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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Osmistý třicátý kontakt 

Pátek, 30. prosince 2022, 2.04 hod. 

 

Billy   Buď pozdraven a vítán, Ptaah, milý příteli. 

Ptaah   Děkuji ti za tvé uvítání, Eduarde, a rovněž tě zdravím, milý příteli. 

Billy   Hned na počátku našeho rozhovoru bych rád zmínil, že chyby v zápisu kontaktních zpráv koriguje 
nejprve Bernadette a následně Christian a Daniela. To říkám proto, že jsem byl tázán, proč jsou 
kontaktní zprávy vydávány až týden po daném rozhovoru nebo ještě později. K tomu je nutno uvést, že 
obsah hovoru nemohu vyvolávat a sepisovat hned po rozhovoru, ale někdy až 2 nebo 3 dny poté, neboť 
mám ještě jinou práci než jen tu, abych právě vyvolával a sepisoval zprávy z rozhovoru. Teprve poté, co 
tak učiním, provádí korektorskou práci Bernadette a další korektury pak dělá Christian a Daniela, dříve 
než může být kontaktní zprávě uvolněna cesta na internet a k zájemcům, což nastává 10 nebo 15 dní 
po rozhovoru, právě případ od případu. Podle délky rozhovorů, a tedy podle počtu dotyčných psaných 
stran A4, to trvá kratší nebo delší dobu. Navíc je vše ještě těžší, jelikož je mi trvale fušováno do mé 
práce, a sice vlivem těch energií a sil, které nepřetržitě působí s takovou vehemencí, že nemohu napsat 
ani jedinou větu, aniž by se do různých slov pořád vtírala chybná písmena, znaky a číslice, takže musím 
každé napsané slovo dodatečně korigovat a »oprostit« od těchto falešných písmen, znaků a čísel. To 
není žádná legrace, ale je to míněno vážně a odpovídá to skutečnostem, což mohou dosvědčit osoby, 
které to mohou rovněž pozorovat. 

Ptaah   To žel nelze změnit, jak je mi známo, neboť ti maličcí, jak je nazýváš, stále ještě nenalezli řešení, 
s jehož pomocí by šlo těm útočnostem proti tobě a tomu narušování tvé práce čelit. Podle nich bude 
velmi časově náročné, než půjde těmto energiím a jejich silám účinně klást odpor, neboť se z jejich 
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pohledu jedná o něco, co jim bylo naprosto neznámé a co bylo možné rozpoznat jen pomocí náročných 
výzkumů. Skutečnost, že můžeš ještě pracovat, byť s velkými těžkostmi, je podle nich dána pouze díky 
tomu, že byli schopni pokusně zkonstruovat něco, co bys zřejmě nazval ochranným energetickým 
štítem, díky němuž jsi jistým způsobem poněkud chráněn před obecnými energetickými vlivy. Avšak 
tento štít se obecně zaměřuje jen na velmi málo vlivů, takže většina těch energetických vlivů stále 
přetrvává, a proto vše i přesto, poněkud oslabeně, trvá dále a závažně to ovlivňuje tvoji práci. Ale 
důležité přitom je, že můžeš pracovat, jakož i říkat a vysvětlovat všechno to, co je nezbytné, aby se 
z toho pozemšťané mohli učit. A to je pro ně nutnější než kdykoliv předtím, a proto toho budeš muset 
nadále, a to i konkrétněji, říkat a vykládat ještě mnohem více, než jak jsi to činil doposud. K tomu jistou 
měrou přispěje tvá nová kniha, ale to nebude postačovat, a tak bude po tvém odchodu úkolem členů 
FIGU, aby pokračovali v misi, a sice v tom rámci, v jakém jsi ji vedl doposud, a sice aniž by se jeden člen 
povyšoval nad druhého a chtěl panovat a dirigovat, neboť to by znamenalo neodvratně zánik spolku 
FIGU. Musí být jistě ve všem pořádek, avšak nesmí se nikdy dít, aby se jedna osoba vyvyšovala, stavěla 
se nad ostatní a aby je dirigovala a říkala jim, že mají něco »nutně« dělat. Věci se mají vždy zakládat 
na »prosbě« a na tom, že »by se něco mělo« učinit, avšak nikdy na povelech a rozkazech v tom smyslu, 
že se má něco dělat. Bude-li však přítomna nějaká osoba, která to nebude chápat nebo to bude chtít 
změnit, tak bude nutno ji pokárat nebo vyloučit z přímého okruhu členů, neboť jinak by FIGU nemohlo 
existovat a působit tak, jak je to nezbytné. A to platí i navenek ve vztahu k nezbytné otevřenosti, která 
si žádá, aby bylo říkáno, ozřejmováno a vysvětlováno vše potřebné a nutné, co řečeno a vyloženo být 
musí. Je ovšem nutno tyto věci vždy uvádět neutrálně, avšak nikdy rozkazujícím tónem, neboť ten by 
nevyhnutelně ihned probouzel negaci. 

Billy   Nyní se tě však musím zeptat, zdali smím pro jednou otevřeně povědět to, jak se věci skutečně 
mají s Amerikou, její organizací NATO, se Zelenským, Ukrajinou a Ruskem? K tomu si myslím, že by se 
vskutku nemělo zamlčovat, co skutečně různé vlády zatajují veřejnosti, kterou hrubě obelhávají 
a podvádějí, a dokonce také falšují i konferenční smlouvy, aby byly později »v právu«, až budou činit 
opak toho, co bylo právě stanoveno ústními sliby. A musí se také jednou hovořit o tom, že se široce 
rozmáhá nenávist a rasismus proti Rusku a Rusům. V psaných médiích i v televizi se o válečných 
událostech na Ukrajině referuje pouze jednostranně, a sice zpravidla jen ve prospěch Ukrajiny 
a prolhaného herce Zelenského, který je nehorázným válečným náruživcem, pracuje ve službách 
Ameriky a může dávat bez zábran volný průchod svému rasismu a své zášti proti Rusku a Rusům, aniž 
by lidé rozeznávali jeho špinavou hru, kterou hraje pro Ameriku ve smyslu jejích hegemonických 
manýrů. Ale ohledně všeobecné protiruské nevraživosti mnoha lidí je nutno povědět následující: 

V pozemském lidstvu je dána opravdová rusofobie nebo protiruská nevraživost, antirusismus, který se 
zakládá na odmítavém postoji proti Rusku a ruské kultuře. Vše v tomto ohledu kotví v nenávisti k cizímu 
etniku, která vyplývá ze strachu a která se vlastně nazývá řeckým výrazem xenofobie, resp. právě 
strachem z cizího. Stěží nějaký člověk, který trpí touto rusofobií, smím-li tak říci, ví, proč tato fobie vůbec 
existuje; a to nevědí ani ti, kteří sedí na vládních postech, kteří se rozpínají se svým strachem 
a s nenávistí z něj plynoucí a kteří hrubě a každým myslitelným způsobem kritizují Rusko a jeho lid. Ale 
k tomu chci pro jednou povědět, jaký je skutečný původ této věci: Ten zase jednou plyne z náboženství, 
a tím i z bludné víry v »milého pánaboha« – jak by tomu mohlo být jinak –, který kvůli své »trojjedinosti« 
představuje formu mnohobožství, ačkoliv tuto »trojjedinost« prezentují vrchní náboženští činitelé 
hloupým věřícím lživě jako »monoteismus«. A to i přesto, že se vpravdě jedná o mnohobožství v podobě 
»Otce, Syna a Ducha svatého«, které tuplovaní idioti chtějí nelogicky vykládat jako jednotu. A to 
nehovořím o tom, že je ještě uctívána a velebena, resp. »vynášena do nebes« – přinejmenším 
v katolicismu – Marie a desítky »světců«. Ale abychom přišli na kloub té vlastní věci a vysvětlili, jak se 
ve středověku a v raném novověku vyvinula ta xenofobie a zášť proti cizímu etniku, proti Rusům, resp. 
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antirusismus – přičemž vinou těchto zvrhlostí je od té doby Rusko se svými národy bezskrupulně 
ponižováno –, tak budiž řečeno a vyloženo následující: 

Vskutku stojí všechna ta negativní líčení Ruska a Rusů na náboženských základech – jak by tomu právě 
mohlo být jinak –, které byly položeny již ve 13. století. Souvislost v tomto ohledu byla taková, 
že »Německý řád« byl ve sporu se »schizmatismem« přísně praktikovaným na Východě. Existovalo 
Západní schizma, ale rovněž i takzvané Velké schizma, resp. Velké západní schizma, přičemž se jednalo 
o dočasný rozkol ve víře, který probíhal uvnitř latinské katolické církve, kdy si mezi lety 1378 až 1417 
konkurovali svými nároky papežové v Římě a v Avignonu. 

Slovo »schizma« – původně správně »schisma« – má řecký původ a znamená »rozštěpení«, resp. 
»rozdělení«, čímž se dnes vlastně chápe odštěpení od stávajícího věrského společenství. Německý řád 
a východní schizmatismus s sebou tedy tehdy přinášely, že vznikaly teologické rozpory a že probíhala 
vzpoura proti určitým autoritám. 

Rozkol církve je vykládán výrazem »schizma« a znamená vlastně rozkol ve víře uvnitř etablovaného 
společenství náboženské víry, a sice aniž by bylo vytvořeno nové teologické pojetí, které se nazývá také 
herezí, odklonem od oficiálního mínění církve, který má znamenat »zatraceníhodné mínění«, jež se 
nazývá slovem »kacířství«. 

V rámci náboženského boje »Německého řádu« proti »schizmatikům« Východu, byli tedy Rusové, kteří 
byli právě oddaní schizmatismu, osočováni jako nevěřící a zloději, jelikož údajně plenili polnosti 
křesťanů, kteří zastávali víru »Německého řádu«. 

Poté přišel v době kolem 16. století obrat, když probíhala rusko-litevská válka mezi Litevským 
a Moskevským velkoknížectvím, v níž šlo o dědictví Kyjevské Rusi. Zejména se jednalo o to, že knížecí 
Rurikovci z Moskvy vznášeli nárok na to, aby vládli celé Rusi, což ovšem naráželo na tvrdý odpor polsko-
litevské personální unie. Věc přitom zašla tak daleko, že se král – jmenoval se asi Sigismund, pokud si 
správně vybavuji to jméno – obrátil na papeže a evropské vládnoucí, resp. evropské panovníky, a tvrdil, 
že Moskvané jsou nepřátelé křesťanství a že jej chtějí zničit, kvůli čemuž se spikli s Tatary a Turky. 
Mimoto chci ještě zmínit, že při livonské válce referovali Evropané cestující v Rusku o velké tyranii, 
kterou vykonával nad svým národem ruský car »Ivan Přísný« – který se ovšem objevuje v historických 
pramenech pod chybným jménem »Ivan Hrozný« –, který během své 37leté vražedné krutovlády nechal 
popravit přes 5700 lidí. Z toho důvodu tomu nemohlo být jinak, než že se působení tohoto cara rozneslo 
a že vznikl obrázek o nadmíru represivní ruské vládě, kvůli čemuž upadlo Rusko a jeho národy tím spíše 
v nechvalnou známost. Avšak ona vlastní protiruská pojetí přišla de facto až v 18. a 19. století, a sice 
ve Francii, kdy v Evropě probíhalo osvícenství a kdy Evropa Rusko uznávala a měla k němu navzdory 
všem negativním postojům proti němu a jeho národům celkově ještě dobrý a pozitivní vztah. 

Zatímco evropští lidé měli o Rusku částečně ještě jaksi přijatelné mínění, rozněcoval špatné nálady proti 
národům Rusů Napoleon Bonaparte a označoval je jako barbarské. Velkohubě prohlašoval, že Rusové 
nejsou obecně jen zaostalí, ale i primitivní, zatímco jeho vlastní ideje jsou liberální a revolucionářské 
a že Rusové stojí v cestě tomu, aby byly uskutečněny. To vedlo pak zřejmě také k tomu, že francouzští 
vojáci při ruském tažení – které probíhalo asi v roce 1812 nebo tak – projevovali ruským populacím 
a jejich kulturám mimořádný disrespekt a rusofobní způsoby chování, jež nemohly být špinavější 
a vražednější. Francouzské oddíly neznaly ani slušnost, ani smilování, ani respekt a ctihodnost, neboť 
veskrze ve všech dobytých oblastech nejenže plenily kláštery a kostely, ale také zcela drancovaly 
občany, znásilňovaly ženy a dívky a mimoto využívaly domy Rusů jako stáje pro koně, vojenské tábory 
a jako nevěstince, resp. bordely. (Také v současné válce na Ukrajině se dějí takovéto věci, kdy ukrajinští 
vojáci znásilňují ženy a dívky a následně je vraždí, aby mlčely a aby pak tyto skutky podsunuli Rusům, 
kteří sice dělají totéž, avšak údajně nesou vinu i na tom, co páchá ukrajinská armáda, která navíc působí 
ještě destrukce, které pak rovněž připisuje Rusům.) Poté se stalo, že se Napoleon při ústupu pokoušel 
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odpálit v sužované Moskvě věže, které byly vždy symbolem Kremlu. Po Napoleonově porážce, a tedy 
po porážce jeho francouzské armády, rostly však ve Francii a jejím obyvatelstvu odmítavé postoje proti 
Rusku a Rusům, neboť porážka Napoleona a francouzského vojska hlodala v myslích Francouzů. Ti 
dokázali svoji zášť a svůj rasismus vůči Rusku a Rusům velmi rychle rozšířit po celé Evropě, a tyto postoje 
přebírali nesčetní Evropané a do té míry je obhajovali a šířili, že se staly prakticky standardem velmi 
mnoha Evropanů, přičemž tyto postoje ještě i dnes bez zábran působí, a sice aniž by dotyční nenávistníci 
a rasisté věděli, proč vlastně jednají tímto způsobem. 

Ptaah   Vše, co jsi pověděl a vyložil, odpovídá i pravdě, jak vím. Bude to ovšem zvyšovat nebezpečí útoků 
proti tvé osobě a tvému životu, když budeš svá slova otevřeně reprodukovat v rozhovorové zprávě 
a když je nenahradíš trojtečkami. Měl bys pomyslet na to, že mají-li být tvá slova zveřejněna 
na internetu, a tím i náš rozhovor – pokud tomu rozumím správně –, tak ... 

Billy   ... ano, na to pomýšlím, nicméně co si tento týden dovolí tento Zelenskyj a jeho vojsko, to by měly 
vědět vlády, které tomuto falešnému chlápkovi dodávají zbraně, jakož i ti občané z populací, kteří jsou 
tomuto falešnému hlupákovi příznivě nakloněni. Jak si pamatuji z doby trávené se Sfath, nechá Putin 
z ruské strany asi na 24 hodin zastavit válečné akce, až přijde doba ruských ortodoxních Vánoc, která 
přece nastane následující týden. Putin způsobí, aby byly ty akce skutečně zastaveny, ale Zelenskyj se 
toho nebude držet, a nechá své vojsko porušit tento klid zbraní, který Putin jednostranně vyhlásí, 
a nechá běžet útoky proti Rusům, kteří se budou logicky bránit, kvůli čemuž budou probíhat bojové 
akce. Zelenskyj bude Putinem ohlášený klid zbraní hanlivě označovat za lež, a aby tuto svoji lež 
ospravedlnil, dá ukrajinskému vojsku pokyn, aby útočilo na ruské bojové síly, které se budou přirozeně 
tomuto útoku bránit a odpovědí na něj zbraňovým násilím. Toho pak Zelenskyj využije k tomu, aby 
potvrdil sám sebe a své lhaní, kterému budou jeho příznivci po celém světě nerozvážně věřit, následkem 
čehož bude Rusko o to více vrháno do špíny, jak se to přece v rámci rusofobie děje již od nepaměti. 

Ptaah   To je patrně správně, avšak bude to vskutku spojeno s velkými nebezpečími, neboť pravda 
o politických intrikách a podvodech se z pohledu vůdčích činitelů pozemských států nemá nikdy dostat 
na veřejnost. 

Billy   To vím, a vše se bude určitě dementovat, kromě toho, že se vystavím nebezpečí, že nyní i v tomto 
ohledu bude oheň na střeše, jak se říká. Proti pravdě se přece stále postupuje a ten který člověk bývá 
zcela umlčen, a to zejména tehdy, když se odváží odkrývat špinavé politické machinace, které jsou 
veřejnosti zamlčovány. Z toho důvodu se také stává, že různí lidé ztrácejí nervy a vyvinou se v anarchisty 
nebo atentátníky, přičemž přece hrávají roli také náboženské podtexty, jako tomu bude např. asi 
za jeden týden, až se islámští fanatici – pokud si správně vzpomínám – z pověření íránského režimu, 
který zastává fanatickou islámskou víru, pokusí spustit v Evropě atentát s biologickým jedem. Islámští 
fanatici v íránské vládě – kteří nechávají popravovat mladé lidi, protože demonstrují a dožadují se 
svobody – se přece budou obracet proti těm, kteří se odvažují bouřit se proti vražedným metodám 
íránského režimu, takže se budou obracet kupř. proti Německu. Zvláště ta mladá, nezkušená, 
nevzdělaná a hloupá ministryně zahraničí Baerbocková má tak velkou a hloupostí jen oplývající 
vyřídilku, že její slova v Íránu ti náboženskofanatičtí diktátoři slyší, což v nich tím spíše vyvolá nenávist, 
která je bude podněcovat ke snaze oběsit na oprátce ve jménu Alláha ještě více lidí, jelikož jsou posedlí 
bludnou představou, že toto je správná cesta k tomu, aby se bránila víra v Alláha a jeho zákony. Avšak 
Mohamed tyto »Alláhovy zákony« nevyřkl a nikdy je nepřinášel, neboť ten hovořil o pravé lásce, avšak 
nikdy o zabíjení, mučení a vraždění, přičemž se také pokoušel zabránit válkám, jež byly potupně 
rozpoutávány a vedeny v jeho jménu atd., avšak on s nimi neměl nikdy nic společného, nicméně mu 
byly pomlouvačně připisovány. Ale je nutno povědět ještě další věci: 

Nikoliv bez účelu jsou přece každým rokem vražděni žurnalisté, kteří dokážou prohlédnout pravdu, 
avšak nemohou již nic povědět, jelikož jsou předtím zabiti. Vím také to, že jistá média jsou tak závislá 
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na politice, že se pravdě vyhýbají a jednoduše zarytě mlčí, když jde o to, aby se šířila pravda. Pokud 
někdo říká pravdu, tak se proti němu ihned vehementně postupuje a je vyvíjena snaha jej umlčet – 
a když to není jinak možné, tak bývá právě umlčen tím, že je zavražděn. Proti každé osobě, která se 
odvažuje říkat pravdu, se prakticky ihned pořádá hon na čarodějnice, jako tomu bývalo již v tehdejší 
době, kdy byli obžalováváni z čarodějnictví a následně vražděni a popravováni také lidé, kteří se 
zasazovali o nevinu údajných čarodějnic a čarodějů, jelikož tyto nevinné ženy a muže obžalované 
z čarodějnictví bránili svými proklamacemi o jejich nevině. Nikdy se o tom ani nic nedochovalo, tedy 
o tom, že ti nemnozí lidé, kteří pronášeli slova obhajoby ve prospěch lidí obžalovaných z čarodějnictví, 
byli často rovněž obviňováni z čarodějnictví jako spolupachatelé a zavražděni. Dělo se to jako obvykle: 
Kdo se opovážil zasazovat se obhajobou za osobu nařčenou z čarodějnictví, si zahrával se svým životem 
a byl sám obviněn za čarodějství a vydán napospas mučení a smrti. To je skutečnost, která se dodnes 
zatajuje, stejně jako ta, že si i dnes zahrávají se životem lidé, kteří jsou podezříváni z toho, že jsou 
čarodějnicemi nebo čaroději, kvůli čemuž bývají úkladně vražděni. Avšak to ještě není vše, neboť ještě 
i dnes probíhají v Africe, a sice mj. v Keni, oficiální, státem ospravedlněné procesy proti údajným 
čarodějnicím a čarodějníkům, kteří pak bývají veřejně popravováni, jak jsem sám mohl vidět společně 
s Florena. To budiž ale řečeno jen na okraj, neboť chci vlastně hovořit o něčem jiném. 

Žádní z vládnoucích činitelů, kteří dodávají Zelenskému, resp. na Ukrajinu zbraně nebo tento postup 
schvalují, se nezamýšlejí nad tím, že sami nesou veškerou a obsáhlou vinu na tom, že může válka 
na Ukrajině zuřit dále a že si tato válka žádá velmi mnoho lidských životů, a tedy mrtvých. Tuto válku 
vlastně umožňují ti neodpovědní, hloupí idioti, kteří stranně a zaujatě dodávají Zelenskému zbraně nebo 
to i jen schvalují. Zelenskyj, z nějž se vyklubal velký zastánce války a který je vášnivým válečným štváčem 
nemajícím sobě rovného, využívá svoji vychytralost k tomu, aby svými slovy a velkou vyřídilkou 
vysvětloval lidu válečné dění licoměrně jako vítězství svobody pro Ukrajinu atd. Tu se nabízí otázka, jak 
hloupí vlastně musejí být lidé, kteří mu věří a kteří nevnímají, že jeho slova plynou pouze z nenávisti, 
mocichtivosti a dychtění po válce a že chodí přes mrtvoly vinou toho, že nesmyslně žene lidi do války, 
kterou vlastně v zásadě vyprovokovala Amerika se svojí organizací NATO. A to vše jen proto, aby 
Amerika zničila Rusko a mohla jej nakonec podrobit své nadvládě, o niž dlouho usiluje a v níž pak 
Zelenskyj zamýšlí hrát důležitou úlohu, neboť taková je jeho domněnka. Toho si však všichni ti hlupáci 
z vlád, které dodávají zbraně, všímají právě tak málo jako části populace, které to schvalují a které jsou 
stranné a zaujaté, přičemž jednostranně podlézají Zelenskému. Samozřejmě to nemá znamenat, 
že Rusko, resp. Putin, má být považován za »svatouška«, neboť to, co se činí z jeho strany, je právě tak 
vražedným ďábelským dílem, a není to tedy správné, neboť ani nenávist, ani válka, ani odplata či pomsta 
nemůže být nikdy oprávněná a správná, stejně jako ani anexe, vražda, ničení nebo jiné nepřátelství 
a bezpráví jakéhokoliv druhu, neboť to vše je vždy jen chybné, nespravedlivé a nehodné člověka. Z toho 
důvodu je nutno Putinovo neodpovědné jednání a jeho válku odsoudit a nelze ji žádným způsobem 
schvalovat, nebo dokonce ospravedlňovat. 

Veškeré faktory války se nezakládají nikdy na logice, jasném rozumu, zdravém úsudku, poctivosti 
a lidskosti, ale naopak jen na nenávisti, pomstě, odvetě, masakrech, vraždění, mučení, zabíjení 
a na destrukcích lidských výdobytků a životně důležité kulturní krajiny, přičemž je také těžce narušována 
příroda obecně a její zvířectvo a rostlinstvo, jež jsou sužovány, demolovány, ruinovány a rovněž 
usmrcovány. Avšak nad tím se nikdo z viníků ani náznakem nezamýšlí, ani ti neodpovědní dodavatelé 
zbraní, ani ti hloupí a připitomělí zastánci tohoto postupu. Všichni ti hrubě pitomě a velmi neodpovědně 
jednající dodavatelé zbraní a jejich zastánci z populací nesou vinu na tom, že válka nesmyslně pokračuje 
dále, že jsou lidé mučeni až k smrti, že tisíce lidí umírají, že se mnozí stávají mrzáky, že jsou ženy a dívky 
znásilňovány a následně často vražděny, a to zhusta i ze strany vlastních lidí, vojáků, kteří pak z těchto 
zločinů lživě obviňují nepřítele. A jsou tedy páchány katastrofální destrukce, jsou likvidovány kulturní 
krajiny a pěstované potravinové plodiny, a lidé také upadají do bídy a trpí nouzí. Každý z těch zbraňových 
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dodavatelů a jejich zastánců z populací si přitom zřejmě neodpovědně myslí: »Vždyť mě osobně 
nezabijou a nebudou ničit mé vlastní věci. Jen ať se klidně mlátí po hlavě, neboť mě se to přece netýká.« 

Nuže, jak by vypadala situace tehdy, kdyby všichni tito hlupáci, tedy právě ti zbraňoví dodavatelé a ti, 
kteří tyto dodávky schvalují, byli sami těmi, kteří by byli těmito zbraněmi ostřelováni nebo kteří by stáli 
na frontě a jimž by kulky z jejich dodaných zbraní létaly kolem hlavy? 

Kdyby se pozemšťánci nad všemi aspekty války pro jednou rozumně zamysleli, tak by si museli 
automaticky položit tuto otázku: Jak by vypadala situace tehdy, kdyby ti velkohubí a mocichtiví 
jedinci, kteří chtějí vyprovokovat nebo vyprovokovali válku, kteří válku chtějí rozpoutat nebo 
rozpoutali, kteří chvástavě, ve válečném nadšení a naprostém válečném zaslepení válku vedou, 
vyzývají lid k vraždění a boření a pronášejí velké fráze nebo kteří jednoduše dodávají zbraně pro 
válčení nebo to schvalují, museli sami a osobně bojovat ve válce s těmito dodanými nebo 
schvalovanými zbraněmi? A sice proti soupeřům, s nimiž by nebyli osobně ve sporu, aniž by věděli, 
proč mají masakrovat, mučit a zabíjet spolubližní, kteří jsou jim zcela cizí? To právě jen proto, že to 
tak chtějí pomstylační a mocichtiví vládní budižkničemové, kteří zneužívají lid, aby se mohli vyžívat 
ve své osobní moci? 

Ale v zásadě to přece zpravidla nebývá lid, kdo podněcuje války, ale bývá to nějaká osoba nebo 
několik osob ve vládě, jež mají k dispozici armádu, kterou pak vyzvou k tomu, aby pozvedla zbraně 
proti údajnému »nepříteli« – při neuposlechnutí s tím bývá zpravidla spojen tvrdý trest –, který 
ve skutečnosti není faktickým nepřítelem dotyčného národa, ale nepřítelem konkurujícího státního 
mocipána nebo mocipánů. Pravidlem vskutku bývá, že o válku usilují nebo ji vyvolají jednotlivci nebo 
malé skupiny státních mocipánů nebo jiné mocenské skupiny, mocenští fanatici nebo lidé posedlí 
náboženskými bludy atd. Pro rozpoutavače války nehraje roli, z jakých odporných, fanatických, 
naduteckých, mocichtivých, náboženských, penězochtivých nebo všelijakých jiných důvodů se snaží 
prosadit válku a jaké argumenty si vymýšlejí, předkládají a chtějí vybojovat – a při tom se nijak neštítí 
vraždění, zabíjení, boření a ničení a neberou žádný ohled na ztráty. 

Všichni ti z vlád, kteří se účastní zbraňových dodávek, a všechny ty části populací, které to schvalují, jsou 
faktickými viníky tisícinásobného vraždění, všech těch nehorázných destrukcí, ničení kulturních krajin 
a všeobecného poškozování přírody, zvířectva a rostlinstva. A všichni tito hlupáci, resp. nemyslící lidé 
dohromady – ať už vládnoucí činitelé nebo ti, kteří schvalují jejich kroky – se ohledně těch zbraňových 
dodávek Zelenskému pranic nezamýšlejí nad tím, že vyvolali nepřímou světovou válku a že ji nechávají 
jednou stranou vést, jelikož dodávají zbraně na Ukrajinu – ve skutečnosti válečnému fanatikovi 
Zelenskému – nebo tyto dodávky podporují. Jsou natolik hloupí, bezskrupulózní, antineutrální 
a neschopní myslet, že ve svých stranných a zaujatých postojích nedokážou rozeznat, že hrají do karet 
válečnému štváči Zelenskému a válkychtivým Američanům – kteří chtějí vpravdě Rusko zničit a přivtělit 
si jej ve smyslu svých bludných představ o vlastní hegemonii. K tomu mohu povědět to, jak podle mého 
vědění situace vypadá, aniž bych však mohl odpřisáhnout, že to vše skutečně odpovídá správnému stavu 
věcí. Je tomu ale patrně tak – což ovšem, jak jsem již řekl, nemohu odpřisáhnout, a tedy ani dokázat –, 
že se jednalo v rozporu s tím, co bylo tehdy údajně řečeno, slíbeno a usneseno na konferenci v Mnichově 
ohledně toho, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, a že tedy Rusko nebude nikdy takových 
rozšiřováním dotčeno. Pokud tomu skutečně tak je nebo bylo, tak bylo hanebně porušeno dané slovo, 
což se nyní vehementně zapírá. A ta válka na Ukrajině, kterou před rokem zcela neodpovědně spustil 
Putin, vzešla pak proto, že Amerika spolu se svou organizací NATO jednala, byť nyní prohlašuje opak, 
v rozporu s tím daným slibem – pokud byl skutečně vyřčen – ohledně toho, že se NATO nikdy nebude 
rozšiřovat na východ. Je-li tomu skutečně tak, pak tím bylo Rusko vyprovokováno, a má-li být nyní navíc 
Ukrajina přijata do NATO, tak tím je porušen ten daný slib, což předně neodpovědně vyvolalo válku 
na Ukrajině, válku, kterou přirozeně nelze žádným způsobem schvalovat nebo ospravedlnit. Válka není 
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vůbec nikdy ospravedlněná, a válku od nepaměti podněcuje a vyvolává vždy jen nějaký pomatenec, 
kolem nějž se ještě sdružuje tolik a tolik dalších pomatenců, kteří jsou na něm otrocky závislí. A vrcholem 
celé věci je ještě to, že se na tom lidé z bojeschopného národa podílejí, táhnou do války a vykonávají 
krvavé řemeslo, které jim bylo propůjčeno, takže vraždí, mučí, znásilňují, ničí a nakonec se tím ještě 
i baví, protože mohou jednat podle své chuti a nálady a vyžívat to, co číhá hluboko v jejich charakteru 
a čemu mohou pak bez zábran a beztrestně dávat volný průchod. Všechny tyto zvrácené kreatury se 
pak ještě odvažují nazývat se lidmi, ačkoliv jednají mnohem zvrhleji než jakýkoliv »outrageous 
predator«, jak jsme říkali v Indii, když vzteklí vlci rozsápali lidi, jelikož tam tehdy vládla vzteklina a ty 
bestie právě někdy usmrtily lidi. Ten řečený pojem znamená v němčině tolik co »ausgeartetes Raubtier« 
(»zvrhlý dravec«). 

Inu, Amerika se spolu se svojí organizací NATO – neboť ta je přece americkým dílem, vzniklým z popudu 
Harryho S Trumana – od samého počátku nedržela toho slibu, který dal tehdejší americký ministr 
zahraničí v tom ohledu, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. I když byl tento slib pouze ústní, tak 
to byl slib. Zcela jasně a zřetelně to však ukazuje, jakou váhu má pro vládnoucí činitele USA dané slovo, 
neboť tak jako tak se mělo k tomuto slibu nutně přistoupit oficiálně. I když to bylo jen ústní ubezpečení 
nebo ujištění a i když to ani nepatřilo k obsahu tehdejšího vyjednávání a k tehdy koncipované státní 
smlouvě, takže to ani v tomto ohledu nebylo uvedeno do diskuze, a ani to nebylo písemně zmíněno, tak 
to byl slib ze strany rozhodujícího muže, jehož slovo mělo váhu. 

Ptaah   My jsme na základě svých velmi detailních šetření vypátrali, že ze strany toho muže nebylo při 
daných vyjednáváních každopádně zmíněno ani písmenko, takže ta věc ani nebyla smluvně 
zaznamenána. To je v každém případě prvek zmatení v celé věci, v níž chybí vyrozumění o taktickém 
písemném prostředku, který by zachycoval, že byl tento slib skutečně dán, že však tato pravdivá 
okolnost nebyla při vyjednáváních zmíněna, projednávána, nebo dokonce písemně zaznamenána. Toto 
je podle mého uvážení špinavý postup, který ze své podstaty zajišťoval, aby mohla být celá ta věc později 
jednoduše podle chuti, nálady a potřeby překroucena, tedy tak, jak si to dotyční právě přáli, jak to bylo 
nezbytné nebo vhodné. To přece nebyl žádný problém, neboť každopádně bylo již v 90. letech 
předurčeno, že dříve či později určitě nastane eskalace, což se nyní stalo ve věci rusko-ukrajinské války. 
Již tehdy bylo ve věci toho tehdejšího slibu před vyjednáváním o té státní smlouvě jednáno bezprávně 
a nově tak bylo poznovu jednáno i minulý rok, tentokrát ze strany Zelenského, který před notnou dobou 
vystoupil s žádostí, aby Ukrajina byla přijata do NATO. To byla snaha, která Rusko mobilizovala, resp. 
Putina, který proti této Zelenského tužbě intervenoval, žel nakonec pomocí nesmyslné války, kterou 
Putin neodpovědně rozpoutal, protože zjevně neviděl žádný viditelný úspěch své intervence. 

Billy   Ti rozhodující, po světové vládě dychtící vládnoucí, resp. politici v Americe, jakož i ti namyšlení 
vládnoucí v zemích, které Zelenskému dodávají zbraně nebo uvalují na Rusko sankce, se musejí ve své 
zaujatosti, falešnosti a záludnosti tvářit ještě mnohem hloupěji, než jak hloupí skutečně již jsou, což platí 
i pro jejich stranné a zaujaté zastánce z populací, kteří se stavějí proti Rusku a k nimž žel patří i lidé 
ve Švýcarsku. Tak je tomu proto, že právě zastupují nepřátelská opatření stranných a zaujatých vlád 
a postoje částí jejich přímluvců z rovněž stranného a hloupě opovážlivého dílce populací a že se musejí 
chovat tak, jako by byli neznalí, aby mohli v rusko-ukrajinském konfliktu vypadat jako nevinní a být 
považováni za ty dobré. To proto, že se se musejí tvářit, jako by neznali probíhající politické intriky, které 
se ve vládách světa odehrávají – nebo proto, že jsou tyto části populace tak hloupé, že ty vládní intriky 
nevnímají. Toto není v USA jinak než všude v ostatních zemích, které se vyslovují pro vražednickou 
organizaci NATO a pro falešnou politiku a hegemonii Ameriky, přičemž zvláště četní Američané obojího 
pohlaví propadli velikášství a věří, že pouze země Amerika a organizace NATO jsou zachránci světa, 
jelikož pouze ony učinily vše pro to, že svět ještě existuje. Vskutku existuje mnoho pomatenců 
a potřeštěnců, kteří tomu věří, a ti jsou ve všech zemích světa, a hlavně i v Americe samotné, kde se 
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budou pravděpodobně coby přívrženci ještě oddávat tomu pomatenému šílenci Donaldu Trumpovi, 
který způsobil, že lidé vzali útokem Kapitol; to je ... 

Ptaah   ... k tomu je nutno povědět, že nás naše snahy zavedly zpět do oné doby, kdy byla vedena ona 
patřičná vyjednávání ve věci té zmíněné státní smlouvy, přičemž tato vyjednávání v zásadě neměla 
vůbec nic společného s rozšiřováním NATO na východ, nýbrž s tím, že mělo Německo v budoucnu patřit 
k NATO, s čímž Rusko projevilo svůj souhlas. Tato konference, kterou jsme v důsledku tvých otázek 
zpětně sledovali a nepoznaně přímo na místě spoluposlouchali, se, jak jsme zjistili, ve smyslu regulace 
zaměřovala na to, že vstoupila v platnost státní smlouva o aktuálním znovusjednocení Spolkové 
republiky Německo a Německé demokratické republiky. S tím se pojila okolnost, že se Rusko stáhlo, což 
ovšem zůstalo jednostrannou záležitostí, neboť Amerika v Evropě zůstala, a sice v Německu, věrně 
následujíc svou nepopiratelnou tužbu po světové vládě. Naše nepochybné záznamy dokazují, že tehdejší 
americký ministr zahraničí, James Baker, ústně a fakticky závazně formuloval vůči Eduardovi 
Ševardnadzemu ze SSSR – což dokládají naše záznamy a což naprosto odpovídá i historické pravdě – 
ujištění v zastoupení Západu, že se NATO nebude rozšiřovat na východ od vnější hranice Německé 
demokratické republiky, která měla být zrušena, až tato republika již nebude dále existovat. Tato 
přípověď, která se rovnala slibu, byla vyslovena na soukromé úrovni před 3 naslouchajícími svědky, totiž 
před Hansem-Dietrichem Genscherem, Douglasem Hurtem a Rolandem Dumasem, kteří byli tehdy 
přítomni jako zástupci, když Amerika, Francie, Anglie a Sovětský svaz tvořily pro Německo a NDR státní 
smlouvu. Pokud se tedy naopak tvrdí, že tento slib nebyl vysloven, tak to odpovídá závažné, zlovolné 
lži, neboť tento slib byl fakticky ústně vysloven na oněch takzvaných dva plus čtyři jednáních, avšak 
pouze soukromě a nebyl oficiálně uváděn a zapsán do protokolů. Ten slib byl ovšem v každém případě 
dán, a krátce poté o něm nikdo ze svědků již nechtěl nic vědět. 

Billy   S tím nechci mít dále nic společného, a proto se od toho distancuji, neboť já politické lži tak jako 
tak nemůžu dokázat, protože pravda je veskrze vehementně popírána, a právě v tom je politika 
takříkajíc dokonalá. Stojí zde tedy tvrzení proti tvrzení, a to skutečně není dost k tomu, aby se něco 
dokázalo. To, co říkáš, beru právě jako to, co říkáš a o čem vím, že jste jistě vyzkoumali pravdu, kterou 
ale já nedokážu dokázat, protože jsem tehdy sám nebyl u toho, a nemohu tedy tuto věc posoudit. To, 
co říkáš, mi tedy postačuje, avšak nedokážu to hodnotit, a mohu to chápat jen neutrálně jako tebou 
danou informaci, kterou jste v souvislosti s mojí otázkou jistě objasnili, za což vám všem děkuji, avšak 
chápu tuto věc, jak jsem řekl, jen jako informaci z tvé a vaší strany, kterou nemohu posoudit, ale právě 
ji jen pojmout jako cennou informaci a začlenit ji do svých myšlenkových pochodů. 

Ptaah   Tak je to jistě dobře. 

Billy   Dobře – já mohu k celé té záležitosti s jistotou jako k dané věci říci to, co fakticky vím ze svých 
vlastních prožitků, a tedy ze svého osobního prožívání a své osobní zkušenosti. Jinak toho právě nejsem 
schopen, protože jsem sám nebyl u toho, a tudíž by mi dále pomohly pouze vaše přímé záznamy. Tuto 
věc ale vlastně vědět nechci, neboť není mojí záležitostí, abych se otravoval špinavou politikou. Co ale 
bezpečně vím, jelikož jsem byl od roku 2019 dosti často na cestách střídavě s Florena a Bermunda a sám 
jsem viděl a zažil přímo na místě, co se skutečně odehrávalo, to (...) (...) 

Ptaah   ... o tom mi častokráte vyprávěly – i o tom, že ti Karin ... 

Billy   ... ano, ano, to muselo přece přijít – ano, ona mi často střihala vlasy, protože samozřejmě v době 
mé nepřítomnosti ve Středisku povyrostly, což bylo poněkud nápadné, jelikož přece o mých cestách 
časem nikdo nevěděl. Ale o tom mluvit nechci, jelikož to není důležité. Důležitější je to celosvětové 
zmatení, které bylo vytvořeno od doby vypuknutí koronavirové nákazy s těmi neužitečnými vakcínami, 
z nichž se pro mnohé lidi stal faktor, který jim nepřinesl ochranu před nákazou, ale dlouhodobé trápení 
nebo smrt. Zvláště nyní je přece zasahována touto nákazou země jejího původu, a tak bude Čína 
v nejbližší době budit značnou pozornost, neboť nyní zašla situace tak daleko, že teprve započne velké 
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umírání v důsledku této nákazy. Budou sice vyvíjeny snahy tuto pravdu potlačit, jak je to právě v politice 
obvyklé, ale úplně zastřít to nepůjde. 

Kromě prolhanosti ve věci podvodných vakcín a těch různých očkovacích látek, které přece nebyly 
prověřeny nebo jen velmi nedbale – díky čemuž si mohli jejich výrobci nakupit závratné majetky –, 
nastala navíc opravdová eskalace opatření, která lidem slibovala záchovu zdraví a která se vetřela 
do hlav lidstva. Mnohé z těchto kroků byly pouze úskoky, které nepřinesly to, co vlastně přinést měly; 
zemřeli však mnozí lidé, kteří se nechali oočkovat, ačkoliv nevěděli, zda byla dotyčná očkovací látka 
vhodná pro jejich imunitní systém. Jiní lidé se stali trpícími, což je bude eventuálně provázet po celý 
život, zatímco opět pro jiné byla vakcinace jednoduše prakticky bez užitku. Navíc očkování celkově 
nechrání v tom smyslu, aby člověk již nebyl náchylný k nějaké variantě, resp. mutaci koronavirové 
nákazy, a proto byla znovu a stále znovu doporučována dodatečná očkování. Očividně se vědělo, že to 
celé nebylo nic jiného než klam, jenž sloužil tomu, aby byla široká populace ukolébána v pocit 
bezpečnosti, v naději, že zůstane klidná a neztratí nervy. Nebylo však žel možno zabránit tomu, aby se 
objevili ještě i pomatení a hlupáčtí konspirační teoretici, stejně jako ani tomu, aby mnozí lidé těmto 
blbounům věřili a chovali se podle toho, v důsledku čehož se koronavirovou nákazou infikovali a zemřeli. 

Ptaah   Tato nákaza si podle našich šetření vyžádala do nynějška bezmála 9 miliónů mrtvých, tedy 
mnohem více, než kolik plyne z pozemských výpočtů. Přitom tato nákaza ještě neskončila, ačkoliv nyní 
vlády ta skutečně dobrá opatření neodpovědně ruší nebo již zrušily. Avšak hovořit o tom také nepřinese 
užitek, neboť jen nemnozí rozumní lidé se zamýšlejí nad tím, aby se právě i nadále chránili tím, že budou 
nosit ochranné respirátory, když přijdou do styku s cizími osobami. Ale diskutovat o tomto nic 
nepřinese; přejdu tedy k něčemu jinému, co má být nyní přece jen uvedeno do diskuse: 

Když se podíváme v rámci posledních let po Gorbačovovi nejen na politiku Ruska, ale i na politiku celého 
světa trvající do dnešního dne, tak z psychologického pohledu nevyhnutelně uvidíme a ohodnotíme věc 
tak, že úplně všude na celé Zemi číhala válka, a sice tedy již dlouho předtím, než byla i jen vyslovena 
otevřená hrozba války. A dnes válka číhá dále, neboť úplně všude lze rozpoznat vzorec etablování 
obrazu nepřítele, a sice všude na světě, neboť každá vládní banda – člověk to patrně již nemůže nazvat 
jinak – se více či méně staví proti machinacím vládnoucích činitelů jiného státu, přičemž veřejná média 
se ještě všemi prostředky vehementně přičiňují o to, aby se tento obraz nepřítele rozšiřoval. 

To se vztahuje jiným způsobem také na demonstranty, kteří se nově nazývají »Poslední generace« 
a kteří se přilepují na silnice a ničí také drahá kulturní díla. Vpravdě se v případě těchto kverulantsky se 
chovajících a jednajících demonstrantů jedná o hloupé a zcela oklamané, nevědoucí i vědomě poštvané 
osoby, které vskutku nevědí, co a proč vlastně všechno dělají. Ti demonstrují škodonosně za něco, co 
jejich falešnými, energicky zastávanými způsoby nepřináší úspěch, a navíc je to kriminální. Dotyční 
nevidí a nepomýšlejí na to, že jsou to oni sami, kdo činí všechno pro to, aby byl celý svět kvůli nim 
sužován a ničen, že oni sami tvoří prapříčinu toho, že je pomalu, ale jistě, nebezpečně a stále více 
ohrožována existence všeho života na Zemi a že je tento život pomalu vyhlazován. Do toho spadá také 
to, že příroda, atmosféra, voda a klima ztrácejí možnost existence a nebudou již schopny se 
regenerovat. Pravdou je to, že to vše bude ukončeno a bude mít nový počátek jen tehdy, když bude tak 
rychle, jak to jen bude možné vyhlášeno nucené zastavení porodnosti, neboť celý zlořád spočívá v tom, 
že na Zemi existuje taková populace, kvůli níž je na planetě Zemi zákonitě pomalu vyhubován všechen 
život. T ... 

Billy   ... zajímavé, přicházíš přece přesně s tím, co já ustavičně říkám. Ti demonstranti by se měli jednou 
naučit myslet, místo aby se oddávali pouze zdánlivému myšlení, pak by pochopili, že mají sami v rukou 
to, aby životní prostředí již nebylo ničeno. Neboť čím více lidí zmizí ze světa, tedy právě díky tomu, že 
se bude přivádět na svět méně lidí, resp. se bude předcházet těhotenství – přinejmenším po jistou dobu 
–, tím více bude mizet zlořádů, kvůli nimž je ničeno životní prostředí. Tento proces ale potrvá celá léta, 
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a proto je nejlepší se hned zříci potomstva do věku 33 nebo přes 35 let. Jen a pouze tímto způsobem je 
možné, aby bylo zaprvé redukováno přelidnění, což je nejnaléhavěji nutné a absolutně nezbytné, a aby 
bylo zadruhé ukončeno znečišťování, a tím i ničení životního prostředí. Jen díky tomu budou totiž 
zrušeny a zmizejí všechny ty firmy a koncerny, které vyrábějí obrovská kvanta zboží, které si pak kupují 
lidé, resp. masové počty občanů přelidněné společnosti, která vyhazuje odpady do přírody. Drancování 
zdrojů planety – zemního oleje, resp. ropy, plynu, vzácných zemin, zlata a rud různého druhu atd. – 
bude drasticky omezeno, a zmizejí také ze silnic nesčetná vozidla, která zamořují vzduch CO2, otravují 
jej a ničí, a navíc také způsobují lidem rakoviny a jiné choroby. V agronomii – tedy v zemědělských 
a zahradnických provozech – se vytratí vypouštění chemických prostředků, resp. hnojení a chránění 
rostlin jedy tohoto druhu, díky čemuž zmizejí také chemické továrny a chemické koncerny. Opět se 
uvolní úrodná půda a bude moci být opět obdělávána za účelem růstu přirozených potravinových 
plodin. Lesy, které jsou důležité pro všechen život, již nebudou mýceny, ale zničené lesní oblasti budou 
nově osázeny a budou zajišťovat obsah kyslíku ve vzduchu. Nebezpečné jaderné elektrárny začnou být 
nadbytečné, neboť nezbytnou elektřinu půjde přirozeně produkovat pomocí vodních a větrných 
elektráren atd., přičemž bude možné také znovu pěstovat a sklízet dostatek potravin, díky čemuž už 
nikde na světě nebudou vládnout hladomory. Bude-li tedy rozumně zredukována světová populace, tak 
to bude mít mnoho výhod. Vytratí-li se přelidněnost, tak se velmi mnoho věcí uvede opět do normálního 
pořádku, díky čemuž začne být život pro pozemšťany opět života hodným. Toto je nutno uvážit 
a provést, místo aby pořádali nesmyslné a bořivé demonstrace ti hlupáci, kteří skutečně nepřemýšlejí 
ani co by se za nehet vešlo, ale absurdně vykřikují, blokují ulice, ničí lidské výdobytky, páchají velkou 
škodu a vzpírají se proti něčemu, za co musejí nést sami vinu, jelikož místo toho, aby odbourávali 
a zamezovali zlořád stále více ničícího a všehubivého přelidnění, dělají pravý opak tím, že sami notně 
přispívají k rozrůstání překypujícího lidstva, které svými většími a mocnějšími zástupy stále, 
nezadržitelně a naprosto zasypává Zemi odpadem. 

Ptaah   Je tomu skutečně tak, jak říkáš. Kromě toho chci zmínit, že jsme vyzkoumali původ tohoto 
demonstračního hnutí »Poslední generace« a zjistili jsme neradostnou věc v tom ohledu, že toto hnutí 
vychází ze skrytého pozadí, které sleduje zle agresivní, bojechtivé anarchistické motivy. To znamená, 
že členové tohoto demonstračního hnutí »Poslední generace« jsou záludně usměrňováni k vlastnímu 
anarchismu, aniž by to věděli a registrovali, přičemž obsáhlý cíl tohoto anarchismu má spočívat v tom, 
aby byly státní vlády natolik podemlety, aby ... 

Billy   ... to mi neříkáš nic nového, neboť to vím již od té doby, kdy jsem spolu se Sfath, tvým otcem, 
pozoroval to či ono v budoucnosti, přičemž jsme viděli dosti zlé věci. Ale mluvit dále o těchto věcech, 
nebo o nich i jen hloubat, nic nepřinese. Jen velmi nemnozí se budou zamýšlet nad tím, co bude 
přicházet. Proto bude pravděpodobně chytřejší, když budu mluvit o něčem jiném. 

Nyní uběhlo již více než 30 let od doby, kdy byla ukončena »studená válka«, která však vlastně existovala 
jen mezi USA a Sovětským svazem. Nyní však byla rozpoutána nová válka, totiž právě ta válka 
na Ukrajině, kterou spustilo Rusko, resp. Vladimir Putin, avšak byla vpravdě podnícena a nakonec 
rozpoutána vinou Ameriky a její organizace NATO. Putin byl tedy ve skutečnosti vyprovokován 
postupem Ameriky, která chtěla spolu s ukrajinským prezidentem Zelenským za každou cenu a stůj co 
stůj začlenit Ukrajinu do svazu válečných zločinců NATO. To bylo v rozporu s tím, co bylo řečeno, se 
slibem, který byl dán – jako právě v 90. letech, na soukromé úrovni a jednostranně –, avšak jednalo se 
o slib Sovětskému svazu, resp. Rusku, jak jste nyní zjistili. 

Jednalo se o slib Ameriky, který se zakládal na slibu amerického zástupce, který zjevně zastupoval 
i organizaci NATO – ta je vlastně dílem Ameriky a je navzdory opačným tvrzením Amerikou od počátku 
dirigována –, přičemž tento slib se týkal toho, že NATO nemá další zájem se rozšiřovat na východ. Přitom 
se nechci vyjadřovat v té věci, kterou jsi předtím říkal o tom, že jste vy, Plejaren, právě v rámci zkoumání 
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zachytili na záznamech, že byl skutečně dán tento slib, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. 
Každopádně je mi jasné, že to celé muselo vést k napětím a nakonec to vyvolalo válku na Ukrajině, 
kterou neuváženě, nerozumně a neodpovědně rozpoutal Vladimir Putin tím, že podnítil masivní vpád 
ruského vojska na východní hranici Ukrajiny. To vše ale očividně proto, že se Amerika nechtěla odchýlit 
od svých požadavků a chtěla začlenit Ukrajinu do NATO – samozřejmě spolu se Zelenským, což si 
vymyslel senilní prezident USA Biden a na pozadí stínová vláda. Dalo se předvídat, že Amerika bude 
samozřejmě existenci této stínové vlády oficiálně vehementně popírat a že bude spolu s touto vládou 
jednat do té míry odporně provokativně, že Putin vyletí, ztratí trpělivost a udeří. Od něj to však skutečně 
nebylo ani inteligentní, ani správné, jelikož bylo již předem patrné, že lidé po světě budou stát většinou 
na straně Zelenského a budou mu pomáhat, a to proto, že bude za vším tahat za drátky Amerika. A to 
se také skutečně stalo, a tak došlo k tomu, že různí hlupáci z rozličných zemí začali Zelenskému dodávat 
zbraně, k čemuž je často ještě povzbuzovaly části populace, následkem čehož byla vyvolána světová 
válka zvláštního druhu, jaká doposud ještě nikdy neprobíhala. To vedlo též k tomu, že mohla tato válka 
eskalovat a protahovat se, přičemž je dále vedena ještě i dnes, za což musejí nést odpovědnost všichni 
ti, kteří Zelenskému dodávají zbraně nebo tento postup schvalují. Ti všichni jsou viníky, kteří jsou 
odpovědní za každého mrtvého na straně Rusů i Ukrajinců, který ztratil svůj život v této válce, jež by 
byla bývala ukončena již za 16 dní, kdyby nebylo těch hlupáků, kteří dodávali zbraně nebo kteří tento 
postup nějakým způsobem podporovali. Ti všichni – zbraňoví dodavatelé i zastánci tohoto postupu – 
jsou viníky toho, že vinou těchto zbraní zemřelo mnoho tisíc lidí a že byly napáchány obrovské 
a katastrofální destrukce. A to vše mimo jiné proto, že Amerika a Zelenskyj projevovali vůči Rusku 
nespoutanou nenávist, jaká se objevovala již od nepaměti a jaká vzmáhavě existuje ještě i dnes – 
přičemž sotva někdo ví, proč tato nenávist existuje. A tak bývá jen z důvodu této nenávisti proti Rusku 
obviňováno jeho vojsko z různých válečných zločinů, zatímco tytéž zločiny ukrajinského vojska nejsou 
ani slovem zmiňovány. Celé válečné zpravodajství míří jen proti Rusku, zatímco všechny ty zločiny 
a válečné skutky atd. Ukrajiny jsou absolutně zamlčovány. Je tomu právě tak, jako se to děje 
i s protižidovskou nenávistí bývalého papeže Ratzingera alias papeže Benedikta XVI., který ve smyslu 
této nenávisti pořizoval i soukromé záznamy, jež jsou ale po jeho smrti jednoduše ničeny a způsobuje 
se, aby zmizely. Tuto skutečnost katolická církev jednoduše mlčky přechází, jako se to dělo již v případě 
papeže Pia XII., který byl nevídaným nenávistníkem židů. Avšak mnohobožství katolické církve neplodilo 
jen papeže, kteří nenáviděli židy, ale i trest smrti pro všechny, kteří měli jiný názor nebo jinou víru – 
proto přece existovaly také náboženské války, mučení za pohrdání náboženstvím, pronásledování 
čarodějnic a soudní procesy s kacíři vedoucí k trestu smrti atd. Mnohé tisíce, ba dokonce statisíce 
a milióny lidí zemřely, byly mučeny, przněny, trápeny, masakrovány, popravovány nebo jinak bídně 
zavražděny – a to probíhalo vždy ve jménu náboženství, víry a všeobjímající lásky mnohobožství jménem 
»trojjedinost«. A stále ještě vládne bludná představa, že náboženství, víra, Bůh a modlení atd. přináší 
a dává spásu, takže se i káže láska, ale ve skutečnosti se od nepaměti mučí, vraždí a sexuálně zneužívá. 
Kdepak byla od nepaměti ta láska, o níž se ustavičně pokrytecky káže, kterou údajně dává »milý 
pánbůh« a kterou má pěstovat a rovněž dávat věřící člověk? 

Inu, tomu válečnému dění na Ukrajině předcházely některé politické záležitosti, o nichž nebyla veřejnost 
informována anebo jen nedostatečně: Jednalo se o to, že vláda v Moskvě zveřejnila návrhy dvou dohod, 
jež měly za cíl zastavit dřívější a stále probíhající rozšiřování NATO na východ, které nastalo a mělo být 
nyní rozšířeno přijetím Ukrajiny. S požadavkem vnést NATO na Ukrajinu bylo jasně spojeno popohánění 
Severoatlantické aliance na východ a ve skutečnosti její vojenské anekční snahy, které bylo nutno 
z ruské strany zastavit a zamezit, stejně jako zřizování dalších vojenských základen USA na Ukrajině, 
která měla jako samostatný stát – stejně jako všechny ostatní státy, které dříve patřily k Sovětskému 
svazu a které roku 1990 ještě nebyly přičleněny k organizaci NATO – nadále spadat pod vojenské velení 
USA. Byl také kladen požadavek, aby NATO stáhlo své oddíly, a sice na pozice odpovídající roku 1997. 
V těchto návrzích byly USA také vyzývány k tomu, aby odvezly svůj nukleární arzenál ze západní Evropy, 
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a tedy jej odstranily. USA a NATO však odpověděly na požadavky Moskvy písemně tak, že namyšleně 
a nepřátelsky ozřejmily, že situace v principu zůstane taková, jak nyní je, neboť není dán prostor pro 
vyjednávání, jelikož každý stát je svobodný, a tak může i každý sám rozhodovat o tom, zda chce nebo 
nechce vstoupit do svazku s NATO. Navíc ... 

Ptaah   ... bylo však bráno v potaz, že budou vždy možné další rozhovory. To vše se ale podle mého 
názoru odchyluje od těch záznamů, které jsme byli schopni zachytit. I v tomto případě vstupovaly lži 
do falešné politiky, následkem čehož nejenže USA a NATO narušily bezpečnostní řád v Evropě, ale celá 
věc byla potupně zfalšována a znevážena lživými vyjádřeními. Američané byli přítomni v Evropě 
z hlediska špionáže již dlouho před minulou světovou válkou, která probíhala mezi lety 1939 až 1945 – 
američtí špióni byli v Německu tajně aktivní již před válkou i po válce, jak víme, protože jsme je 
pozorovali a monitorovali. Činnost těchto špiónů probíhala pod záštitou amerického prezidenta 
Franklina D. Roosevelta a amerického viceprezidenta Harryho S Trumana. O tom věděli jen tito dva 
a velmi málo jiných lidí, neboť Roosevelt a Truman se starali o to, aby se o špionážní činnosti proti Adolfu 
Hitlerovi a nacistům nikdo nic nedověděl, takže celá ta věc zůstala v tajnosti a o celém tom špionážním 
podniku nebyly ani pořizovány žádné písemné záznamy. 

Billy   O tom hovořil již Sfath, avšak jeho povel zněl tak, abych o tom zachovával mlčení, což jsem činil 
až do dnešního dne a k čemuž ani nechci nic říkat. Co bych chtěl ale přece jen říci a co vím, je to, že Rusko 
stále usilovalo o to – a já si myslím, že právem, když se zamyslím nad americkými bludy o hegemonickém 
postavení –, aby intervenovalo proti přítomnosti Ameriky v Evropě, aby omezilo zóny jejího vlivu 
na tomto kontinentu. Tomu se však USA od nepaměti vehementně bránily, což ale Rusko nikdy 
neakceptovalo, neboť již dosti brzy rozeznalo, o co se hraje ve vztahu ke světovládným choutkám USA, 
které Rusko rozpoznalo nejpozději roku 1992, avšak pro pány v Kremlu nebyly přijatelné, tedy právě ani 
pro Putina, který nemohl akceptovat snahu o to, aby se navíc i Ukrajina před branami Ruska stala zemí 
NATO. Jeho chybná a neuvážlivá reakce, kterou projevil, jelikož ztratil trpělivost, byla počátkem války, 
v níž Amerika ale doufala a o niž tajně usilovala také její stínová vláda, takže jim přišel velmi vhod 
válečný dychtivec Zelenskyj, který bezskrupulózně poštvává ukrajinský lid, kvůli čemuž protahuje válku, 
i kvůli dodávkám zbraní. S tím je také spojeno to, že ostatní státy bez rozmyslu a zaujatě zvedají prapor 
proti Rusku a dodávají Zelenskému zbraně, které stojí obrovská kvanta peněz a které bude muset 
po válce lid platebně umořovat a splácet po mnohá léta a desetiletí formou vysokých daní. Nelze se 
totiž domnívat, že zbraňoví dodavatelé poskytují ty četné zbraně Zelenskému »darem«, jelikož později 
si je budou účtovat. 

Ptaah   Tak tomu bude i podle mého názoru, přičemž bude na soukromé úrovni navíc profitérem 
Zelenskyj, který se bude sám obohacovat. Z ruského pohledu, tedy z pohledu Kremlu pod Putinem, není 
jednostranný a americkým vojskem řízený bezpečnostní řád v Evropě, jaký se vykrystalizoval a vyvinul 
od roku 1992, přijatelný. Rusko si přeje vytvořit mezi sebou a Západem »sanitární kordon«, tedy 
nárazníkovou zónu, resp. bezpečnostní pás. To proto, že chce zůstat nezávislé a mít možnost existovat 
v míru. 

Billy   To také lze pochopit, když se podíváme na ty vojenské ambice USA na dosažení světovlády, které 
hlupáci z vlád různých zemí zjevně stále ještě nerozeznali, ačkoliv se ve svém zdánlivém myšlení 
domnívají, že jsou tuze bystří – neboť správného myšlení tito hlupáci přece schopni nejsou. Jen velmi 
nemnozí lidé ve vládách jsou skutečnými lidmi, kteří jsou schopni správně myslet, a kteří mají navíc 
otevřené oči a smysly pro to, co je skutečnost a její pravdivá povaha. Ale podle mě jsme teď o těchto 
věcech spojených s celým tímto divadlem, které je beztak absurdní, hovořili skutečně dosti, neboť se 
naskýtají ještě jiné věci, které je nutno probrat. Mám tady kupř. tu otázku ohledně věci jménem 
»pranima«, jak ji Sfath jednou nazval, když říkal, že ji lze i na Zemi vyrobit z ... a natolik zhustit, aby byla 
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více než 160krát tvrdší než nám známý diamant, přičemž tento produkt není ve své základní jednotce 
větší než atom. K tomu mám tento dotaz: K čemu tento produkt využíváte? 

Ptaah   Tento materiál využíváme k tomu, abychom jím zhušťovali vnější plášť svých létajících strojů 
a učinili jej v každé podobě nezranitelným. Ten dokonale chrání létající stroj i jeho posádku před 
veškerými přirozenými i technickými vlivy, jakož i před veškerými možnostmi poškození nebo zničení. 

Billy   S pomocí těch různých kovových slitin, které jsem přece obdržel od tvé dcery Semjase a které 
pocházely z různých stadií výroby, stavíte přece své kosmické lodě. Jsou pak tedy všechny potahovány 
touto »pranimou«? 

Ptaah   To jsou, což zajišťuje naši bezpečnost. 

Billy   A kdyby se na vaše lodě střílelo, tak co by se stalo? 

Ptaah   Nic. – Střely každého druhu by se díky tvrdosti kovu neškodně odrazily, kdyby k němu vůbec 
mohly proniknout, což se ale nikdy nestane, jelikož energetická ochrana, která je zřízena kolem toho 
kterého létajícího objektu, odklání jakékoliv cizorodé těleso. 

Billy   Aha, a do jakého okruhu obklopuje tento ochranný štít vaše paprskové lodě, smím-li to tak říci? 

Ptaah   Podle pozemských měřítek bys tu energetickou ochranu vypočítal zhruba v rozsahu 3 metrů. 

Billy   A tenhle ochranný štít funguje skutečně tak, že zhola nic nemůže proniknout k paprskové lodi 
a poškodit ji? 

Ptaah   Ano, taková možnost neexistuje. Mimoto je nutné, abychom probrali ještě následující (...) (...) 
(...) To ale nemáš vyvolávat ani sepisovat. 

Billy   Pak tedy ne. 
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Proroci (rozpracování kreseb) 

Poznámka: Zde publikovaná fotorealistická znázornění originálních kreseb od Semjase, Bermunda 
a Ptaah vypracoval Berke Tepe, a Bermunda je v této podobě posuzovala a akceptovala. Jakékoliv 

změny nebo přepracované podoby lze tedy považovat za falzifikáty. 

 

Nokodemion, kresba od Bermunda 

 

 

Nokodemion, fotorealistické znázornění, autor: Berke Tepe 

http://cz.figu.org/


15 
 

 

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

 

Henoch, kresba od Bermunda 

 

Henoch, fotorealistické znázornění, autor: Berke Tepe 
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Elijáš, kresba od Bermunda 

 

Eliáš, fotorealistické znázornění, autor: Berke Tepe 
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Izajáš, kresba od Bermunda 

 

Izajáš, fotorealistické znázornění, autor: Berke Tepe 
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Jeremiáš, kresba od Bermunda 

 

Jeremiáš, fotorealistické znázornění, autor: Berke Tepe 
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Jmmanuel, kresba od Semjase                                     Jmmanuel, kresba od Christiana Krukowskiho 

 

 

 

Jmmanuel, fotorealistické znázornění, autor: Berke Tepe 
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Mohamed, kresba od Bermunda 

 

Mohamed, fotorealistické znázornění, autor: Berke Tepe 
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Jidáš Iškeriotský, kresba od Ptaah 

 

 

Jidáš Iškeriotský, fotorealistické znázornění, autor: Berke Tepe 
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Asina, kresba od Bermunda 

 

Asina, fotorealistické znázornění, autor: Berke Tepe 
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