jednoduše odputovali – např. ze světadílu, který je dnes Amerikou, odputovala vyšší 
a nižší zvířata atd. až do Asie, Arábie či Afriky. Ale přirozená decimace pozemšťánkům nestačí, neboť ti 
ji nyní zcela neodpovědně zapříčiňují i sami od sebe, a sice ze ztřeštěně pomatených důvodů pro 
pochybné blaho přelidněné společnosti, jakož i kvůli luxusu a bohatství. Tehdy, když existovali praještěři, 
to byly z největší části přírodní události, které vedly k tomu, že vymizeli velcí živočichové. Tehdy ostatně 
také existovali lidé – i když to »velcí« vědci a pomatení rozumbradové vehementně popírají a hanlivě to 
označují za divokou fantazii –, lidé, kteří ale nebyli zrozeni tady na Zemi, nicméně skutečně existovali, 
jak jsem tehdy viděl na jedné cestě do minulosti se Sfath. Tehdy ovšem neprobíhala přírodní decimace 
úplně všech životních forem, a proto se mohly zachovat jednotlivé skupiny, jejichž potomci se rodili ještě 
do doby před několika tisíci lety, ale potom postupně vymírali, až na velmi nemnohé exempláře, přičemž 
ale ještě jed... 

Ptaah   ... o tom jsem četl v otcových letopisech a sám jsem bádal po tom, kde jste byli. Byla to ta divoká 
zemská oblast, kde se utvořila dnešní Amerika, a sice se jednalo o to místo Glen R... 

Billy   ... aha – ty tedy bádáš po tom, co se vše dělo v časech tvého otce. 

Ptaah   Ano. – Díky tomu jsem tam i nalezl jeden zkamenělý lidský výměšek, který se na Zemi označuje 
jako »koprolit«. Při jeho podrobném průzkumu jsem dospěl ke zjištění, které je z mého pohledu velmi 
podivuhodné, tedy že ten výměšek vykazoval stáří 74 miliónů let. Vy jste spolu cestovali velmi hluboko 
do minulosti, mnohem hlouběji než do období před 25 milióny let, kam jste cestovali poprvé. 

Billy   Ano, to bylo pro mě velmi zajímavé, neboť tak jsem se dovídal mnohého z toho, co se odehrávalo 
již ve velmi dávných dobách, když na Zemi vlivem vývoje ještě nevznikli žádní pozemšťánci. A je nutno 
povědět, že v oněch dávných dobách bylo mnoho, ba dokonce přemnoho věcí úplně jinak, než jak tvrdí 
dnešní »všeználkové«, tedy právě ti, kteří se zabývají někdejšími dobami, minulostí. Nyní smí být zřejmě 
řečeno to, o čem jsem měl, na základě instrukcí Sfath, hovořit otevřeně teprve tehdy, až ty sám jednou 
vyslovíš téma týkající se nepozemských bytostí. A právě to jsi přece nyní učinil, a sice tím, že jsi mluvil 
o lidském exkrementu, který jsi nalezl a jehož stáří jsi následně analyzoval. Myslím si tedy, že teď smím 
otevřeně hovořit a povědět, že Zemi navštívily bytosti z kosmických hlubin tohoto Vesmíru ještě dříve, 
než existovali pozemšťánci. Od té doby sem však stále znovu přicházeli jejich potomci, přičemž pro 
pozemšťany vytvářeli v posledních 390 000 letech mnohé věci, které byly často tvořeny jen pomocí 
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technik vznášení. Zejména pohybování tunovými stavebními prvky – které vážily 10, 20, 30, 50 nebo 
i více tun – a jejich stavění a pokládání na sebe bylo zvládáno pomocí techniky, která umožňovala 
vznášení materiálů. Ve velmi nemnohých případech se nějakými věcmi hýbalo pomocí telekineze, což 
byla ale skutečná vzácnost. Opracování těch těžkých prvků probíhalo za normálních okolností strojově, 
smí-li to člověk tak říci o tom, co bylo právě používáno. Toto opracování probíhalo přitom tak, že ty prvky 
byly na setinu, nebo dokonce tisícinu milimetru přesné a že bylo vše na sebe položené tak, že do spár 
nešlo zasunout už ani vlásek. Právě to je něco, co »bystří« pozemšťánci dnešní doby, kteří se s velkými 
slovy a »znale« zaobírají těmito záležitostmi minulosti, nedokážou pochopit a nerozumějí tomu, jak vše 
v tomto ohledu skutečně vzniklo. Jejich divoké fantazie o tom, jak to bylo a jak se vše odehrávalo, jsou 
vskutku nebetyčně hloupé. 

Inu, když potom pozemšťánci v mnohem pozdější době – na základě dochovaných informací atd. – 
opracovávali, osekávali a otesávali kameny, tak to bylo právě opět primitivní. Ale faktem je, 
že pozemšťánci tehdy neměli žádné těžké stroje, s nimiž by mohli vše zvládnout, a hlavně to nemohli 
zvládnout lidskou silou, jak o tom fantaskně spekulují četní archeologové atd., kteří si vymýšlejí ty 
nejnemožnější konstrukce, s nimiž lidé dřívějších civilizací údajně učinili nemožné možným a věci 
zorganizovali. 

Zda se v případě těch, kteří přicestovali z dálav jednalo vždy o osoby týchž národů a zda to byli později 
jejich potomci, kteří sem vždy přicházeli a kteří ..., to nevím. Lze se ovšem domnívat, že ta různá uskupení 
byla nějak spojena. Je ale jasné, že se někteří z těch, kteří přicestovali zdáli, povyšovali na »bohy«, které 
pak pozemšťánci velebili a jimž přinášeli také lidské oběti. Zčásti to byli skuteční obři různé velikosti, 
jakož ale i lidé normálních velikostí a rovněž i normálně vzrostlí trpaslíci různých velikostí, tedy žádní 
mikrosomičtí lidé. A byli to také ti dlouhohlaví a vysokohlaví – jejichž tvar hlavy pozemšťánci 
napodobovali tím, že obvazovali lebky kojencům. Sfath k tomu vysvětloval, že se ti, kteří přicestovali 
zdáli, z velké části smísili s pozemšťany po celém světě, a proto to bude až do daleké budoucnosti tak, 
že bude zůstávat zachován onen velký vzrůst, ona dlouhohlavost a vysokohlavost a že se budou stále 
znovu rodit pozemšťánci tohoto druhu, bude-li jejich rodokmen vycházet z linií tehdejších smíšení. Pod 
vedením a s nápomocí těch, kteří přicestovali zdáli, byla také na Zemi vybudována celá města, která se 
však zčásti v pozdějších dobách potopila do moří nebo velkých jezer vlivem přírodních událostí a zarostla 
pralesy, zatímco jiná byla pokryta navátým pískem. To lze pochopit např. tehdy, když člověk ví, že každým 
rokem se z Afriky, hlavně ze Sahary a jiných afrických pouštních oblastí, navane větrem přes Atlantský 
oceán do Jižní Ameriky asi 50 000 tun písku. Tak si může člověk možná představit, že takováto města, 
která existovala 7000, 10 000 nebo i více let v minulosti, byla pohřbena pod kvanty písku a budou možná, 
dříve či později, nalezena archeology atd. Tyto bytosti z dálav materiálního pásu žel také zanesly na Zemi 
různé bakterie a viry, které se od těch dob, čas od času, rozšiřují po celém světě, a páchají dokonce 
zdravotní pohromy. To ovšem nemá znamenat, že se FIGU musí nadále zaobírat prehistorií, a ani já 
osobně se necítím povolán k tomu, abych se věnoval této disciplíně. Kromě toho to ani není důležité 
a nemá to nic společného s »Učením pravdy, Učením Tvořivé energie, Učením života«, o němž musím 
vyučovat pozemšťany – přinejmenším ty, kteří jsou ochotni samostatně myslet, učit se a žít podle své 
vlastní vůle a svých vlastních rozhodnutí činěných na základně skutečnosti a její pravdivé povahy. A ti 
velmi vzdálení potomci, kteří ještě ... ach co, jako obvykle jsem se v zápalu diskuse kompletně odchýlil 
od toho, o čem jsem vlastně začal hovořit a co jsem začal vysvětlovat. V tom budu chtít nyní pokračovat, 
ale k tomu, co jsem již pověděl, chci ještě zmínit, že stejně se to má se vším, neboť »vědci« jednoduše 
přijímají něco, z čeho si pak utvářejí mínění, které nakonec prezentují jako pevný fakt, přičemž tvrdí, 
že věci byly nebo jsou takto, a nikoliv jinak. Tak se věci mají i s vytvářením falešných tezí a domněnek 
ohledně Země, zvláště ohledně jejího dřívějšího a často proměněného vzezření v běhu miliónů let. 
Už jen ty změny a proměny, které se odehrávaly v minulých 20 000 až 30 000 letech a které proměnily 
suchozemské krajiny a hory, jakož i moře, celou planetu a všechen život, si dokážou dát tito »mudrcové« 
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vědních disciplín dohromady jen z nepatrných částí. A toho jsou schopni právě díky nálezům v zemi, 
v ledu, vodě a kameni atd., čímž se tito badatelé pak zveličují. Že ale v každém ohledu napomáhali 
a i nadále napomáhají tomu, že je ničen celý ekosystém planety, to se nebere nikdy v úvahy. Již dlouhou 
dobu se pozemšťánci přičiňují také o to, aby ničili veškeré ekosystémy moří, neboť stále ještě nepobírají, 
že nevyhladili jen povrch planety Země a velmi četný přírodní život na něm, ale že budou nyní ničit i dna 
moří a všechen život tam dole. Již drahnou dobu – pokud vím, bude to brzy již jedno století – se lidé 
rýpají ve dnech moří a vše tam narušují a ničí. Nyní jde, pokud vím, zejména o manganové noduly 
(manganové minerální nakupeniny), které mají být těženy, resp. pleněny z mořského dna. Manganové 
noduly se utvářejí v běhu tisíciletí kolem nějakého jádra, přičemž mangan pak na sebe navazuje z vody 
a skrývá v sobě různé kovy atd. Tyto noduly mají být průmyslově trhány z mořského dna a zpracovávány 
tak, aby z nich bylo možno získávat kovy atd., které se staly již velmi vzácnými a které jsou stále dražší. 
Sfath mi již ve 40. letech 20. století vysvětloval, že zpracovávání těchto nodulů atd. bude provázeno smrtí 
mnoha lidských životů, neboť získávání drahých surovin z manganu bude přinášet velké a nebezpečné 
problémy. Ale nyní už dost k tomuto, neboť mám přece hovořit o tom, na co jsem se tě tázal, neboť jsi 
říkal, že to mám učinit sám, tedy že mám sám vysvětlit ten sadismus atd., protože o tom nechceš mluvit 
nebo tak: 

Sadismus coby vlastní faktor je chorobný stav vědomí, v němž se člověk zaměřuje na to, aby bolestivě 
psychicky a tělesně týral svého spolubližního, zvíře nebo nějakou jinou formu života, přičemž tím, kdo je 
vystaven utrpení, je vždy a v každém případě nějaká oběť. Sadismus při sexu představuje zejména 
pociťování, které sadistickému člověku – muži nebo ženě – způsobuje sexuální slast, a sice z té příčiny, 
že působí bolestná muka svému ženskému či mužskému sexuálnímu partnerovi. Sadismus představuje 
v zásadě chorobnou poruchu vědomí – avšak nikoliv poruchu osobnosti, jak tvrdí »odborníci« –, při níž 
člověk zraňuje fyzickou nebo psychickou integritu jiného člověka nebo jiné životní formy nějakého rodu 
či druhu, a sice tím, že mu nebo jí přivozuje bolesti. Je-li u člověka sadismus výrazný, tak jeho vlivem 
pociťuje velmi značnou pocitovou slast, kterou prožívá např. při sexu, při němž mu působí velmi velkou 
slast to, že působí bolest svému sexuálnímu partnerovi. 

Sadismus však nemusí bezpodmínečně spočívat v tom, že člověk sám mučí nějakou oběť nebo na ni 
působí, neboť daný člověk nalézá své sadistické uspokojení a sadistickou radost atd. už i v tom, 
že pozoruje nějaké mučivé trápení jiného člověka, vyššího či nižšího zvířete nebo jiných forem života, 
a že tedy tímto způsobem toto trápení nebo bolest jaksi spoluzažívá, a tedy také spolupociťuje. 

Sadismus vzniká chorobně, resp. představuje poruchu vědomí, která začíná a vyvíjí se již v mladých 
letech člověka, přičemž hraje směrodatnou roli jak výchova ze strany cizích osob a sebevýchova, tak 
i mezilidské styky a okolní prostředí atd. Stejně je tomu také u každé vyvíjející se zvrhlosti, z níž se pak 
vyvíjí manická, závislostní choroba – kterou způsobují např. i drogy všeho druhu –, kterou člověk 
nedokáže kontrolovat, a tedy ani ovládat. 

Sadismus vyvolává v člověku pocit slasti a radosti atd., když může jinému člověku, vyššímu či nižšímu 
zvířeti nebo jinému živočichovi působit psychické, jakož i masivní fyzické bolesti nebo je jednoduše 
pozorovat. V tom případě se jedná o naprostou PŘIROZENOST, která však i přesto odpovídá 
nepřirozenosti a zvrhlosti, a sice kvůli pomatené a zmatené fantazii a z ní plynoucí nemoci, což lze tedy, 
z pohledu vzniku, hodnotit a chápat jako PŘIROZENÉ, jelikož vznik choroby představuje právě přirozený 
vývojový pochod. Tak je tomu v případě zvrhlostí proto, že nemoc – rovněž i nemoc vědomí –, jakož 
i zrůdné myšlení atd., vzniká na základě chybné výchovy ze strany cizích osob nebo chybné sebevýchovy, 
jakož i působením jiných vlivů a okolních prostředí atd., a tedy jako přirozený funkční pochod mozku. 
V každém případě je tedy povaha sadismu dána v obou podobách, tedy jak v podobě práce iluzorních 
myšlenek, tak v podobě nemoci, která vzniká jako přirozená forma z falešné výchovy, myšlenkových 
pochodů, fantazie a zrůdného způsobu chování. Tato choroba je naprosto jasně důsledkem působení 
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myšlenek, přičemž pak, zakládajíc se na zákonu přirozenosti, zůstává stále přítomná. Člověk je v zásadě 
začleněn do této přirozené formy, takže z jeho falešných myšlenek a způsobů chování pramení zvrhlost, 
z níž se vyvíjí nemoc, která se pak projevuje jak psychicky, tak po stránce chování, avšak ve svém původu 
vzniká z nějaké podoby chybné výchovy a sebevýchovy, kvůli nimž tedy člověk podléhá nějaké zvrhlé 
nemoci, která vzniká a je vyvolávána v důsledku zvrhlých myšlenek. Tato nemoc tedy logicky vyplývá jen 
ze ztřeštěně zmatených, iluzorních myšlenek – ty jsou právě jen zdánlivě zdravé a správné, avšak jsou 
v každém ohledu falešné, bludné a chorobné –, které se tedy vyskytují v podobě zvrácené nemoci, 
v každém jednotlivém případě jako přirozená reakce. To je tedy nutno chápat jako PŘIROZENOST. 
Ze zvrácených myšlenek a způsobů chování tedy plyne takováto nemoc, která může vykazovat i jiné, 
velmi rozmanité formy, jako je např. nenávist, závist, žárlivost, vraždychtivost, bludná víra, všechny 
podoby neřesti, velikášství, sobectví, záludnost, podlost, asociálnost každého druhu, panovačnost, 
násilná činnost, mocichtivost, válkychtivost nebo nepřátelství atd. Všechny tyto formy se projevují jako 
zvrhlosti, které člověk nedokáže ovládat, a tedy kontrolovat. 

Masochismus je, stejně jako sadismus, chorobná porucha vědomí člověka, který touží po poníženém 
postavení a dožaduje se podřízenosti, pokoření a porážky. Tuto vlastnost však masochista neprojevuje 
pouze v soukromém a společenském životě, ale i při sexuálních praktikách. V soukromém životě se 
masochismus často, resp. zčásti projevuje i v profesním životě, a sice např. v té podobě, že se objevují 
nebo si člověk úmyslně způsobuje neúspěchy, a to ve formě sebemrskačství, při němž si člověk 
dobrovolně způsobuje strádání a útrapy, kterými podněcuje své vlastní, masochistické pocity slasti 
spojené s ponížeností a podřízeností. 

Masochismus je tedy u člověka porucha vědomí, při níž prakticky získává pozitivní emoce z toho, že jsou 
mu způsobovány bolesti a že je jimi pokořován. Je-li však masochismus velmi silný, tak vede v běhu života 
nezřídka k suicidiu, resp. k sebevraždě, anebo se člověk vystavuje potenciálnímu životnímu riziku, které 
se může jednou nějakým způsobem uskutečnit. 

Sadomasochismus je samozřejmě rovněž porucha vědomí, která vzniká stejným způsobem jako 
sadismus a masochismus, které se však v tomto případě slučují, a navíc jsou přítomny v jediné osobě. 
Působení bolesti sexuálnímu partnerovi, jakož i trpění bolesti působené z jeho strany, vede k sexuálnímu 
vzrušení a slasti, což představuje variantu sadomasochistického sexuálního prožívání. Sadomasochismus 
se celkově naplňuje plným sexuálním uspokojením způsobeným utrpěním pokoření, muk a bolesti. 

Sodomie, resp. zoofilie je rovněž porucha vědomí, která vzniká stejně jako každá jiná forma zvrhlosti, 
kterou si člověk sám vyprovokovává. Sexuální praktiky se zvířaty, např. se psy, ovcemi či kozami anebo 
s jinými zvířaty, nejsou tak vzácné, jak si lidé možná myslí – lidé je jednoduše nevnímají, protože jsou 
sami o sobě velmi nepozorní. 

Při praktikování sodomie existují různé formy, které vykonávají jak ženy, tak i muži. Sodomie se zakládá 
na poruše vědomí, a sice na takzvané sexuální preferenci, resp. perverzi. Sexuální úkony –nebo pohlavní 
styk, když to řeknu jinak – se zvířaty je rozšířenější, než si lidé představují, pokud si to vůbec představují. 
A má-li být řečeno, jak se praktiky sodomie se zvířaty provádějí, tak to jistě nemusí být vysvětlováno, 
a to ani ve vztahu k sodomicky orientovaným ženám, ani ve vztahu k takto orientovaným mužům. 

Budeme-li sledovat dějiny sodomie, tak zjistíme, že sahají až k počátkům pozemského lidstva, kdy ženy 
a muži již využívali praktiku sexuálních úkonů se zvířaty, což fakticky nebylo jen zcela běžné, ale často to 
končívalo také vraždou a zabitím, když dané zvíře neoprávněně »použil« někdo jiný kromě jeho majitele. 
V době, kdy pak vznikly civilizace a přišla náboženství, nebyly sexuální sodomické praktiky již 
provozovány tak, aby jim mohli přihlížet spolubližní, jako tomu bylo právě v dávných dobách, neboť 
náhle bylo to vše považováno za zrůdné; křesťanství přitom sodomii využilo i k tomu, aby jako sodomii 
ostouzelo hned všechny sexuální praktiky lidí, které »nesloužily« výhradně plození potomstva. Bylo 
dokonce nařízeno trestněprávní pronásledování a popravování lidí – zvláště ve středověku a raném 
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novověku –, pokud vešlo ve známost, že praktikovali sodomii. A tak byly ženy, které se nechávaly 
sexuálně uspokojovat svými psy, ovcemi nebo kozami bez okolků popravovány, stejně jako muži, kteří 
praktikovali anální styk s různými zvířaty – avšak tyto věci byly v »soudních aktech« zachycovány 
a dochovávány jen velmi ojediněle. 

Ve středověku byl ovšem pojem sodomie pevně stanoven, přičemž byly v jeho rámci vyčítány 
»protipřírodní« sexuální praktiky, jako mj. hlavně forma sexuálního uspokojování se psy, jakož i anální 
styk mužů se zvířaty různých rodů a druhů. A tak byla jako sodomie zatracována a trestána smrtí 
i homosexualita mužů a lesbismus žen, přičemž tyto orientace byly označovány jako »němý hřích« nebo 
jako »hřích beze jména«, ale také jako »hrůzný hřích, který mezi křesťany nesmí být jmenován« atd. 
Nejčastější hanlivé označení však znělo »neřest proti přírodě«. Slovo sodomie vzniklo modifikací ze slova 
»Sodoma«, které se uvádí ve lživé knize Bibli – lživé knize podle údajného Ježíše Krista – v souvislosti 
s městem Sodoma, jehož obyvatelé měli tvořit takříkajíc »hříšnou Sodomu« a které bylo ve skutečnosti 
zničeno meteoritem, z čehož byl pak učiněn příběh, že »Bůh« zničil toto město ohněm a sírou. Tím jsem 
vlastně pověděl a vysvětlil vše, co považuji za nutné. Co chci ale přesto ještě říci a co lidé žel často chápou 
chybně, to se týká slova »jednoduše«, které často používám a které má pro mě vlastně smysl slova 
»přirozeně«, pokud něco vysvětluji. Něco je tedy »jednoduché« nebo právě »přirozené«. 

Ptaah   To vím. Je tomu ale přece tak, že jsi vše vysvětlil lépe, než bych to býval učinil já. Způsob, jakým 
vysvětluješ, mi žel není vlastní. 

Billy   Neměl by ses podceňovat. Nicméně nechápu, proč tato tematika není vyučována ve školách, 
jelikož se přece jedná o věc, která vlastně patří k všeobecným vědomostem. Ale dost k tomuto, možná 
bychom měli ještě něco povědět o těch cizincích, neboť bude zřejmě správné, když tento rozhovor 
vyvolám a sepíšu, aby byl přístupný všem zájemcům. Když se zamyslím nad tím, že všechna ta UFO, která 
jsou po celém světě pozorována, a že také ti cizinci (...) (...) (...) 

Ptaah   Ale to, co říkáš, to má ... 

Billy   ... to vím a dané pasáže také nahradím jen trojtečkami. 

Ptaah   Dobře. My naprosto pamatujeme na to – stejně jako na to pamatovali i všichni naši předci, a sice 
již od té doby, co přišli do tohoto Vesmíru –, abychom nemohli být za žádných okolností pozorováni nebo 
lokalizováni, a tudíž se již dlouhou dobu nenecháváme ani spatřit nebo fotografovat členy FIGU, jak jsme 
to dříve ještě dělali. Vše v tomto ohledu začalo být pro nás příliš nebezpečné. Naše přítomnost musí 
zůstat neregistrována, neboť naše Direktivy byly nedávno aktualizovány, jelikož jisté výhledy 
do budoucnosti ohledně pozemského lidstva a těch cizinců jsou velmi neradostné a vyžadují, abychom 
přísněji dodržovali své pokyny ohledně naší činnosti na Zemi. Naše rozšířené Direktivy do budoucna 
zapovídají jakoukoliv možnost pozorování nebo kontaktu na základě technické lokalizace našich létajících 
strojů, stejně jako jakékoliv pozorování ze strany pozemšťanů. A ti současní ..., které nazýváme »cizinci«, 
jelikož ... 

Billy   ... promiň, ale myslím si, že jsi chtěl právě říci, že ... nemá být zmiňováno, co za nimi skutečně vězí. 

Ptaah   Jak říkáš, a tudíž už nebudu blíže rozvádět to, co jsem chtěl vlastně povědět. 

Billy   Vždyť to, co bylo řečeno, také postačuje, ale že se snažíte o pozorování těchto cizinců, to smí být 
zřejmě řečeno, že? 

Ptaah   Ano, to nemusí být bezpodmínečně zamlčeno, zvláště proto, že jsi přece nyní ... 

Billy   ... že jsem mohl vypustit zajíce z pytle. 

Ptaah   Ano, zhruba tak. Pro nás je důležité, abychom aktivity těch cizinců velmi přesně vyzkoumávali, 
ve vnitřní i vnější sféře. Kromě poznatků z toho plynoucích také víme, že se musíme přidržovat toho, 
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čeho jsme se drželi od nepaměti, tedy že zůstaneme nerozeznáni, a sice jak vůči pozemšťanům, tak i vůči 
těm cizincům, jejichž technika velmi značně zaostává za tou naší, které by se však chtěli nevyhnutelně 
zmocnit, kdyby s námi mohli vstoupit do kontaktu. My známe velmi přesně jejich snažení a jsme schopni 
předvídavě vyzkoumat, co by z kontaktu s nimi vzešlo. 

V dalším ohledu si plně uvědomujeme, že všechna pozorování těch létajících objektů oněch cizinců 
ze strany pozemšťanů, jakož i vojáků, pilotů a soukromých osob, jsou příslušnými úřady atd. vesměs 
popírána, zatajována, komentována jalovými lžemi nebo hodnocena jako směšná. A tak je tomu přesto, 
že tato pozorování jsou reálná a odpovídají skutečnosti, přičemž některá z nich mohou být podložena 
i filmy nebo fotografiemi. Existují také vědci atd., kteří se podílejí na tom, že jsou takováto faktická 
pozorování zesměšňována nebo chybně vykládána jako přírodní fenomény, o něž se ale vpravdě 
nejedná. A toto se děje ve všech státech Země, i ve tvé vlasti, Švýcarsku, neboť ... 

Billy   ... To mi neříkáš nic nového, neboť to nevím pouze já, ale víme to i my všichni ve Středisku, jakož 
i členové FIGU mimo Středisko, a mohou o tom zpívat písničku i jistí svědci ze Schmidrüti. Že je Středisko 
a jeho okolí monitorováno, to je známo již po celém světě, a že tady dokonce slídí drony, které vše shora 
fotografují, a které patří dokonce lidem z cizích zemí, to víme rovněž. 

Ptaah   To není způsobeno jen zvědavým zájmem, ale důvodem je často také strach, a sice ... Z tohoto 
důvodu byla také záměrně vytvořena kultura strachu z mimozemšťanů, jež byla řízena z horních pater 
a jež se rozšířila v řadách státních vedení. Proto je ze strany příslušných míst a státních vedení atd. vše 
zatajováno, zejména ze strany těch osob z tajné vlády USA, které ... 

Billy   To je mi rovněž známo, a ... 

Ptaah   Což ale nemáš otevřeně uvádět, stejně jako ani některé další výpovědi, jak ... 

Billy   Tyto pasáže právě opět nahradím svými trojtečkami. To, o čem jsme hovořili, jsme ale jistě probrali 
dostatečně, to skutečně nemusíme rozvádět dále. Mám tu ale naopak něco, co mi připadá být důležitější 
a co bych rád uvedl do diskuze. Chtěl by sis poslechnout to, co chci v tomto ohledu krátce předčíst? 

Ptaah   Samozřejmě. 

Billy   Jedná se o tento dopis zde, přečti si ho prosím. 

Ptaah   ... K tomu mohu pouze vysvětlit, že my, Plejaren, skutečně nemáme žádný zájem o to, abychom 
se jakkoliv vměšovali do pozemských záležitostí, a sice ani do politických, ani do soukromých. Rovněž 
ani neovlivňujeme žádné pozemšťany a nepácháme ani žádné útoky proti nim, ani proti armádám 
či technologiím. 

Billy   To vím, stejně jako to, že neexistuje žádná karma, která představuje naprostý nesmysl 
a náboženské tvrzení, které nesouhlasí, neboť neexistuje žádné znovuzrození, které by s sebou něco 
takového přinášelo, jelikož se přece rodí zcela nová osobnost, která nemá relevanci k osobnosti minulé, 
resp. předešlé, která existovala předtím, než člověk právě zemřel. Ale poslechni si teď prosím, co jsem 
pro pozemského člověka napsal: 

1. Zůstávej po všechny časy nezávislý a uvědomuj si sebe samého; mysli sám a soběstačně a nenechej 
za sebe myslet ostatní, abys nikdy nebyl a nikdy se nestal věřícím. 

2. Důvěřuj jen sobě samému, a to rovněž jen tehdy, když myslíš správně a když jsi schopen činit správná 
rozhodnutí, která ti přinášejí úspěch, ale nikdy žádnou nevýhodu. 

3. Nikdy se nespoléhej na to, co řekli tví spolubližní, ale promýšlej a prověřuj vše v tom smyslu, zda to 
odpovídá skutečnosti a pravdě, a teprve tehdy, když rozpoznáš správnost a pravdivost toho, co ti 
bylo řečeno nebo raděno, využij tyto řečené a raděné věci ke svému užitku, jakož i ke svému vědění 
a ku své výhodě. 
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4. Nedívej se na to, co jsou a co dělají tví spolubližní, ale usiluj vždy o to, abys sám myslel, činil nejlepší 
rozhodnutí a konal, abys rozpoznal, co je správné. 

5. Ať už budeš dělat cokoliv, dělej to ve skromnosti, slušnosti, cti a důstojnosti, jakož i s rozumem 
a zdravým úsudkem. 

6. Buď stále sám pro sebe samého ve svém myšlení, rozhodování a jednání, a nebuď nikdy úslužný 
nadutosti, velikášství a hrdopýše, jakož ani nepoctivosti, aroganci, lehkovážnosti, přeludům, lži, 
nedbalosti, zranitelnosti a podvodu atd. 

7. Nevěř nikdy ve vyšší moc nad tebou, v imaginárního Boha, bohy nebo jinou moc, neboť ty sám jsi 
mocí, energií a silou nad sebou samým, a tudíž jsi pouze ty sám tím, kdo vede a zvládá vlastní život. 

8. Věz o sobě samém, o své vlastní energii a síle; věz o svých schopnostech a dovednostech, a vždy vše 
využívej správným a řádným, poctivým způsobem, který nebude dávat podnět k vyplísnění. 

9. Nevěř na žádného člověka, ale věz o skutečnosti a její pravdivé povaze, a využívej pouze ji, abys 
správně konal, vedl svůj život a zaměřoval se v každém svém jednání na čest a důstojnost. 

10. Věz sám o formování svého života, existence a blaha, a věz sám o svém konání ve skutečnosti 
a pravdě, a rozeznávej sám skutečnost a její sílu, jakož i vědění životní pravdy, jsa vzdálen vší víry 
v Boha nebo člověka. 

11. Pěstuj svůj vlastní život, své vlastní myšlenky, svůj vlastní způsob života, své vlastní dovednosti, svoji 
vlastní logiku, svůj vlastní rozum a svůj vlastní zdravý úsudek, abys vše posuzoval a rozhodoval: Své 
jednání, svůj životní úspěch, svůj pravý mír, svůj klid a počestnost, jakož i svoji pravou lásku, své 
vlastní blaho ve vztahu ke všemu živému a k faktické skutečnosti; tvoř si své vlastní, efektivně pravé 
vědění v nezvratné pravdě. 

12. Co zvláště náleží k pravému lidství, to je to dobré a hodnotné, avšak nikdy to negativní a zlé, co je 
nutno bez výjimky kontrolovat a co má být kroceno a přemoženo. Promýšlej vždy vše správně, neboť 
to činíš ke svému vlastnímu blahu. Uchraň se hlavně všech nehodnot, nad nimiž je nutno zvítězit 
a jež je nutno přemoci, jelikož jsou nedůstojné – jedná se např. o následující ubohé zvrhlosti: 
Prohnanost, afektovanost, agresivita, ambivalentnost, zvůle, omezenost, nesociálnost, 
opovážlivost, lstivost, podezíravost, arogance, dotěrnost, nafoukanost, blazeovanost (přesycenost 
požitky), zabedněnost, choleričnost, zlomyslnost, demagogičnost, despotičnost, dogmatičnost, 
dominantnost, troufalost, egoismus, egomanie, egocentrismus, žárlivost, svémocnost, bláhovost, 
prolhanost, licoměrnost, namyšlenost, jednostrannost, ješitnost, elitářství, odpudivost, povýšenost, 
hnusnost, frustrovanost, tvrdohlavost, netrpělivost, prchlivost, protivnost, lajdáctví, snaha zalíbit 
se, milostivost, povýšená blahosklonnost, vychloubačnost, nabubřelost, velkohubost, záludnost, 
domýšlivost, nepřístupnost, zarytost, snobství, ignorance, zpátečnictví, štvavost, hysteričnost, 
zákeřnost, mařivost, vznětlivost, beznaděj, rezignovanost, darebáctví, hanebnost, intrikářství, 
úzkoprsost, komplikovanost, nudnost, letargičnost, jízlivý sarkasmus, manipulativnost, skleslost, 
naivita, narcismus, neurotičnost, povrchnost, nadutost, pedantství, flegmatismus, rezervovanost, 
odmítavost rad, bezohlednost, samolibost, nesebekritičnost, sobeckost, zamilovanost do vlastní 
osoby, bezskrupulnost, nepřizpůsobivost, vychytralost atd. 

 

To jsou tedy ty věci, o nichž jsem si myslel, že by měly být pro jednou písemně zaznamenány, a které 
vlastně plynou z »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života« a jsou pro člověka velmi důležité. 
Lidé je však nemají jednoduše vnímat, brát na vědomí, číst a »věřit« jim, ale mají na ně vědomě, jasně 
a efektivně pomýšlet a přemýšlet o nich tímto způsobem, aby mohli rozpoznat skutečnost a její pravdu, 
porozumět jim a vše také správně realizovat a pochopit to na základě skutečnosti. To ovšem vyžaduje 
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jasné a vědomé vlastní myšlení, které je absolutně oproštěné od jakéhokoliv ovlivňování, a tudíž lidé ani 
nesmějí jednoduše brát za bernou minci to, co vyučuji. Kdyby tomu bylo ovšem tak, že by lidé to, čemu 
vyučuji, jednoduše přijali jako skutečnost a její pravdu a mysleli, rozhodovali se a jednali podle toho, tak 
by se to celé rovnalo pouze víře. Tak tomu ale být nemá, a tudíž pouze vědomé a jasné vlastní myšlení 
a faktická skutečnost a její pravdivá povaha přinášejí to, co má neodvratně být, totiž rozpoznávání 
a vědění, jaké se vztahuje na absolutní realitu. 

Následně mám ještě to, o čem jsme po svém posledním kontaktu hovořili v soukromém rozhovoru. 
Písemně jsem to zformuloval a sestavil pro poslední mimořádné prosincové vydání Znamení doby (FIGU 
Zeitzeichen) a chci ti to nyní předčíst: 

Co je pravda! 
Billy, podle vysvětlení Ptaah 

Jen naprosto minimální počet lidí ve Švýcarsku, kteří doma nebo v nemocnici náhle zemřeli po očkování 
proti covidové nákaze, bývá pitván, neboť příčina náhlé smrti se jen zřídkakdy bere v potaz. 

V případě pitvaných lidí v Evropě se renomovaní patologové domnívají, že smrt způsobila covidová 
vakcína. U zemřelých nalezli patologové při mikroskopických vyšetřeních zánět srdeční svaloviny, 
přičemž tyto změny na srdci vypadaly u zesnulých velmi podobně. 

U různých zesnulých považují patologové za pravděpodobnou příčinu zánětu srdečního svalu a z něj 
plynoucí smrti mRNA vakcínu. V těchto případech bylo za příčinu smrti pokládáno očkování, neboť záněty 
srdečního svalu způsobují někdy neočekávané, smrtící poruchy srdečního rytmu. 

Po vakcinaci umírají oočkovaní lidé zpravidla během jednoho týdne, a tudíž je újma způsobená 
očkováním velmi pravděpodobná. Lidé často umírají již ve dni své první covidové vakcíny nebo jeden den 
poté. Mezi očkováním a neočekávanou smrtí může eventuálně uplynout 20 dní, přičemž se mohou 
objevovat veskrze závažné vedlejší účinky, které jsou zapříčiňovány mRNA vakcínou, ale vyskytují se 
zpravidla až po 20. dni. 

Ptaah vysvětlil, že není jen velmi pravděpodobné, ale naprosto jisté, že se takováto zánětlivá ohniska 
v srdečním svalu mohou utvářet takto rychle po prvotní vakcinaci. Podle něj je pozemské lékařství 
v tomto ohledu ještě velmi zaostalé na to, aby to dokázalo rozpoznat. 

Kromě zánětů v srdečním svalu se ohniska zánětu často vyskytují i na místě vpichu injekce, přičemž tyto 
záněty se zarážejícím způsobem podobají těm v srdeční svalovině. 

Zánětem srdečního svalu onemocňují zvláště mladí lidé a lidé ve středním věku velmi vzácně, avšak opak 
se může stát již při prvním očkování. 

Možné jsou také závažné vedlejší účinky očkování a smrtelné případy, pokud jsou pomocí vakcinace 
potírány i různé jiné viry a jiní původci onemocnění, přičemž mohou být typicky způsobeny záněty srdeční 
svaloviny, dokonce i ve vztahu k herpesvirům. Existují tedy ještě další a také vzácnější typy původců 
onemocnění, jakož ale i vedlejší účinky léků, jež mohou ohrožovat lidské zdraví nebo být smrtelné. 

Zánět cévních stěn také výrazně přispívá k průběhu akutního zánětu mozku, neboť v mozku vznikají 
na různých místech destrukce mozkových buněk, a sice proto, že právě tam probíhají kumulace spike 
proteinu, které plynou ze vpichu vakcíny do nadloktí. 

Také při lehkém zánětu srdečního svalu se tvoří na zanícených místech v srdci spike protein, a sice přesně 
tam, kde se zaněcují krevní cévy. To znamená, že spike protein přispívá ke škodám. Pro pozemšťany by 
bylo ale velmi důležité toto vědět, a sice proto, že: 
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1. Lidé, kteří se chtějí nechat oočkovat, mohou činit své rozhodnutí pouze na základě informací, jež 
představují pouze domněnky a jež se nezakládají za skutečných poznatcích. 

2. Lidé nevědí, jak bude na očkování reagovat jejich imunitní systém, zda nebezpečně, odmítavě nebo 
dobře a účinně. 

3. Lidé nevědí, zda bude očkování ve vztahu k jejich věku, pohlaví a zdravotnímu stavu dobrým nebo 
špatným předpokladem. 

4. Lidé nevědí a nedozvídají se, zda se u nich mohou objevit závažné vedlejší účinky očkování, nebo 
dokonce účinky smrtelné. 

Škody srdeční svaloviny se po mRNA vakcinaci objevují zřetelně více než 1000krát častěji, což se ukazuje 
už jen tím, že se po vakcinaci v krvi zvyšují hodnoty troponinu. Troponin je protein na srdečním svalu, 
který zpravidla oznamuje újmu, přičemž ženy jsou nárůstem hladiny troponinu zasahovány mnohem 
častěji než muži, a tudíž hraje jistou roli také rozdílnost pohlaví. Za normálních okolností se zvýšené 
hodnoty troponinu navracejí během 24 hodin opět do normálního stavu, ale tak tomu nebývá vždy. 
Ve vztahu k poškození srdečního svalu, i když probíhá jen mírně a je přechodné, musí být zvažován efekt 
rizik a prospěchu a musí být zohledňován právě u mladších lidí, což ovšem na základě současných dat 
nelze snadno hodnotit. Srdeční sval se nedokáže regenerovat, nebo v každém případě jen minimálně, 
což je ovšem případ od případu různé. Proto je možné, že každé očkování, ať už jakéhokoliv druhu, může 
mít za následek mírnou nebo těžkou újmu. Každopádně je záhodné provozovat sport až celé dny 
po vakcinaci, aby srdeční sval nebyl dodatečně zatěžován. 

 

Co k tomu říkáš? 

Ptaah   Na tom neregistruji nic, co by neodpovídalo skutečným faktům. Avšak ze své strany bych chtěl 
dodat, že se nemáte nechat svést, tím hloupým ukončením nošení ochranných respirátorů, které bude 
již za několik málo hodin nerozumně vyhlášeno v Německu, přičemž mají být také vyřazena z platnosti 
všechna ochranná opatření. Na toto opatření je ještě příliš brzy, neboť dosud ... 

Billy   ... není ta nákaza natolik potřena, aby bylo možné vyřadit veškerou obezřetnost – domnívám se, 
že to chceš říci. Na tom, co jsem napsal, není tedy nic hodné kritiky? 

Ptaah   Není. – A ohledně toho, co jsem chtěl povědět, uvažuješ správně. 

Billy   Pak mám jednu prosbu, totiž zda bys mohl bez příkras říci své mínění ohledně papeže Pia XII., 
pokud bys teď mohl vysvětlit, jakou roli vlastně hrál v minulé světové válce. Říkal jsi přece, že tento papež 
byl fanatický pravicový extremista a nevídaný nacista, že ale musíš v této věci ještě nějaké věci objasnit. 

Ptaah   To, co říkáš, je správné. Avšak v souvislosti s papežským úřadem je nutno zmínit, že dřívější papež 
Ratzinger, který se nazýval Benedikt XVI. a který předcházel současnému papeži, odejde zakrátko, a sice 
31. prosince 2022, z tohoto světa. Je ovšem nutno povědět, že Vatikán byl od roku 1939 do roku 1958 
veden papežem Piem XII., který byl fanatickým pravicovým extremistou, faktickým nacistou 
a nenávistníkem židů, a navíc byl zcela srozuměn s vražednými machinacemi Adolfa Hitlera. Tento papež 
byl Italem a jmenoval se vlastně Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. 

Byl to v nacistické světové válce dithyrambický (pozn.: zanícený, nadšený; avšak tajný) zastánce likvidace 
židů. Pius XII. tedy nejenže spolupracoval s národními socialisty, ale navíc se jako fanatický nenávistník 
židů tajně podílel na plánech zaměřených na likvidaci židů. 

Tajně také plánoval vyhlazení židů vlivem nacistů, o což s nimi usiloval ještě předtím, než převzal úřad 
papeže, avšak zdržoval se toho, aby se pro to veřejně vyslovoval, a tudíž ani nikdy veřejně nekritizoval 
nacistický režim. V protikladu ke své protižidovské nenávisti v Římě zdánlivě »chránil« židy před 
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pronásledováním, ale to jen proto, že jej různí lidé rozeznali jako nenávistníka židů a podezřívali jej 
v tomto ohledu. 

Svoji skutečnou roli dokázal zastírat fingovanými a zmatečnými dopisy, a proto skutečná pravda zřejmě 
nikdy nevyjde na světlo a on bude možná jednoho dne neprávem rehabilitován. 

Římskokatolická církev se bude ovšem všemi lživými a podvodnými prostředky přičiňovat o to, aby 
jednoho dne tuto frašku uskutečnila, tedy že papež Pius XII. bude blahořečen, třebaže ten činil tajně vše 
pro to, aby byl realizován holokaust. Avšak zlo, špatnosti a zvrácenosti byly v té či oné podobě vlastní 
celkově, resp. bezmála všem papežům, kteří kdy sídlili v Římě, zvláště pokud šlo o zneužívání žen – což 
platilo i pro papeže Pia XII. –, neboť by bylo možné zmínit jen velmi nemnohé výjimky, mezi jinými jednu 
ženu, která ve Vatikánu získala přístup k vysokému úřadu. 

Billy   I papežové jsou přece jen lidé, přičemž na denním pořádku jsou i jiní zhýralci ve vysokém úřadu 
a na nižších pozicích ve Vatikánu, jakož i »nositelé spásy« ve službě. Byl by přece div, kdyby tomu tak 
nebylo, neboť sexuální zdrženlivost nebo i jen ruční praktiky nejsou jistě ani ve »svaté družině« katolické 
církve v módě. 

Ptaah   Zde je zřejmě každé další slovo nadbytečné. 

Billy   Tak tomu jistě je, ale to, co bylo řečeno, by mělo být právě řečeno. 

Ptaah   To jistě souhlasí. 

Billy   Právě. 

Ptaah   Nyní ale nadešel čas, abychom se věnovali těm věcem, které spolu máme soukromě probrat, 
neboť já mám ještě nějaké věci, které chci s tebou prohovořit. 

Billy   Jak myslíš. Pak tedy ... 

Ptaah   Pak bych rád začal tímto: (...) (...) (...) 
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Dodatek ke kontaktní zprávě: 

 

Válku nevyhrává nikdo. Prohrává vždy lidstvo jako celek a prohrává lidskost, mír, rozum, opravdová 
vědomost, moudrost a láska. 

Nobody wins a war. The loser is always humanity as a whole and losers are humanity, 
peace, rationality, true knowledge, wisdom and love. 

Achim Wolf, 28. prosince 2022 
 

 

O GLOBÁLNÍM ZASTAVENÍ PORODNOSTI 

Potřebujeme víceleté totální zastavení porodnosti pro všechny lidi na celém světě, přičemž se musí se 
všemi lidmi na Zemi zacházet stejně. Toto je první krok k tomu, aby bylo Zemi a přírodě umožněno se 
zotavit. Poté musejí být zavedeny a zachovávány pevné regulace porodnosti, aby byla světová populace 
uchovávána na konstantní úrovni, kterou může Země unést. Jedním z nejdůležitějších bodů přitom je, 
aby se všemi lidmi na Zemi bylo nakládáno absolutně stejně. Ze všeho nejpodstatnějši je to, aby vlády 
a média vzdělávaly všechny lidi na celém světě o tom, že Země je přelidněná a že se mají všichni lidé 
zříkat dětí. (Petice: https://chng.it/bpGdkPPHPx ;při nefunkčnosti linku prosím nakopírujte odkaz ručně 
do prohlížeče.) 

 

About a GLOBAL BIRTH STOP 

We need a multi-year total birth stop for everyone worldwide, and all people on earth must be treated 
equally. This is the first step in allowing the earth and nature to recover. Thereafter, firm birth 
regulations must be established and maintained to keep the world's population at a constant level that 
the earth can sustain. The absolute equal treatment of all people on earth is one of the most important 
points. The most important thing is for governments and the media to educate everyone around the 
world that the earth is overpopulated and that everyone should avoid having children. (Petition for this: 
https://chng.it/XpDLTPymNG) 

Achim Wolf, Německo 
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