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Ať už se ve světě děje cokoliv:
Výzva všem, kteří skutečně chtějí mír!
Členové základní a pasivní skupiny FIGU,
přátelé a ideoví příznivci FIGU:
Zachovávejte stále neutrální postoj, trvejte na tom, co je Vaše mínění,
co říkáte, zastupujete a jinak vyjadřujete. Nepolitikařte, když přednášíte svůj
názor, avšak říkejte neutrálním způsobem, co je správné a co je chybné; nevyjadřujte se osobním způsobem VE PROSPĚCH ani v NEPROSPĚCH nějaké věci
nebo události atd., na niž lidé myslí nebo kterou provádějí, ale zůstávejte neutrální – aniž byste se klonili na jednu či druhou stranu – v tom smyslu, abyste
se vyjadřovali o tom, co je správné nebo chybné, ať už se jedná o nějaké myšlenky nebo skutky, neboť v tom není žádný podstatný rozdíl.

Důkazy a útoky
Proč křičíte, vy odpůrci, kritici, přemoudřelci a svárlivci po důkazech a přehlížíte
přitom pravdu a svoji vlastní nedostatečnost, prostomyslnost, hloupost a pošetilost?
Proč se nepřátelsky bouříte proti pravdě a proč bloudíte se svými útoky ve světě zla
a negativna, abyste se činili většími, než vskutku jste? Proč, vy protivníci, rýpalové,
rozumbradové a kritici, proč se oddáváte nevraživosti vůči faktické pravdě, proč
pošpiňujete etiku falešnou moralitou? Vy odpůrci, všeználkové, šťouralové
a antagonisté, kteří se přikláníte ke lžím a podvodům, kéž byste se považovali jen
za tak velké, jak skutečně jste! Klesněte na úroveň, která je normální a počestná,
neboť v tom spočívá cesta, která nikdy nevytváří zlobu, hněv a nepřátelství,
ale mír, přátelství, lásku a harmonii!
6. března 2022, 19.13 hod., Billy
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Nové video s Billym
na téma: UFO, nepozemšťané a podzemní stát Agartha

Tic Tac Video: TheTruth - YouTube

Doplňující informace:
výňatek z kontaktu č. 39 ze dne 3. prosince 1975 (věty 204-215)
Billy … ale v souvislosti s Hyperborejci přicházím na jinou otázku, totiž o ságami opředené
Aghartě. Jsi i s ní obeznámen a můžeš mi o ní podat bližší informace?
Ptaah Stále znovu mě překvapuješ. Jak to, že ti je známo její správné jméno? Podle mých
vědomostí žijí přece pozemšťané v omylu ohledně jména Agharta. Všeobecně se totiž chybně
označuje jako Agharti.
Billy Zapomínáš, že jsem byl dlouhou dobu v Indii a Himalájích a narazil jsem i na namodralé lidi.
Ptaah Tak proto. To jsem měl vědět. Nemohu ti žel veřejně poskytnout vyčerpávající odpověď, neboť jisté věci musí zůstat i nadále utajené. Smím ovšem věc vysvětlit natolik,
že v blízkosti oblastí Shigatse a Shampulla se nachází podzemní říše Agharta, hlavní město
a centrum vzdálených potomků mimozemšťanů na Zemi. Jedná se o centrum skutečných
tajemství, která v sobě skrývají gigantickou moc. Toto město je ovládáno rasou synů slunce.
Žel i u této rasy však převládá tendence pozemské světovlády, přesně jako u jistých pozemských náboženství a tajných spolků. Více o tom nesmím veřejně vysvětlit.
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Překladatelská poznámka:
V mnohých našich překladech jsme německý pojem "Selbstherrlichkeit" překládali jako "autokracii"" nebo "arogantní autokracii", případně jako "samovládnost", avšak správný význam
je "namyšlenost", "nadutost", "povýšenost". Za chybu se omlouváme.

Další novinky na našich webových stránkách:
Aktualizace 12. března
Výzva Billyho 6.3. 2022
Kontakt 691 ze dne 20.10. 2017 v plném znění
Kontakt 692 ze dne 29.10. 2017 v plném znění
Aktualizace 8. března
Kontakt 794 ze dne 27. 2. 2022 v plném znění
Aktualizace 27. února
Otevřený dopis ze 7. července 1947 k rukám vládních činitelů a pracovníků veřejných médií
v Evropě
Kontakt 793 ze dne 16. 2. 2022 v plném znění
Aktualizace 25. února
Kontakt 792 ze dne 29. 1. 2022 (1. část)
Kontakt 791 ze dne 23. 1. 2022 v plném znění
Aktualizace 17. února
Kontakt 790 ze dne 4.1. 2022 v plném znění
Aktualizace 9. února
Hrozící válečná eskalace vinou USA a diktatury EU - Billy
Aktualizace 25. ledna
Kontakt 790 ze 4.1. - Chování v koronavirové situaci
Kontakt 739 ze dne 22.5. 2020 v plném znění
Kontakt 710 ze dne 11.9. 2018 v plném znění
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Aktualizace 20. ledna
Vychází kniha "... a přece létají!"
Autor: Guido Moosbrugger
Aktualizace 13. ledna
Kontakt 789 ze dne 28.12. 2021 v plném znění
Kontaktní statistika
Počet obyvatel na Zemi:
9 248 028 002
31. 12. 2021 (půlnoc SEČ)
Aktualizace 5. ledna 2022
Kontakt 788 ze dne 14.12. 2021 v plném znění
Aktualizace 3. ledna 2022
Kontakt 709 ze dne 29.7. 2018 v plném znění
Aktualizace 20. prosince
Kontakt 782 ze dne 5.11. 2021 v plném znění
Kontakt 786 ze dne 23.11. 2021 v plném znění
Aktualizace 8. prosince
Kontakt 787 ze dne 28.11. 2021 v plném znění
Aktuality č. 35 - prosinec 2021
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Otevřený dopis z pondělí, 7. července 1947
k rukám vládních činitelů a pracovníků veřejných médií v Evropě
Překlad z Mimořádného FIGU bulletinu č. 104, červen 2017
Naprosto jisté předpovědi budoucnosti Evropy a celého světa poukazují na úděsné události,
jež se odehrávají již od konce světové války, jenž nastal roku 1945, a jež se budou neodvratně odehrávat i od současného roku 1947. Jedná se o absolutně jisté předpovědi, které se
budou nevyhnutelně dostavovat a naplňovat. Nejedná se tedy o proroctví, jejichž uskutečnění mohou pozemští lidé ovlivnit či odvrátit svým chováním. Předzírání, resp. předpovídání
budoucnosti tedy nemá nic společného s proroctvími, neboť předzírání plyne z pohledu
do reálné budoucnosti, v níž se fakticky odehrávají předvídané události, jež tedy nelze změnit. A to, co bude budoucnost nezměnitelně přinášet, je následující: Již za krátkou dobu se
začnou v Evropě a po celém světě negativně měnit klimatické podmínky, což bude hlavní
měrou zaviňovat samo pozemské lidstvo, neboť bude závažně poškozovat veškerou přírodu,
zvířecí a rostlinnou říši, a sice kvůli svým potřebám a žádostivostem plynoucím z prudce rostoucího přelidnění. Kvůli rychle narůstajícímu přelidnění budou lidé stále více, častěji a radikálněji drancovat zemské zdroje, jakož i stále více znečišťovat, ba ničit celé životní prostředí,
a sice nejen pole, role, lesy, louky a nivní oblasti, ale i všechny oceány a vnitrozemská vodstva. Budoucnost následujících dekád bude charakterizována tím, že budou lidé polní, rolní,
luční a nivní oblasti, jakož i oceány, jezera, řeky a potoky zamořovat rozličnými druhu odpadu, který bude zatěžovat vodní i suchozemské živočichy, již budou ochořovat a bídně zmírat,
a to zejména tehdy, když se budou pokoušet těmito odpady živit. Předpovědi vykládají, že
v nadcházejících dekádách a až do daleké budoucnosti příštího tisíciletí budou nejhoršími
ničivými materiály zvláště umělé hmoty, jež budou poškozovat celé životní prostředí a hubit
přečetné živočichy. Lidé budou však také vypouštět na pole, role, louky, do lužních oblastí,
lesů, zahrad i do atmosféry různorodé chemické jedy, aby své potravinové rostliny atd. chránili před škůdci nebo aby podporovali jejich růst. To však povede k tomu – vedle krajně intenzivní zemědělské a zahradnické produkce –, že četní živočichové, kteří dosud požírali
škůdce, budou těmito jedy zdecimováni a vyhlazováni. Zintenzivňování zemědělského a zahradnického hospodářství – při němž půjde o to podněcovat např. louky nově vyráběnými
umělými hnojivy k vyšší produkci a kosit je několikrát do roka – povede k tomu, že bude trpět
ptačí říše, jež bude prudce redukována, ba částečně dokonce vyhlazována, ať už půjde
o zpěvné nebo dravé ptactvo. Tentýž osud potká i vyšší a nižší zvířenu, jež bude v budoucnu
– kvůli potřebám a žádostivostem nezadržitelně se přelidňujících mas a jejich machinacím –
olupována o svůj životní prostor, jelikož pozemské lidstvo bude ničit stále více úrodné a životně důležité kulturní zeminy, ať už svými nespočetnými novými obytnými a pracovními
stavbami, nebo továrnami, sportovišti, závodními dráhami, silnicemi, cestami, železničními
tratěmi a koupališti atd., atp. O svůj životní prostor budou olupováni četní vodní živočichové,
z nichž různí budou vyhubeni, přičemž hlavní příčinou jejich úbytku bude nadměrný rybolov
v mořích a vnitrozemských vodstvech. Na tom ponese rovněž vinu přelidněné lidstvo, neboť
to bude schopno uspokojovat svoji spotřebu potravinových ryb už jen tak, že bude moře
a vnitrozemské toky sužovat nadměrným rybolovem a do poslední mrtě je vypleňovat. Vinou
pozemských lidí budou vymírat četní ptáci rozličných rodů – ať už zpěvní, draví nebo noční –,
jakož i vodní živočichové všeho druhu, hmyz, plazi, obojživelníci, motýli, pavouci a všemožná
vyšší i nižší zvířata, neboť lidé budou svými neodpovědnými zásahy do veškeré přírody a jejího zvířectva a rostlinstva likvidovat velmi mnoho těchto tvorů. To ale ještě nebude vše, neboť lidé budou svými nezodpovědnými a ničivými zásahy do přírody a na planetě uvrhávat
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i klima, a tedy také povětrnostní podmínky, do bouřlivého chaosu, což povede k obludným
bouřím, bude si to žádat mnoho lidských životů a způsobovat obrovské destrukce. Bude také
narušována veškerá zemská tektonika, což povede k těžkým zemětřesením a vulkanickým
erupcím, jež budou propukat až do daleké doby nového tisíciletí – a sice kvůli neodpovědným intrikám spojeným s četnými budoucími pokusy s jadernými bombami, po nichž budou
následovat pokusy s bombami vodíkovými, jelikož je bude neodpovědně schvalovat Truman,
prezident USA, což nastane v lednu příštího roku; avšak zmíněné otřesy a erupce budou zaviňovány také neodpovědnou těžbou zemských zdrojů. Již na konci příštího desetiletí,
29. února, si jedno zemětřesení v Maroku vyžádá asi 13 000 lidských životů, což bude ale jen
začátek mnohých dalších zemětřesení. Budou následovat také vulkanické erupce, např.
v roce 1951 vybuchne sopka Hibok-Hobok na ostrově Camiguin na Filipínách a rovněž i vulkán Lamington na Papui Nové Guineji, což si vyžádá přes 6000 lidských životů. Sopečné erupce se však budou v budoucí době silně množit, kvůli čemuž budou umírat četné desetitisíce
lidí, stejně jako kvůli pevninským a podmořským zemětřesením. Veškeré podmínky v přírodě,
zvířecí a rostlinné říši, jakož i podmínky klimatické a povětrnostní, se budou lidskou vinou
extrémně měnit. Budou se objevovat nestvůrné bouře všeho druhu, jež budou způsobovat
nesmírné hmotné škody, a sice na krajinách, domech a všelijakých jiných budovách, ale
i na silnicích, cestách, horách, železničních tratích, divokých i lužních potocích, řekách, jezerech, ba dokonce na plážích všech oceánů. Přírodní živly, klimatické zvraty, bouře, bahenní
laviny, záplavy, tsunami a horské sesuvy budou až do doby 3. tisíciletí zabíjet statisíce lidí,
přičemž milióny lidí budou umírat kvůli válkám a terorismu.
Klima se bude překotně proměňovat, neboť již v následujících dekádách bude probíhat prudké a stupňující se oteplování a měnění klimatu, z nějž budou pramenit obrovské a příšerné
sněhové i dešťové srážky, krupobití, orkány, tajfuny, tornáda, hurikány a jiné bouře, jakož
i sucha, výkyvy počasí a lesní požáry netušených rozměrů – a to vše se bude odehrávat
na celém světě, a tedy i v Jižní a Severní Americe, v celé Evropě, Asii a Austrálii. Budou vznikat nesmírné škody, silné přílivy moří atd. budou pronikat na pevninu, z divokých a lužních
potoků se budou stávat dravé řeky, z řek zuřivé proudy, a divé vody budou vystupovat
ze všech břehů a působit obrovské záplavy. Na všech kontinentech budou hořet obrovské
lesní plochy, celé krajiny budou pustošeny bouřemi a budou ničeny četné lidské výdobytky
a živobytí. Evropa bude čím dál tím více postihována hurikány a tornády a četná lidská díla
budou bořena, jelikož je lidé budou stavět příliš blízko k pobřeží, na horských svazích atd.,
jakož i v lužních oblastech, v nichž by v zásadě nesměly stát žádné lidské obytné, tovární ani
skladištní stavby a ani sportovní zařízení atd., neboť tyto oblasti by musely skýtat nezbytný
prostor pro divokou, prudkou, celé okolí zaplavující vodu.
Jak jsem již vyložil, první závažné zemětřesení s mnoha mrtvými vypukne již příštího roku
a v roce po něm následujícím nastanou první mocné vulkanické erupce, po nichž budou následovat také obrovská, extrémní pevninská a podmořská zemětřesení, která budou propukat až do daleké doby 3. tisíciletí, budou stále ničivější a budou si poté žádat nesčíslné lidské
životy. Počátek všech těchto vývojů, jež budou v budoucnu přinášet četné útrapy, bídy, nouze, destrukce a mrtvé, se bude zprvu ještě odehrávat v menší míře, avšak veškeré poměry se
budou stále zhoršovat v souvislosti s tím, že ustavičně poroste přelidnění, které bude stále
intenzivněji a násobně plošněji ničit přírodu, její faunu a flóru, atmosféru i klima, neboť přemnožené lidstvo bude páchat neodpovědné machinace, aby uspokojilo své potřeby a požadavky. Z toho důvodu se začne v průběhu příštích dekád odvíjet katastrofa, kterou pozemské
lidstvo již nebude schopno zvládat, takže se kolem konce 20. století vše vystupňuje do té
míry, že se bude celá situace zcela zvrhávat a že se bude v každém ohledu vymykat kontrole,
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přičemž tento trend bude pokračovat i do nového tisíciletí. To ovšem potom ještě nebude
znamenat konec hrůz, neboť vzápětí po nástupu nového tisíciletí se bude příroda ještě více
a mocněji vzpírat šílenému ničení životního prostředí, které bude machinačně páchat přelidněné lidstvo, přičemž tento odpor přírody dosáhne takové míry, jaká bude připomínat pravěké doby Země, a to i ohledně mocných bouří, jež budou stále mohutnější a jež budou stále
častěji dosahovat zvrhlé rychlosti stovek kilometrů v hodině. Avšak budoucnost pozemského
lidstva budou chaotizovat ještě i další zlořády, jež budou šířit velkou hrůzu, neboť metlami
lidstva se stanou četné války, povstání a krvavý, dosud zcela nebývalý terorismus, avšak
o tom ještě něco vypovím později.
Pokud člověk pozoruje a analyzuje nadcházející blízkou a vzdálenější budoucnost – a sice
až do prvních dekád 3. tisíciletí –, tak může dospět k jasnému a zřetelnému poznání,
že na následujících pohromách, chaosu a všech katastrofách ponese vinu samo pozemské
lidstvo, byť chorobně hloupí a neodpovědní přemoudřelci a vědci budou tvrdit opak. Faktorem všeho zla je v zásadě a bez stínu pochybnosti přelidnění, resp. všechny s ním spjaté potřeby a žádostivosti, které lidstvo uspokojuje nehoráznými, ničivými machinacemi v přírodě,
zvířecí a rostlinné říši, čímž zákonitě ovlivňuje také atmosféru a klima, což způsobuje též
oteplování, resp. změnu klimatu, a vede ke globálnímu ničení životního prostředí. Budou se
také rozmáhat otevřená prostituce, kriminalita, problémy s azylanty a nový nacismus, což
bude způsobovat velké problémy, přičemž tento nový nacismus se nebude rozšiřovat pouze
v Americe, což budu ovšem znovu tematizovat později. Proti tomu a vůbec proti všem ostatním zlořádům musejí být již dnes přijata a prováděna velmi tvrdá, účinná a obsáhlá protiopatření, stejně jako proti světovládným intrikám USA, které za pomoci mocí posedlých
a úslužných kreatur a manipulací svých tajných služeb podněcují po celém světě války, revoluce a politické převraty, přičemž i samy s vlastní armádou vpadávají do cizích zemí a vedou
války. Tímto způsobem uvrhávají dané země do chaosu a využívají mentalitu, náboženství
a politiku jejich populací k tomu, aby zlomily odpor proti USA, přičemž vyhlazují všechny,
kteří mají protiamerické sklony. Kvůli svému závratně rychle rostoucímu přelidnění je lidstvo
nuceno stále častěji a pronikavěji drancovat Zemi a ničit životní prostředí, přírodu, zvířectvo
a rostlinstvo, neboť nezadržitelně rostoucí světová populace – jejíž počet bude podle předpovědi již na přelomu tisíciletí činit asi 7 miliard lidí – chce uspokojovat všechny své, stále se
stupňující, potřeby a žádostivosti všeho druhu. Potřeby a žádostivosti lidstva rostou přímo
úměrně k jeho rostoucímu přelidnění, přičemž lidstvo stále intenzivněji a velmi zhoubně narušuje a zcela plení jak planetu Zemi, tak i její přírodu, zvířectvo, rostlinstvo a veškeré životní
prostředí, pokud jde o krajiny, lesy, pole, role, nivy, jezera, potoky, řeky, proudy, moře, atmosféru i klima.
Samotná planeta je sužována, neboť jaderné i jiné exploze narušují strukturu Země a vyvolávají zemětřesení, jež budou v budoucnu častěji způsobovat velké katastrofy spojené v mnoha
mrtvými. Vodstva, příroda, atmosféra a přízemní vesmír jsou a budou znečišťovány, pralesy
budou ziskuchtivě ničeny a pustošeny a zemské zdroje neodpovědně drancovány.
Příkazem doby a budoucnosti by muselo být to, aby se učinila přítrž celému šílenství pozemského lidstva, tedy stále rychleji rostoucímu přelidnění a veškerým z něj plynoucím zločinným destrukcím, jež pramení, resp. budou pramenit z klimatické změny, která již započala
a která již za několik málo dekád bude způsobovat katastrofické důsledky. Avšak předpovědi
jasně vykládají, že všechny ty destrukce, devastace, chaos a katastrofy zastaveny nebudou.
Veškerým zlým dopadům, objasňovaným v předpovědích, tedy nelze předejít, což mi nicméně nebrání v tom, abych i nadále volal do světa, že celé to šílenství přelidnění a s ním spjaté
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ničivé machinace musejí být zastaveny, a to velmi rychle a dříve, než již nebude možné nic
zachránit. To ovšem nutně předpokládá, aby lidstvo zavedlo globální a kontrolované zastavení porodnosti a následně také účinnou kontrolu porodnosti, díky čemuž by se světová populace snížila a mohla být udržována na rozumné úrovni. Pouze tak mohou být rostoucí potřeby a žádosti pozemského lidstva utlumeny a všechny s nimi spjaté destrukce ukončeny
a redukovány na rozumnou míru.
Skutečně je již dnes, v roce 1947, učiněno velmi mnoho zlých nepravostí pro to, aby se předpovědi neúprosně vyplňovaly, a to i v tom ohledu, že se bude znečišťovat životní prostředí
působením všemožných motorů na fosilní paliva a působením továrních komínů atd., což se
již nyní stalo problémem. Mimoto se praktikují i nespočetné další formy znečišťování vodních
zdrojů, vzduchu a všeobecného životního prostředí, přičemž se také ničí kulturní zemina,
jelikož lidé stavějí stále více staveb všeho druhu, jakou jsou obytné domy, továrny, silnice,
cesty a sportovní hřiště atd.
Toto jsou části předpovědí, jež byly dosud učiněny a jež se mají nyní dostat do rukou veřejnosti, a sice spolu s následující básní, která ozřejmuje, co se bude odehrávat působením USA
a diktátorské unie, která bude ještě před přelomem 3. tisíciletí vznikat v Evropě. Lidstvo musí
obdržet osvětu a tu mají povinnost poskytovat všechny veřejné orgány, jelikož jsou hlásnou
troubou populace. Je tedy žádoucí, aby to vše bylo v plném rozsahu zveřejněno.
Es werden erzittern Amerika und das Europaland,
wenn vom Osten Freiheit kommt mit harter Hand,
die unterdrückt wird von Amerika und Europa her,
die jedoch gestraft werden durch eine harte Lehr,
für den Weltherrschaftssinn, den sie böse hegen
und damit Länder und Völker in Diktaturen legen.
Der grosse Bär wird kommen, der Freiheit bringt,
Russenland, das die ganze Unfreiheit niederringt,
die in Amerika und Europa aus vieler Munde gellt,
wie vielfach in andern Ländern rund um die Welt;
doch der Bär aus dem Osten wird sie vernichten
und das Ganze zu Frieden und Freiheit schlichten.
Doch es wird lange dauern bis dahin, mit Klagen,
die mit Tränen werden in die Welt hinausgetragen,
weil böser Terrorismus, Diktatur, Hass und Krieg
dem Frieden und der Freiheit verwehren den Sieg.
Macht und Weltherrschaftsgier zerreissen die Welt,
und in vielen Ländern gar manch Todesschrei gellt,
weil Amerika sowie Europa Unfreiheit hinaustragen
und die Menschen mit Krieg, Not und Elend schlagen.
Die Unfriedenstifter, deren Tun auf Macht gründet,
werden vom Bären belehrt sowie ihnen verkündet,
dass Weltmachtansprüche böse Unfrieden schürt,
was die Menschheit in Tod sowie Verderben führt.
Darum wird der Bär alles Übel Amerikas zerreissen,
und es wird auch Europa das gleiche verheissen.
Wenn gewalttätig vom weltraffenden Amerika her
Kriege alles in der Welt zerstören, kreuz und quer,
wenn von der Europa-Diktatur gleiches widerhallt
und Mordgeschrei von bösem Terrorismus erschallt,
dann wird der Bär starten, den Unfrieden zu beissen, und das
wird der Westmächte böses Tun zerreissen.

Amerika a Evropa se budou chvět,
až z východu tvrdou rukou ku svobodě budou spět.
Amerika a Evropa svobodu utiskujou,
tvrdému trestu a učení ale neuniknou.
Světovládu budou zlobně vésti chtíti
a země, národy v diktatuře vlastní míti.
I přijde medvěd velký, aby svobodu nesl,
národ Rusů, by nesvobodu celou odnesl,
která v Americe a Evropě z mnohé huby zvučí,
a často i v jiných zemích po světě celém hučí.
Medvěd z východu ji arci zdolá,
a celou věc k míru a svobodě srovná.
Do té doby čas to dlouhý, nářků plný,
jež se slzami do světa budou rozneseny.
Terorizmus, diktatura, zášť a válka
tož míru, svobodě vítězná zavírají vrátka.
Moc, světovlády lačnost derou svět,
a v zemích četných smrtelný ryk slyšet jest.
Amerika a Evropa ze sebe nesvobodu dere,
a lidstvo se pak ve válce, bídě, bědách pere.
Strůjci nepokojů, jež v činech moci kotví,
budou medvědem poučeni a dáno jim proroctví,
že ambice světovládná zhoubný nepokoj jen plodí,
což lidstvo do smrti a zkázy vodí.
Proto medvěd roztrhá celé americké zlo,
a také Evropě bude totéž slíbeno.
Až z Ameriky světochtivé násilí bude zníti,
pak svět války, zkázu plnou všude bude míti.
A až z diktatury evropské totéž ozývat se bude
a vražedný povyk zlého terorismu pak všude,
pak medvěd spustí dílo své a nepokoj v zubech stiskne,
a západních mocí zhoubné činy pryč, toť dílo jisté.

Bülach, 7. Juli 1947, Eduard Albert Meier

Bülach, 7. července 1947, Eduard Albert Meier
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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva
Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren
a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM
Sedmistý čtyřiadevadesátý kontakt
neděle, 27. února 2022, 23.33 hod.
Billy Tak, a jsme zase zpátky; hned na úvod bych chtěl začít s tím, co jsem ti již říkal, tedy
s tím, na co se ptala Bernadette kvůli tomu času 21.58 hod., v němž jsi přišla při svých posledních 3 návštěvách mé osoby.
Bermunda Přirozeně, to mohu znovu zodpovědět tak, že se tomu stalo proto, že jsem k tobě přicházela právě v době, kdy jsem ukončovala svoji kontrolní práci, která probíhala výslovně zde, v této oblasti. Z toho důvodu nastala shoda časových okolností, takže bylo pokaždé 21.58 hod., když jsem se u tebe objevila.
Billy Toto je tedy řešení této záhady, to jsem samozřejmě nevěděl, a proto jsem o tom ani
nepověděl Bernadette, když se mě na to ptala.
Bermunda Tak to vyplynulo, jelikož jsem byla pověřena pozorovat události na Ukrajině,
s čímž jsem pokaždé skončila krátce předtím, než jsem k tobě přišla.
Billy Aha, pak tady mám něco velmi zajímavého, totiž jeden článek o ukrajinské krizi, který
zveřejnil deník »Tages-Anzeiger«, což mi připadalo neobvyklé, jelikož jinak jsou švýcarské
noviny zaměřené spíše na to, aby šířily všeobecné chybné názory lidí, kteří – jak musím žel
opakovaně zjišťovat – nechávají své žvásty plynoucí z vlastní hlouposti, resp. nemyšlení, otiskovat v novinách, tedy právě i v deníku »Tages-Anzeiger«. V tomto případě ale jedna žena,
Yvette Estermannová ze strany SVP (Lucern), napsala ohledně toho debaklu spojeného s jednáním Ameriky, NATO, Ruska a Ukrajiny následující:
TA: K posledním ženám, které projevují pochopení pro Putina, patří lucernská členka Národní
rady za SVP, Yvette Estermannová. Ta podotýká:
»To, co se aktuálně odehrává na Ukrajině, je smutné, ale pochopitelné. Podle mě za tuto situaci nese odpovědnost Západ.«
TA: Estermannová, která vyrůstala v někdejším Československu, zaujímá stanovisko, že Ukrajina historicky patří k Rusku.
»Lze pochopit, že Putin nemůže akceptovat, aby se organizace NATO přiblížila až k ruským
hranicím. Chce pouze chránit vlastní lid – takový je jeho úkol ve funkci hlavy státu.«
TA: Sankce proti Rusku odmítá.
»Tím se trestá pouze populace. Bylo by bývalo správné zabývat se včas Putinovými návrhy
a vyjednávat s ním.«
TA: Estermannová popírá, že je Putinův postup v rozporu s mezinárodním právem.
»Mezinárodní právo je otázkou úhlu pohledu. Rusko má podle mého názoru právo chránit své
hranice.«
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TA: Podle ní je potřeba nárazníková zóna mezi Východem a Západem, která by zahrnovala
alespoň region Donbasu.
To, co tahle paní Estermannová říká, vypovídá o tom, že není hloupá ani pošetilá, ale je vědomou a pravou myslitelkou, která události vidí a hodnotí reálně a v souladu se skutečností.
To stojí však v protikladu s těmi, kteří Rusko totálně zadupávají do země a odsuzují. Zhruba
v témže rámci jedná ta mladá, fanatická novinářka Luzia Tschirky, která vysílá z Ukrajiny
a stále vykřikuje ve švýcarské televizi své štvavé tirády proti Rusku. A právě totéž dělá hlavně
i německá ministryně zahraničí Baerbocková a zaměstnankyně diktatury EU, von der Leyenová. Avšak nemyslící jsou i všichni ostatní z vlád, jakož i různí jednotliví pozemšťané a občané
národů; ti všichni jsou tedy hloupí a omezení, a tudíž jednoduše přebírají názory druhých
a opičí se po nich, aniž by kvůli své myšlenkové lenivosti a neschopnosti myslet viděli pravou
realitu, jaká je dána ve skutečnosti a její pravdivé povaze. Tato realita je totiž naprosto jiná,
než jak ji rozšiřují Američané a nepřátelé Ruska, kteří poštvávají ostatní proti Rusku, a než si
tito lidé vštípili do hlavy, a tudíž nedokážou vidět ani chápat realitu v tom smyslu, že pravým
pachatelem a válečným štváčem není a od nepaměti nebylo Rusko, nýbrž Amerika; právě
Amerika nese na probíhajících, zhoubných událostech vinu, jakož i na tom, co Rusko nyní rozpoutává, čímž dělá přesně to, čeho chtěla Amerika – která chce Rusko zničit a srovnat se zemí
– dosáhnout pomocí rozšiřování NATO na Ukrajině. A Amerika nedá nikdy pokoj, dokud tohoto cíle nedosáhne – pokud se nestane, že jednoho dne bude muset stáhnout ocas a vzdát se
svých světovládných manýrů.
Musí být samozřejmě řečeno, že nikoliv celý americký lid smýšlí stejně jako vládní činitelé
a stínová vláda, a tudíž nemůže za nic z toho, co je dirigováno a činěno shora; tamní prostí
občané nemají vůbec žádnou možnost – stejně jako občané v jiných zemích – podniknout
něco proti chybnému rozhodování a konání vrchních představitelů a jejich hlasitých a jásavých přívrženců. Občané mají jednoduše svázané ruce, a proto jsou bezmocní a nemohou nic
učinit pro to, aby všem těm zlým nepravostem zabránili nebo je jednoduše změnili k lepšímu.
Stejně vypadá situace také v Rusku, i ohledně toho, co se v současnosti neoprávněně odehrává a že by Rusko mělo rozumně jednat, spíše než vést válku proti Ukrajině, kterou Amerika
s plným vědomím vyprovokovala, na což vedení ruského státu plně přistoupilo, v důsledku
čehož šíří strach a hrůzu, a navíc také zabíjí, boří, rozšiřuje bídu a nutí velké zástupy ukrajinské populace k útěku. Ruská strana tedy jedná ve své odpovědi rovněž nerozvážně, pomstychtivě, pohrdlivě vůči lidskému životu a zločinně, jak Amerika to celé nelogicky, nerozumně a nesoudně zorganizovala ve své touze po světovládě a s pomocí organizace NATO.
A naprostým vrcholem je skutečnost, že se ukrajinští nespolehlivci a vypočítavci působící
v ukrajinské vládě a zastávající Ameriku a NATO prokázali jako ideologicky koupení a že i navzdory válce stále ještě volají po NATO. Tito idioti nepomýšlejí na to, že tímto způsobem o to
více Rusko dopálí, a že navíc hrají do karet americké dychtivosti po světové vládě. Tyto způsoby tím spíše podpoří válečné boření a vraždění, přičemž hlupáci a omezenci – kteří hodnotí
kladně, a tedy schvalují chování viníků v USA a v různých státech Země a jejich národech
a kteří s velkým povykem zatracují Rusko, místo aby zastavili machinace Ameriky, která na
všem skutečně nese vinu – způsobují, že narůstá nebezpečí další, 4. světové války. První světová válka byla vedena již mezi léty 1756 až 1763, a rovněž ji vyprovokovala Amerika, což je
světové veřejnosti samozřejmě zamlčováno, stejně jako fakt, který hrozí nyní, tedy že v nadcházející době může nastat atomová válka, pokud ti, kteří jsou odpovědní za to, co se nyní
odehrává, konečně nedostanou rozum a nezačnou logicky a soudně myslet. A to se týče jak
Ameriky a NATO, tak i Ruska; a přitom je lhostejné, že je Rusko plně v právu v tom ohledu, že
jej západní mocnosti notně a řádně obelhaly a podvedly. To, co Rusko rozpoutalo válkou, je
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právě tak bezprávné, jako lži a podvody západních mocností, které Rusku 2. 2. 1990 přislíbily,
že se NATO nebude rozšiřovat na východ.
Do Ruska se lidé po celém světě pouze navážejí, což nečiní pouze vládní činitelé většiny států,
nýbrž i žurnalisté a ti, kteří hovoří v televizi, ale dále také populace četných zemí, zatímco
pravý viník, který štve do války, není ani slůvkem zmiňován – tedy Amerika. Vůbec se nemluví
o tom, že skutečnými původci celé katastrofy jsou američtí vládní činitelé – zejména tajná
stínová vláda na pozadí –, neboť o tom vládne nejhlubší mlčení, vinou čehož je lidstvo uváděno v omyl. Tak se ovšem postupuje s vypočítavým záměrem, a hlupáci a pošetilci, tedy lidé
nemysliví, jsou poštváváni proti Rusku, aby v tomto ohledu stáli za Amerikou a poskytovali jí
všemi možnými způsoby pomoc, aby mohla uskutečňovat své tajné plány na dosažení světové vlády – čehož si ti, kteří Ameriku vynášejí do nebes, nejsou vědomi. Lidé nerozpoznávají
fakt, že se USA chtějí usadit na Ukrajině prostřednictvím NATO, aby jim tato organizace napomohla dosáhnout cíle, jenž spočívá v tom, že chtějí uspokojit své tajné choutky po dosažení světové vlády. Tuto skutečnost nerozeznávají a neuvědomují si všichni ti, kteří nerozpoznávají pravdivou povahu své bludné představy o Americe a kteří této zemi věřivě holdují, stejně
jako jsou otrocky závislí i na svém imaginárním »milém pánubohu«.
Vskutku, to, co pozemšťané praktikují vlivem své bludné bohovíry, vynášejí též do vnějšího,
okolního světa, a prokazuje se, že také bez zábran a extrémně do politiky, a tudíž každým způsobem napomáhají tomu, aby se v širokém okruhu národů šířily politické lži, intriky, klamání
a chybná politická líčení atd. To má za následek, že lidé v populacích, kteří věří politice a kteří
zpravidla věří i bludné náboženské víře, se nechávají politikou notně a řádně oklamávat
a podvádět a také ošizovat všemi těmi, kterým lhaní, podvádění, klamání a chybné líčení věcí
atd. ve formě závislosti tak masivně přešlo do krve, že se cítí prachbídně, když musejí vyslovit
byť jen jediné pravdivé slovo. Jejich vlastní mínění je už jen vlivem bludné bohovíry, která je
ovládá, natolik zamlžené, že již nejsou schopni utvořit si vlastní názor, a tudíž se jednoduše
opičí po názorech, falešných přesvědčeních, postojích a chybných posudcích, které slyšeli
od jiných, takže je neuvážlivě přejímají a právě jim věří, stejně jako nerozvážně a věřivě zastávají i bludnou bohovíru. Samozřejmě má každý člověk věřit tomu, čemu chce, to je každého
vlastní věc, a každý člověk může mít také svůj vlastní názor, neboť ten nechci nikomu upírat,
a tak každý má věřit tomu, čemu chce, a může mít názory, jaké chce. V zásadě neupírám žádnému pozemšťanovi ani jeho víru, ani jeho názor, neboť tato záležitost je a zůstává pouze věcí
každého jednotlivce. Každá osoba je odpovědná za sebe samu, a tudíž se nemusím vměšovat
ani do její víry, ani do jejích názorů, pokud jimi neškodí jednotlivým spolubližním, nebo dokonce většímu počtu lidí. Je-li tomu jinak, tak je zcela určitě odpovědné a mojí povinností
coby člověka vytvářet osvětu a říkat, co je správné a co chybné, což také činím, a jsem proto
napadán, což si velmi dobře uvědomuji. Mé dotyčné řeči a osvětová poučení však nemají nic
společného s tím, že bych upíral jednotlivým spolubližním jejich víru nebo mínění nebo
že bych je kvůli těmto věcem odsuzoval; a to nečiním ani tehdy, když jim – ze svého pohledu
– říkám, co je na jejich víře nebo jejich názoru chybné. Přirozeně si v tomto ohledu nemohu
nárokovat a hlavně se ani opovážlivě domnívat a tvrdit, že jsem vševědoucí, že jsem ve všech
směrech bezchybný a že jsou má slova vrcholem moudrosti vystihující veškeré vědění o realitě, a tedy také o skutečnosti a její pravdě, neboť takovéto tvrzení by bylo nevídaně namyšlené a opravdu velikášské. A v neposlední řadě by se jednalo o klamání, které by dalece přesahovalo pouhý podvod a lež a které by mě coby člověka připravilo o důstojnost. Když teď ale
chci mluvit o tom, co se děje ve světě, tedy v těch ohledech, o nichž hovoří paní Estermannová, tak musím říci, že má pravdu, stejně jako ti, kteří po celém světě tvoří menšinu, ale kteří
jsou v právu ohledně toho, co říkají, zastupují a pravdivě vědí. A tato realita není pouze jejich
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věděním, ale také skutečností a její korektní správností, jež se zakládá na fakticky jistém faktu, že Rusko nenese vinu na všem, co se nyní odehrává na východě, resp. na Ukrajině, což lze
dokázat, a sice pomocí starých videonahrávek z 2. 2. 1990, které byly pořízeny na bezpečnostní konferenci v Mnichově. O tom neexistuje žádná pochybnost, a proto může člověk tuto
věc zpochybňovat a překrucovat, jak chce, neboť to, co se odehrálo, a co bylo navíc zachyceno na film, skutečně je a také zůstává faktem, a tudíž to nelze žádným způsobem negovat,
a ani překrucovat, vykládal jinak a zapírat.
Vpravdě je právo na straně Ruska, které se staví na odpor tomu, co vyprovokovala Amerika
svým válečným štváčstvím a o co se pokoušela svými zločinnými, zákeřnými, po světovládě
bažícími a slib porušujícími snahami v tom ohledu, že by Ukrajina měla být začleněna do mezinárodní žoldnéřské organizace a faktického vražedného spolku NATO.
To celé s vědomým kalkulem podněcovaly USA, které dobře věděly, že nevyhnutelným následkem bude vyprovokovaná válka, která by eventuálně mohla být vedena jadernými zbraněmi, přičemž tato katastrofa představovala, když se na to podíváme správně, již od samého
počátku, už jen svým plánováním, válečný zločin. To proto, že do tohoto plánu byla záměrně
zapojena Ukrajina a že bylo naprosto jasné, že Rusko nepovolí, a že se tudíž chopí zbraně
a bude se tímto způsobem bránit, což zákonitě většinu světa popudí proti Rusku. S tím také
souviselo, že se na této věci spolupodíleli ideologicky pomýlení a koupení zaměstnanci ukrajinského státu, kteří spolu s Amerikou poštvávali svůj vlastní lid proti Rusku. Proto se stalo, že
i mnoho dalších států hrálo na stejnou notu, a tak hlupáci a pošetilci začali tvrdě okřikovat
Rusko a osočovat jej jako viníka, ačkoliv na celé katastrofě nese vinu Amerika. To proto – budiž znovu zmíněno, že to lze prokázat na základě videonahrávek a také na základě písemných
záznamů –, že Amerika a Německo 2. 2. 1990 svatosvatě slibovaly, že nebudou NATO, a tedy
alianční svazky NATO nikdy rozšiřovat o východní státy. To byla lež a bezobdobný podvod,
neboť tento ústní slib – a také ten musí být dodržován – byl krátce poté porušen, a sice tím,
že se s organizací NATO postupně spojovaly státy hraničící s Německem a státy východní, takže byl daný příslib porušen a představoval lež a podvod, neboť se NATO rozšiřuje na východ.
Nuže, Amerika se nestarala o to, že jednoduše porušila svůj slib, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, čímž s vědomým kalkulem rozpoutala debakl na Ukrajině, resp. zákonité válečné akce Ruska proti Ukrajině. A okolnost, že v těchto končinách a obrovských oblastech
vlastně již ve velmi dávné době vznikne stát, byla tehdy, v pravěkých dobách, známá již
Plejaren, jak mi vysvětloval Sfath, neboť bylo předzíráno, co se jednoho dne odehraje a že
také vznikne Amerika, která však opět zanikne, a sice (...) To tedy Plejaren věděli již tehdy
na základě svých pohledů do budoucnosti, a je jim známo, co se jednoho dne odehraje a že
také Rusko (...) Fakt, že v této zemi jednou vzejde mocná společnost, tedy v dnešní řeči
a dnešním chápání na politické rovině, byl tedy pevně daný, stejně jako i ten, že bude tato
země jednou globálně napadána, a sice pomocí lží a podvodů – to bylo jisté i tehdy, když
Plejaren v dané době tuto skutečnosti rozpoznali na základě předzírání, které bylo písemně
zaznamenáno, jak vysvětloval Sfath.
A když toto říkám o Rusku, tak vím od Sfath, že tato krajinná oblast byla již v pravěku, a tedy
mnohem dříve než ve starší době kamenné, resp. než v paleolitu, řídce osídlena ranými lidmi.
To je ovšem archeologům a paleontologům atd. dosud neznámé, stejně jako nevědí ani mnoho jiných věcí, pro něž také vypočítávají chybné doby, a navíc si řadu záležitostí fantazijně
smýšlejí, takže neodpovídají skutečnosti. V tomto ohledu mohu často jen kroutit hlavou, neboť skutečně vše, co se tvrdí, se vůbec neshoduje s tím, co jsem viděl, zažil a zakusil spolu se
Sfath na našich (...)
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O mnoho tisíciletí později vzniklo ono vlastní, rané pozemské lidstvo, jehož příslušníci se vzájemně pobíjeli a také požírali, když se střetly cizí skupiny – vznik lidstva tedy nastal po době
pravěké, kdy se častěji objevovaly bytosti podobné lidem, které nikdy nevyputovaly z Afriky
na sever, ale fakticky vznikaly i na severu planety Země vlivem přirozeného vývoje, stejně jako
vznikaly i všude jinde na světě v časovém rozmezí o málo větším než 800 000 let. Takové bylo
tedy jejich smýšlení a usilování, přičemž po celém světě vzcházely i nejrůznější rasy, jež měly
zvláštní znaky, barvy kůže, velikosti i vzezření atd., a jež navíc od samého počátku neměly
nikdy nic společného s opicemi nebo opicím podobnými bytostmi, s nimiž tedy nikdy nevykazovaly »příbuznost«, jelikož se jednalo o svébytné životní formy – což je v rozporu s podvodem Charlese Darwina. Byli to ovšem právě pralidé, a celý jejich habitus, resp. tělesný a fyziognomický stav, jejich vzezření, a tedy jejich vizáž, resp. obličej (který se vlastně v němčině
nemá správně nazývat slovem »Antlitz«, nýbrž »Anlitz«) se ještě zcela odlišovaly od podoby
dnešních lidí. Také vlastní forma hlavy tehdejších pralidí byla po stránce symetrie ještě zcela
odlišná od hlavy dnešního člověka. Vše na těchto raných lidech bylo disproporční a neúměrné, tedy celé tělo s pažemi, rukama a nohama, jakož i hlava a její tvar.
Sfath dále vysvětloval, že o tisíciletí později začne mnoho těchto lidí obývat zemi, která se
dnes nazývá Rusko; budou to cizí přistěhovalci, již budou přicházet z různých severských oblastí i z jihu, hlavně však ze zemí, jež se dnes nazývají Norsko, Švédsko, Řecko a Turecko. Sfath
podotýkal, že tito přistěhovalci, kteří budou později nazýváni Rusy, se v této zemi, jež se bude
pak jmenovat ruská oblast nebo jednoduše Rusko, usídlí a stane se jejich domovem. Takový
byl tedy normální vývojový proces obyvatel této obrovské země. Když pak v této zemi nastala
mladší doba kamenná, vzešla tam mimo jiné takzvaná bugo-dněsterská kultura, po níž následovala – pokud si ještě správně vybavuji výklady Sfath – kultura Stredny Stog. Poté, když nastal přechod k době měděné a když nastala doba bronzová, vznikla oblast kurganské kultury,
což ještě do jisté míry vím. Co se potom celkově odehrávalo a jak vlastně Rusko vznikalo,
o tom se lze jistě dočíst v dějepisných knihách, pokud se o to někdo zajímá, neboť tyto věci
jsou jistě popsány a vypovídají o tom, jak a kdy vlastně vzešla široká oblast Ruska, k níž nakonec patřila také Ukrajina.
Co se nyní týče toho debaklu a války na Ukrajině – při níž se skutečně hovoří o nasazení jaderné techniky ze strany Ruska –, tak k tomu je nutno říci, že válečnou reakci Ruska má
na svědomí válečné štváčství USA, a zavinila ji tedy tato země, jelikož nedodržela svůj slib, že
se NATO nebude rozšiřovat na východ, a již záhy jej porušila. Američané již brzy po svém ústním slibu tento slib porušili a zapojili do NATO, resp. učinili spojencem NATO země, které sousedily na východě s Německem, a tudíž bylo Rusko – tehdy ještě SSSR – pomalu, ale jistě blokováno organizací NATO vůči Západu. Toto tajně podnítila Amerika, která je vlastně hlavním
strůjcem spiknutí mezinárodní žoldnéřské organizace NATO, kterou diriguje, zatímco přímí
vůdci NATO jsou ovlivňováni Amerikou a následují a provádějí její manýry, což je ovšem sveřepě a neústupně popíráno. Skutečnost, že Ukrajina vlastně od nepaměti náleží k Rusku, je
dnes patrně již nesporná, jelikož se poměry státní politiky v průběhu času drasticky změnily,
avšak v jiném ohledu je nutno povědět následující: Amerika činí od nepaměti podvodně pravý opak toho, co smluvila a slíbila, stejně jako to běžně činí i mocichtivci na vrchních postech
státu. To započalo již potíráním a vyhubováním amerických původních obyvatel, indiánů, jejichž pronásledování – probíhající v nejdelším válečném stavu na světě – skončilo teprve před
několika málo lety. Veškerá moc Ameriky je ustavována jinak, resp. právě jiným způsobem,
a sice tak, že Amerika s pomocí NATO postupně dosahuje světové vlády. Když se zamyslíme
nad tím, že americký stát založili cizí přistěhovalci, zejména ti z Evropy, přičemž ti první z nich
pocházeli z Anglie a Holandska – a poté Ameriku osídlovali i přistěhovalci z Německa, Švýcar-
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ska, Francie a Itálie atd., kteří do této země vycestovávali z náboženských, kriminálních, politických a ekonomických důvodů, anebo proto, že byli vnímáni úřady jako »obtížní občané« –,
tak se nemusíme podivovat tomu, že si tito lidé zachovali tytéž způsoby, jaké jim byly vlastní
v jejich dřívější vlasti, a jaké se tedy v mnohých z nich zachovaly až do dnešního dne; toto
osídlení Ameriky nastalo dlouho, dlouho poté, co Ameriku poprvé osídlili Vikingové, což učinili dlouho předtím, než tento světadíl »objevil« Kolumbus. Přitom hovořím ale pouze o těch,
kteří byli nepočestní a kteří své nekalé motivy předávali při výchově svým potomkům, zvláště
o těch, kteří byli nuceně usídleni jako otroci. Tito otroci byli vedle těch, kteří byli drženi
na jihu země, předchůdci dnešních Američanů tmavé pleti, které loupili v Africe mezinárodní
obchodníci s otroky a poutali je okovy, avšak hromadně je házeli, vzájemně spoutané, do moře, kde žalostně utonuli, když hrozilo nebezpečí, že přijde např. těžká bouře, která by ohrožovala loď.
Po staletí trvající válečný stav mířený proti indiánům vlastně započal již předtím, než první
americký prezident, Washington, jednoduše zastřelil francouzského mírového důstojníka nesoucího bílou vlajku, aniž by tento mohl začít vést svůj mírový rozhovor. Již první americký
prezident byl tedy vrah, po němž následovali další, zvláště Harry S. Truman, který ve 3. světové válce rozkázal, aby byly 6. a 9. srpna 1945 svrženy jaderné bomby na Hirošimu a Nagasaki.
Navíc byl tento zákeřný, někdejší prezident USA, Harry S. Truman, vlastním osnovatelem, původcem a rozkazovatelem organizace NATO, kterou nyní Amerika používá k tomu, aby »napráskala« Rusku.
Tím, co jsem nyní pověděl, je vlastně řečeno dost o tom, co se ve skutečnosti odehrává a že je
světová populace voděna za nos pomocí lží a podvodů. Nejhorší na této věci je to, že se švýcarská vláda hloupě, pošetile, a tedy nemyslivě přidává k tomu, co nařizuje svět a zejména
diktatura EU, jež zaujatě pozvedají svoji moc proti Rusku, třebaže viníkem celého zlořádu je
Amerika působící v pozadí NATO. Švýcarsko se tedy kloní na stranu Ameriky a zákonitě i na
stranu organizace NATO – která se jako taková vlastně drží mimo tuto věc, jelikož zde opět
Amerika uplatňuje svoji moc – a táhne za jeden provaz s diktaturou EU a státy, které ruší své
ekonomické kontakty s ruskými bankami, firmami a koncerny, místo aby i nadále udržovaly
s Ruskem světově důležitý kontakt a zůstávaly neutrální. Švýcarsko také psovsky přejímá
sankce diktatury EU, což v Rusku budí nepřátelství proti naší zemi a může vést k tomu, že Švýcarsko ztratí svůj starý a osvědčený status absolutně neutrální země, a bude nejen působit
po celém světě směšně, ale rovněž se i učiní napadnutelnou na politické a válečné rovině.
Z toho důvodu je více než naléhavě nutné, aby se švýcarští vládní činitelé a jejich pobočníci,
kteří dřepí v Národní a Stavovské radě nebo kteří vykonávají svoji moc v jednotlivých kantonech, rozpomenuli – navzdory své politické neschopnosti a neschopnosti vést lid – na pravou
neutralitu a aby ji i nadále respektovali a nenechávali se negativně ovlivnit chybnými rozhodnutími a skutky diktatury EU a vlád jiných států a jejich národů.
Švýcarsko má skutečně zůstat neutrální, takže nemá proti Rusku používat a proklamovat
sankce, jaké vydává diktatura EU. Opačný přístup, při němž tedy neschopní vládní činitelé
Švýcarska přejímají sankce, jasně a dostatečně dokazuje, jak závislé je již Švýcarsko a jeho
vláda na diktatuře EU, jak jí věří a jak je tato země lapena v jejích spárech, takže švýcarská
vláda zastává názory a diktátorské manýry této diktatury a pošlapává neutralitu Švýcarska.
Porušování neutrality – které Švýcarsko nerozvážně praktikuje coby člen OSN, čímž se po celém světě zesměšňuje a ztrácí svoji hodnověrnost jako neutrální země, a sice v očích již různých států – je právě tak nesmyslné jako válečné počínání Ruska na Ukrajině, stejně jako porušování slibu, lhářství a podvádění ze strany Ameriky a NATO v tom ohledu, že se NATO ne-
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bude rozšiřovat z Německa na východ směrem k Rusku, aby toto nebylo tísněno. Tak tomu
mělo být proto, aby nevzešla vojenská nerovnováha a slovní potyčky, přičemž musím pro jednou ze svého pohledu a chápání otevřeně povědět, jak vnímám armádu, tedy jako nic jiného
než nástroj zhoubného násilí. Armáda totiž rozšiřuje násilí, když vede válku nebo »tvoří pořádek«, přičemž principem je to, že násilí zákonitě vyvolává opět násilí, neboť pozemšťánci myslí způsobem »jak ty mně, tak já tobě« a »pokud nejsi se mnou, tak jsi proti mně«, místo aby
byl problém násilí regulován diplomatickou cestou – i kdyby to mělo probíhat hlasitě, tedy
právě křikem a povykem atd. V zásadě není armáda nic jiného než organizace násilí, která
plodí násilí a opět další násilí, neboť každé vojsko neztělesňuje nic jiného než vražednou společnost, která vraždí lidi a páchá destrukce, přičemž to vše nelze nikdy napravit. Jednou zavražděný lidský život nemůže být nikdy opět oživen nebo nahrazen, neboť smrt je definitivní,
a usmrcení života není a nezůstává ničím jiným než vraždou, kterou spáchá voják, nebo dokonce hromadnou vraždou, neboť při válečných akcích nezůstává při tom, že je zavražděn
pouze jeden člověk, neboť postupně je jich vražděno mnoho. Pokud člověk ve válce jednou
usmrtil jiného člověka – což učinil, aniž by toho druhého znal –, tak v něm ihned ustupuje
pud sebeobrany a začíná jej plně ovládat vražedný fanatismus spojený s vražedným jednáním, a tudíž se daný voják zákonitě stává masovým vrahem, který vraždí, vraždí a opět vraždí.
V tomto ohledu to vypadá tak, jako když člověk propadne i jinému fanatismu a domnívá se,
že jedná výlučně správně nebo že jde po správné cestě, přičemž ale nerozeznává a není schopen si uvědomit, že nejedná nikdy správně, že kráčí vždy po chybné cestě a že skončí pokaždé
jako druhý a jako poraženec. A tak tomu je i v případě událostí na Ukrajině, při nichž vládne
bezmezný fanatismus, a sice na všech stranách: Zaprvé na straně Američanů a NATO, zadruhé
na straně Ruska, zatřetí na straně všech vládních, státních činitelů, kteří jsou zaujatí a nezůstávají neutrální, a začtvrté na straně většiny občanů populací, kteří rovněž tropí zaujatý povyk.
A tak tyto strany jednají, místo aby se chovaly ve smyslu nejlepší neutrality a aby držely zobák, a vyvarovaly se tedy každého hloupého komentáře o právu a bezpráví, když očividně
celou věc nevidí správně a když neznají skutečnou vinu faktických viníků – nebo když jsou
zaujaté a tuto vinu znát nechtějí, což je patrně hlavním důvodem jejich počínání. A tak se
vládní činitelé Švýcarska opovažují jednat, stejně jako jejich pobočníci v širokém okruhu
a velké části švýcarské populace, přičemž ti všichni jsou mimo realitu a nehodnotí celou věc
v souladu s pravdou, nýbrž podle zaujatého chování – jednak patrně z nevědomosti, jednak
ale i ze strannosti a příchylnosti k Americe –, a sice ve prospěch Ameriky a ke škodě Ruska.
Pro ty všechny má patrně daný slib hodnotu rovnou nule, a tedy ani minimální, stejně jako
pro Ameriku a všechny občany ze států po celém světě, kteří pevně podporují lháře a podvodníky USA a dávají jim za pravdu. Tady se skutečně nabízí otázka, kde je neutralita Švýcarska a té části populace, která si troufá jednoduše stranit Americe a zadupávat Rusko do země,
jelikož všichni tito zaujatci jsou kvůli své hlouposti a pošetilosti, a tedy kvůli svému nemyšlení,
neschopni pozorovat a promýšlet celou věc neutrálně a vidět skutečnost a pravdu v tom
smyslu, v jakém odpovídají faktické realitě. Švýcarská vláda a všechny ty části švýcarské populace, které s ní táhnou za jeden provaz, skutečně dokazují, jak kolísavé a názorově nestálé
jsou, což bude lidstvo po celém světě logicky vztahovat na celý švýcarský národ a bude jej
osočovat z toho, že není neutrální. Lidé totiž uvažují tak, že když je v nějakém národě několik
vzpurných samorostů, tak vnímají celý národ jako vzpurný, zcela podle starého úsloví »s nimi
šel, s nimi byl chycen, s nimi visel«; je-li tedy nějaký člověk nepočestný a někdo druhý si s ním
zadává, aniž by byl stejný jako on, tak je přesto hodnocen stejně jako ten, který je právě nepočestný. Tak budou tedy v budoucnu jednat hlupáci a pošetilci, k nimž budou patřit i vládní
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činitelé, jejich pobočníci a ti občané z populací, kteří budou kvůli svému nemyšlení prznit
neutralitu Švýcarska tím, že budou přebírat sankce diktatury EU, uvalovat je na Rusko nebo je
schvalovat. Ti všichni tedy budou ostudně ignorovat neutralitu a vměšovat se do věcí, které
se jich v žádném ohledu netýkají a které by mohli hodnotit s trvalou neutralitou a také je otevřeně neutrálně pojmenovávat a objasňovat, avšak nesměli by je nikdy zaujatě odsuzovat. To
právě proto, že jinak ztrácí neutralita zcela svůj význam, když tedy člověk skutečně nemyslí,
ale mluví a jedná bez přípravy zaujatě ve prospěch či neprospěch nějaké strany.
Vskutku, tak hloupí a omezení mohou být opravdu jen nemysliví pozemšťánci, kteří postrádají
veškerou logiku, rozum a zdravý úsudek a jejichž inteligentnost nepostačuje ani k tomu, aby
plodili méně dětí, jelikož nezadržitelné rození nových pozemšťanů stále více a nezastavitelně
stupňuje přelidnění. Přelidněnost pomalu, ale jistě ničí planetu, její přírodu a její zvířecí
a rostlinnou říši, vyhubuje ji, sužuje všechny ekosystémy, zamořuje atmosféru a klima jedovatými plyny a nutí je ke smrtící reakci. A to nehovořím o tom, že je životní prostředí zcela zavalováno nebo jinak zatěžováno plasty, jinými umělými hmotami a ostatním smetím.
Už i Vikingové měli tíseň a těžkosti s tím, aby uživili své národy – to jsem zažil a zakusil se
Sfath, když jsme (...) –, ačkoliv tehdy se vlastně ještě nedalo hovořit o přelidnění; nicméně
v tehdejší době potrava přesto již nepostačovala, aby se Vikingové mohli uživit, a proto se
před více než 1000 lety Erik Rudý a později i jeho syn, Leif Eriksson (Leif Šťastný), přeplavil
do jiné země, aby se tam usídlil, totiž právě do Ameriky, jak tuto zemi dnes nazýváme.
Země seveřanů byl tehdy skrovná a potrava pro národy se stále ztenčovala, a proto různí velitelé Vikingů kvůli nedostatku potravin odcestovali a hledali nový domov, který bylo možno
nalézt daleko za Norským mořem, v tehdejší zemi, která se dnes nazývá Amerikou, avšak Vikingové ji nazývali »Thule«, což byl název, který používali mj. i pro Grónsko a který vlastně
znamenal »nová země«, jakož ale i »nová vlast«. Vikingové se následně usídlili v nové zemi
za »velkou vodou« až dolů po Mexiko, a to asi o 500 let dříve, než Ameriku »objevil« Kolumbus, který na základě záznamů věděl, že tato země existuje, a který obelhal španělskou královnu tvrzením, že bude hledat námořní cestu do Indie, ačkoliv chtěl ve skutečnosti proniknout k zemi na západě, která ležela na druhé straně moře a o níž s jistotou věděl, že existuje –
a to byla právě Amerika. Kolumbus však nebyl jediným člověkem, který dlouho po Vikinzích
dospěl do Ameriky, neboť to se podařilo i anglickému princi Madocovi, který se jako jeden
z 19 synů krále – jehož jméno si žel již nepamatuji – plavil na západ po moři a mírumilovně se
usadil u jednoho kmene domorodců někde směrem k americkému jihu, kde se smísil s tamním lidem. Lid pak pozměnil jeho jméno, které si žel také již nevybavuji a které znělo asi
Muda nebo tak nějak, avšak v každém případě se tito přistěhovalci smísili s původními obyvateli. Je mi však známo, že celý tento lid postupem času vymřel, a sice v důsledku toho, že se
po tělesné stránce natolik změnil, že začal být náchylný k nemocem, které s sebou Evropané
přivlekli. Podobné události se odehrávaly i vlivem přistěhovalců z Afriky, když se jeden král se
svojí obrovskou družinou čítající mnoho tisíc otroků a krajanů plavil přes Atlantik a usadil se
v jižních zemích amerického kontinentu. To však ještě zdaleka nejsou všechny případy, neboť
také jiní lidé, a sice Číňané atd., navštívili americký světadíl dlouho před Kolumbem, přičemž
i velmi dlouho před Vikingy, a sice celá staletí před nimi, navštívili zemi za »velkou vodou«,
tedy právě za Atlantským oceánem, také Evropané a Asijci a usídlili se tam přinejmenším
na nějakou dobu.
Nyní se ale vraťme k událostem na Ukrajině – já se pokaždé odchyluji od tématu, jelikož mi
tanou na mysli mnohé věci, které jsem viděl, zažil a dozvěděl se spolu se Sfath, a jelikož tyto
věci navíc vypadaly zcela jinak, než jak tvrdí takzvaní paleontologové, badatelé na poli staro-
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věku a četní jiní vědci –, kde se chce Amerika a NATO usídlit, kvůli čemuž teď Rusko zuří
a rozpoutává na Ukrajině válku, což rovněž není správné a oprávněné, žádá si smrt nevinných
lidí, a navíc to vede k destrukcím lidských výdobytků. Když budu v tomto ohledu mluvit bez
obalu, tak musím znovu otevřeně říci, že Rusko – třebaže je oprávněno se bránit – nemůže
ospravedlnit svoji odplatu ani svoji sebeochranu a sebeobranu ve formě války proti Ukrajině.
Mrtví lidé a destrukce ve skutečnosti nepředstavují řešení problému spojeného se lhaním
a podváděním, kterého se dopustila Amerika spolu s NATO tím, že porušila svůj slib ve věci
nerozšiřování organizace NATO na východ, kvůli čemuž proniká do vědomí lidí i hrozba 4. světové války a nasazení jaderných zbraní.
To celé bylo bývalo nutné regulovat jiným způsobem a bez smrti a destrukce, avšak všechny
strany provádějí pouze pomstychtivé skutky, aniž by uplatnily logiku, rozum a zdravý úsudek.
Když člověk pozoruje ty postavy v televizi, které soptivě a zaujatě vykřikují své hloupé a připitomělé názory, a tedy i svoji víru v nanejvýš prolhanou a špinavou politickou propagandu –
což jsou zvláště i vládní činitelé a nejrůznější vládní úředníci, kteří s nimi vyjí ve sboru –, tak
se z toho musí každému poctivému člověku pořádně zvedat žaludek, a to i kvůli hlupákům
a pošetilcům z národů.
Vpravdě měla být celá věc vyřešena a srovnána na základě vyjednávání, i když by patrně trvalo mnoho let, než by se tento problém vyřešil. Jelikož ale Amerika nejevila a nejeví zájem
o mírové řešení, jelikož chce vidět Rusko, jak bezmocně leží na zemi, aby po něm mohla šlapat, přičemž ani nadále není ochotna ustoupit od svých neoprávněných plánů na východní
rozšíření NATO a přivtělení Ukrajiny k této organizaci, přičemž naopak ještě dostává pomoc
od koupené ukrajinské vlády, tak Rusku došla trpělivost a spustila absurdním a zločinným
způsobem válku proti Ukrajině, kterou Amerika vyprovokovala. Tímto způsobem dosáhne
Amerika toho, co skutečně chce a bude se moci i nadále, podle chuti a libosti, do všeho vměšovat, všude tam, kde si to zrovna bude přát, aniž by ji za to svět volal k odpovědnosti, neboť
ten je právě na politické úrovni otrocky závislý na Americe a hloupě, omezeně, věřivě a nerozvážně akceptuje veškeré bezpráví, jejž se tato země dopouští. Tak je tomu i v případě
Ukrajiny, kam nyní vinou Ameriky, která štve do války, Rusko válečně vtrhlo a kde vražedně
a ničivě rozšiřuje po zemi velké neštěstí, a to v neposlední řadě proto, že zrádné živly ukrajinské vlády – jako např. prezident země – podávají ruku Americe a diktatuře EU, čímž ovšem
zrazují svůj vlastní národ a zemi, a jsou tedy spolupachateli toho, co Amerika vraždivě a ničivě
rozpoutala svým konáním bažícím po světové vládě.
Rusko na celé předehře, která vedla ke vzniku této pohromy, nenese vinu, neboť tu nese
Amerika společně s organizací NATO – která chce jako mezinárodní vražedná žoldnéřská organizace navzdory danému slibu přijmout Ukrajinu, čemuž nepoctivci a ideologicky koupení
vládní činitelé Ukrajiny halasně a jásavě přizvukují, a dokonce chtějí i vstoupit do diktatury EU
–, které chtějí zabrat i Ukrajinu, třebaže ta vlastně patří k eurasijskému prostoru, a již nikoliv
k Evropě, a to jsou věci, které jsou opravdu vrcholem. Faktem dále je, že diktatura EU, stejně
jako Amerika, lační po tom zmocnit se dalších států a chce do své diktatury začlenit také
Ukrajinu, neboť mocichtivost EU nezná mezí, stejně jako neznají mezí ani vrchní, mocní činitelé Ameriky, jejich stínová vláda a ti, kteří projevují své světovládné manýry. A to, co se bude
v budoucnu ještě dále odehrávat, bude vypadat zatím tak, že toto šílenství bude pokračovat,
neboť se stane, že do budoucna již nebudou po celém světě a ve všech státech rekrutováni
do armády hlavně muži, nýbrž i ženy, které se budou moci zprvu hlásit dobrovolně, ale později budou mít povinnost vojenské služby. Tím jsem vlastně pověděl vše, co jsem povědět chtěl.
Moje řeč trvala sice trochu delší dobu, ale já ...
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Bermunda ... říkal jsi to, co zaměstnává i mě. Tvým slovům jsem velmi pozorně naslouchala
a musím podotknout, že jsi jimi velmi detailně popsal fakta a vše vyložil jasně tak, jak to odpovídá skutečnosti. Sama jsem sice nemohla zažít vše, co jsi viděl, zažíval a zakoušel se Sfath,
avšak znám to vše z mnoha jeho záznamů, jež tvoří jeho pozůstalost a jež jsou podle nařízení
Ptaah uváděny ve známost našim národům, a tudíž jsou všichni lidé na planetě Erra průběžně
informováni o tom, co jste Sfath a ty ...
Billy ... to je zase něco, kdy se Ptaah domníval, že celá tato věc musí být uvedena ve známost všem národům Plejaren, takže o tom vím.
Bermunda Mělo by to být ale pro jednou řečeno. Mimoto si myslím, že ve své skutečném
věku nemusíš již nikomu dokazovat, že máš pravdu. Tak by tomu bylo i tehdy, kdybych zohlednila pouze tvůj pozemský věk, neboť ani na základě něho nemusíš již nic dokazovat.
Billy To máš zřejmě pravdu, a mimoto ani nic dokazovat nechci; co vím, to vím, a více není
skutečně třeba. Dokazovat beztak nic nemusím, neboť vím, co je pravda, stejně jako to věděli
i ostatní, dříve než zemřeli. A i dnes ví větší počet lidí, co je pravda a že není nutno nic extra
dokazovat, neboť ne všichni patří k většině hlupáků a omezenců, ale používají svoji hlavu,
resp. svoji inteligentnost k tomu, aby skutečně sami mysleli, činili vlastní rozhodnutí a jednali.
Bermunda To vše, co jsi řekl, je správné. A co se týče vojenství, které je pozemšťanům v nejrůznějších podobách od nepaměti vlastní, tak k němu je nutno povědět, že nepřinášelo pozemskému lidstvu nic jiného než vraždění, hromadné vraždění, masakrování, znásilňování,
mučení, otroctví, zabíjení, bídu, nouzi, trápení a ničení lidských výdobytků. Současně byla
bída a nouze přinášena i samotné planetě, jakož i živočichům ve volné přírodě, přičemž bylo
mnohé zlikvidováno i v samotné přírodě a ztratilo to schopnost života. Vojska, a tedy armády,
plodí nepokoje, pohromy, trápení a nouzi, a nikdy ne skutečný mír, neboť takový je pouze
zdánlivý, jelikož to celé nezaručuje rovnováhu, která je velmi nejistá a která představuje jakýsi
pochybný klid ve věci možného vzájemného soužití různých národů a států. Vojsko a mír, to
představuje pro svět a lidstvo pouhou iluzi, neboť dokud bude existovat vojsko, dotud nebude nikdy existovat mír. Vojsko chce stále jen bojovat, vraždit, zabíjet, usmrcovat a znásilňovat,
jakož i mučit, bořit a masakrovat, právě na základě vloh, které jsou uloženy v hlubokém charakteru lidí a které kdykoliv prudce propukají navenek a formují se v činy, jakmile je nějaké
hnutí probudí a dovede k působnosti, tedy když jsou tyto vlohy osloveny nějakým počitkem,
pohybem, nebezpečím, pudem sebezáchovy nebo nějakým náhlým zvratem nálady atd.
Dále je vojsko silně charakterizováno nesvobodnou podřízeností, která člověku v každé podobě odnímá jeho svobodné rozhodnutí, a tudíž je zde přítomno podřízené, podrobivé chování,
které člověku zakazuje svobodně myslet, činit vlastní rozhodnutí a konat, což je velmi často
spojeno s hrozbou trestu smrti, a tudíž musí člověk nutně a bez dotazů činit to, co se mu přikazuje.
Vojsko představuje klasické extremistické akční pole, jehož kořeny sahají až k počátkům srocování lidstva, tedy až do doby, kdy se lidé formovali do skupin. Tehdy se utvářel nejprvotnější extremismus a bylo vytvořeno první, rané vojsko, a nadto byla odstraněna osobní demokracie. Z pohledu tohoto extremismu slouží od těch dob vojsko k tomu, aby bránilo domnělým protivníkům v jejich osobních rozpínavých snahách, načež byla lidem zakázána soběstačnost v tom ohledu, aby se nemohli prosazovat do vnějšího světa na základě své vlastní iniciativy, a tudíž bylo nutné se nejprve dotázat společenství, co se smělo učinit pro jeho blaho
a co nikoliv. Také ohledně jiných společenství se lidé museli tázat vlastního společenství
na povolení, zda pro ně smějí něco učinit nebo zda se do nich smějí přiženit/přivdat, nebo
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nikoliv. Rychle hrál roli také kapitalismus a jeho vykořisťovatelská struktura, na kterou společenství celkově dozírala, a tudíž již brzy došlo k tomu, že se vše zvrhlo do té míry, že v každém
společenství vzešlo uskupení, které se muselo násilím, vražděním a zabíjením starat o »pořádek«. Členům těch uskupení bylo zakázáno činit vlastní rozhodnutí, a byla jim navíc přibližována i poslušnost do té míry, aby postrádali vlastní vůli, aby se stali otrocky závislými na ustanoveních toho kterého uskupení a aby se mu prakticky podrobili. Tento přístup byl postupně
rozšiřován, a navíc k tomu přistoupilo i ozbrojování: Členové těch uskupení si museli zbraně
nejprve pořizovat sami, avšak v pozdější době si je ta uskupení obstarávala sama, za což
ovšem společnosti musely platit. To byl tedy ten nejprvotnější počátek, z nějž se postupem
času vyvinulo vojsko, které bylo pak nasazováno i proti jiným společenstvím ve smyslu vraždění, zabíjení, mučení, znásilňování a masakrování atd. A tak se to zachovalo až do dnešního
dne a ještě se to zhoršilo, neboť vynálezy vedly celou věc dále až do dnešní doby, kdy jsou
všechny státy tak vyzbrojeny zbraněmi, že jimi mohou vše srovnat se zemí, přičemž se mohou
stát ještě mnohem horší věci.
Billy Zhruba v témže rámci mi Sfath vysvětloval původ vojska, které lidstvo skutečně nepotřebuje k tomu, aby urovnalo rozepře mezi zeměmi. Za normálních okolností lze vše regulovat
logicky pomocí rozumu a zdravého úsudku, kdyby byli lidé právě schopni uvažovat logicky,
rozumně a soudně a kdyby se nenechávali vést pomstou a odplatou. Něco takového je však
pro pozemšťany přílišným požadavkem, neboť ti chtějí vše vyřešit nelogicky, nerozumně
a nesoudně pomocí násilí, pomsty a odvety, což vede zpravidla k válčení, ničení, likvidování,
vraždění, hromadným vraždám, znásilňování, jakož i k bídě, nouzi a smrtícím zlořádům všeho
druhu. Ale myslím si, že jsme o tom hovořili dost, a tudíž bychom se měli obrátit k nějakým
jiným věcem.
Bermunda Máš patrně pravdu, a mimoto je načase, abychom svůj rozhovor ukončili a abych
odešla. Chtěla bych ale ještě říci, že i u nás bylo dříve běžné, že hrálo vojsko důležitou roli a že
se vedly války, dokud ...
Billy ... já vím, dokud se před více než 50 000 lety na planetě Erra atd. neobjevila ta obrovská koule, načež se všechny poměry zlepšily a změnily, přičemž bylo tehdy i odstraněno vojenství a skutečně nastal opravdový mír. Mám ale ještě otázku ohledně nadcházejícího víkendu, resp. ohledně naší schůze. Jak to má probíhat?
Bermunda Ach ano, to jsem zapomněla zmínit. Ptaah mě informoval o tom, že se máte chovat tak jako na minulém třetím víkendu v měsíci, pokud nenastanou změny vlivem spolkové
vlády, jimiž se zákonitě musíte řídit. Více k tomu není co dodat.
Billy Dobrá, pak je to jasné. Jak to ale vypadá s tím, že se někdo táže na kresby a zhotovení
obrázků všech proroků? A jak je to s tím plánem, který byl vytvořen ohledně míst, která ukazují, kde bydlí pasivní členové?
Bermunda K té otázce ohledně kreseb říkal Ptaah, že je to dobrý nápad a že máte všechny
kresby zhotovit do podoby obrázků a následně je vložit do zpráv z rozhovorů atd., aby si je
mohli zájemci prohlédnout. Máte se také zamyslet nad tím, zda chcete všechny tyto kresby
začlenit do obrázkového sešitu. Co musím ale ze své strany ještě zmínit, je to, že jsem pozorovala, že byl na jedné louce vytvořen falešný symbol, který v sobě skrývá runu smrti a má
patrně vyjadřovat »mír« na Ukrajině. Toto znamení je velmi velké a měří v průměru jistě přes
100 metrů, avšak svým smyslem šíří smrt a zkázu, místo skutečného míru.
Billy To je škoda, ale pozemšťánci stále ještě nepochopili, že tím znamením, které používají
jako údajný »znak míru«, rozšiřují ve skutečnosti a v zásadě podle jeho smyslu smrt a zhoubu.
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My jsme přece všude ve svých informačních spisech a periodikách uváděli nálepku na auto,
aby se prodával pravý mírový znak, a sice za férovou cenu, avšak o to se stěží někdo zajímá,
a tak se pravý mírový znak ani nerozšiřuje po světě.
Bermunda K tomu musím jistě říci »žel«, neboť by bylo skutečně velmi podstatné, aby se
na Zemi veřejně šířilo pravé znamení míru, neboť ten symbolický znak smrti, který se na Zemi
používá jako falešný symbol míru, působí na lidi symbolicky skutečně velmi, velmi negativně.
Billy Pak mám ještě následující: Ty ses teď přece intenzivně zabývala křesťanským náboženstvím a tím, do jaké míry jde o pravdu, nebo o podvod, pokud se jedná o údajný grál a to kopí, které údajně souvisejí s Jmmanuelem alias Ježíšem Kristem a které jsou dnes nazírány
a zbožňovány jako svaté nástroje.
Bermunda Výzkumy, které zahrnovaly i cesty časem, dokázaly jasně a zřetelně, že oba tyto
předměty nevykazují vůbec žádnou souvislost s tím, co se o nich tvrdí v tom ohledu, že údajně sloužily tomu účelu, jaký se jim připisuje. Žádný z těchto objektů tedy nikterak nesouvisí
s Jmmanuelem alias Ježíšem Kristem. Tato tvrzení se zakládají na švindlu, lži a podvodu, to je
jednoznačně dáno.
Billy Pak bych měl ještě následující dotaz: Můžeš mi sdělit, jak vlastně ve své hovorové řeči
nazýváte Tvoření, Tvořivou energii a ducha? To mě zajímá.
Bermunda Pro Tvoření máme pojem »Etafirgul« a pro Tvořivou energii máme pojem
»Etafirgulenunslon«. Pro ducha nemáme žádný pojem, neboť toto slovo ve své řeči nemáme.
Nyní však musím jít, a proto nemohu (...)

Slaďounké děti v neomezeném počtu, lidské právo?
17. 02. 2020 Brigitt Kellerová, Švýcarsko
Výňatek z FIGU bulletinu č. 111, březen 2021
Milí spolucestující na stejné lodi, my všichni plujeme na lodi zvané Země; tato loď je kvůli
našemu kolektivnímu provinění zatím před ztroskotáním. Nikdo z nás už asi více nedokáže
zavírat oči před tím, že náš ekosystém se rozpadá, že tu máme hurikány, pravěké bouře, orkány, záplavy a sucha, hrozné a likvidační požáry postihující všechny části světa a že tu máme
v pohybu proudy uprchlíků bez konce, zuřící války, po světové vládě lačnící jedinci v jedné
zemi ohrožují jiné, vražd chtivé jedince, v zemích jiných, či dokonce ohrožují svými zbraněmi
celý svět. Dále tito jedinci svět zotročují nesmyslnými a nespravedlivými cly, bezbranné děti
jsou zneužívány a využívány a ženy hanobeny ve stále vzrůstajícím a strašlivém množství.
V ne příliš vzdálené budoucnosti se rovněž nebude dostávat potravin a zásoby vody se postupně vyčerpají atd. atp.
Jistě si mnozí z nás pomyslí: »To není tak hrozné, ono se to ustálí, mě se přece daří dobře, on
to milý pánbůh nějak zařídí a postará se, abychom se nezničili všichni včetně naší planety.«
Právě že ne, on to nezařídí, neboť platí, že co jsme si sami nadrobili, to si musíme také zase
sníst. Všichni jsme vybaveni rozumem a chápavostí, a proto je načase, abychom tyto skryté,
rozsáhlé a ladem ležící poklady také využívali. Počítáme-li šedé cifry všech neregistrovaných
osob, tak jsme na nárůstu dalece přes 9 miliard lidí, 7.76 miliard bylo kdysi.
Naše navzdory všemu ještě částečně překrásná planeta je zařízena na dobrou půlmiliardu
lidí, tak aby mohli řádně žít v míru a hojnosti. Každé další zplozené dítě, ať už kdekoliv, bude
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opět potřebovat vodu, jídlo, oblečení, elektroniku a mnoho dalšího, a až bude mít dostatečný věk, tak se bude chtít dožadovat svého práva být účastníkem silničního provozu se svým
vozem. Dokážeme si uvědomit, jak to půjde dál? Já myslím, že nikoliv, neboť to bude mnohem horší, než to dokáží vyjevit i ty naše nejtroufalejší představy. Chceme skutečně absolutně ziskuchtivě přihlížet – neb děti jsou tak slaďounké a jsou naše lidské právo – jak ony s absolutní jistotou hladoví, žízní a jak jsou za trochu teplého místečka ubíjeny k smrti jinými,
silnějšími či drzejšími lidmi v nouzi?
Lidé žijící v klecích jsou dnes žel již realitou. Dnes jsou v Hong Kongu, zítra či pozítří mohou
takto žít naši potomci. Budou doslova zápasit o práci a obživu, marně, neboť přelidnění –
které se naprosto vymklo kontrole – je donutí živořit v bídě! Stanou se natolik tupí a hloupí
z bezbřehé digitalizace, že se pro ně vzájemná lidskost a rozumné myšlení stanou cizími slovy, což se dnes už dostatečně zjevně projevuje.
Ne, dnes už nejde o vlastní takzvané právo mít děti. Jde o přežití nás všech tím, že rozumně
uznáme, že naše lidstvo nevystoupá do ještě závratnějších výšin, protože jinak všichni zanikneme.
Zastavení porodnosti je příkaz této doby, než ale naši zpomalení a zbabělí politici (všechna
čest výjimkám) učiní nezbytná celosvětová opatření, tak jsou ti z nás, kteří jsou ochotni
převzít odpovědnost, sami nabádáni k činům.

Co je dobrá otázka ohledně Učení ducha?
Bernadette Brand, Švýcarsko
Časopis FIGU »Hlas Věku Vodnáře« č. 178, březen 2016
Na přihlašovacím formuláři na generální shromáždění pasivních členů je k dispozici možnost
každý rok položit tři otázky ohledně Učení ducha. Pro nás členy základní skupiny (KG49) je
zajímavé pozorovat tuto možnost, jak ji využívají naši studenti Učení ducha. Zatímco někteří
každý rok pokládají všelijaké otázky patrně bez výběru, aniž by se nad tím zamýšleli – ať už se
skutečně týkají Učení ducha či nikoliv – jiní pro změnu úmyslně přehlíží tuto možnost. Buď
proto, že je při nejlepší vůli nic pořádného nenapadá, nebo proto, že se nechtějí zesměšnit,
či svoji otázku nechtějí položit veřejně. Pochopitelně se to nesetkává s příliš pozitivním ohlasem, když je otázka před nastoupeným shromážděním zodpovězena lapidární odpovědí:
»Toto není otázka Učení ducha«. To platí o to více, když je s danou otázkou uvedeno i jméno
tazatele. Mnozí se tak nechávají odradit a vyvarují se toho, aby po jednom, dvou či vícero
odmítnutí pokládali další otázky. To je velká škoda a svědčí to o malé vytrvalosti a nepříliš
velkém zájmu využívat nabídnuté možnosti k dalšímu učení se.
V principu má každý pasivní člen, který se upřímně a se zájmem zabývá Učením ducha, otázky k nejrůznějším tématům Učení ducha. Vyplývá nám to opakovaně z rozhovorů, které vedeme s návštěvníky nebo během pracovních dnů v Centru. Mnohé z těchto otázek jsou velmi
dobré a překračují dalece rámec osobního zájmu, osobní žádosti nebo problému, a jsou zajímavé a důležité nejenom pro tazatele, ale velmi často i pro nás. A tím pádem by byly poučné
a přišly by k dobru všem lidem, kteří by se mohli učit z myšlenkových pochodů, úvah nebo
i problémů jiných lidí.
Dobré otázky k tématu Učení ducha se nezabývají »stavem«, »myšlenkami« či »plány« Tvoření. V principu jsou takovéto otázky buď přitaženy za vlasy, nebo svědčí o naprosto mylném
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pochopení toho, co Tvoření ztělesňuje a jakou pozici člověk v celkové struktuře zaujímá,
resp. v jakém vztahu se každý člověk vůči Tvoření nachází.
Všechny informace Učení ducha o Tvoření slouží pouze tomu, aby si člověk dokázal udělat
představu o celkové struktuře evoluce. Pro člověka je důležité, aby si dokázal v sobě vytvořit
obrázek, jenž mu znázorní, kde má své místo a proč je jeho život důležitý, stejně tak i způsob,
jak jej žije. Člověk si musí umět představit svůj účel života a svůj dlouhodobý životní cíl, který
je nezávislý na materiálních cílech. Potřebuje odpověď na otázky PROČ a KAM ve vztahu ke
svému životu a musí vědět, že jeho existence není produktem nějaké náhody, nýbrž že je
vsazen do velkého a smysluplného celku. Tyto informace jsou pro něj takzvaně rámec obrazu, který vše ostatní – co se v rámci Učení ducha a Univerza samotného pohybuje – obklopuje a vysvětluje.
Otázky týkající se informací o Tvoření, jeho struktuře, stáří, vývoji a jeho evolučních cílů
a o tom, kolik Tvoření kdy vzniklo a v jakém evolutivním procesu se nachází, slouží jen
k ukojení osobní zvědavosti, k polichocení vlastního ega a vychvalování vlastní zdánlivě vysoké inteligence. Tyto otázky jsou často dimenzovány tak, že na ně nelze odpovědět, jelikož
odpovědi nejsou lidským formám života v principu přístupné a srozumitelné budou možná
teprve nejvyšším rovinám ducha nebo možná dokonce až Tvoření samotnému. Otázky jsou
často i té povahy, že už z nich hovoří hluboké neporozumění Učení ducha a také průběhu
a účelu evoluce, a také naprosté zmatení ohledně struktury Učení ducha, neboť otázky stále
ještě vyvěrají z nábožensky a sektářsky nakaženého myšlení, jenž je orientováno na to chtít
něčemu věřit, a nikoliv na samostatné myšlení, pátrání po původu věcí, rozumu, pochopení
a odpovědnosti.
Dobré otázky ve věci Učení ducha jsou dotazy, které se zaobírají např. meditací, intuicí, telepatií, osobním chováním či elementární otázky ohledně lidství. Ty pramení zpravidla ze zodpovědného, pokrokového myšlení, orientovaného na učení se a evolutivní změny a ptají se
na správné pochopení Učení ducha, správné uchopení života samotného nebo na jeho hlubší
struktury. Otázky typu PROČ ve věci chování, hlubší důvody či naznačené způsoby chování/jednání vůči sobě samému, vůči jiným lidem nebo kulturám mohou být rovněž důležité
a velmi poučné, což platí i pro otázky ohledně »pomůcek« k sebepoznání a odhadu sebe sama. Jakékoliv otázky, které se zaobírají každodenním životem, resp. zacházením sám se sebou a se spolubližními, jsou zpravidla dobré otázky ve věci Učení ducha, pokud nejsou uměle
vykonstruované a přitažené za vlasy a položené jen proto, aby byla položena nějaká otázka.
Důležité jsou všechny otázky ohledně evoluce a osobního učení se, vlastní svobody rozhodování a svobody rozhodování ostatních lidí, chování v rodině, přátelství, společnosti či pracovním životě. Tyto otázky – jsou-li správně položeny – se mohou rovněž zabývat i Učením ducha. Také hlubší otázky k tématům Učení ducha jsou důležité a budou na ně poskytnuty odpovědi, pokud odpověď nevyplyne už z otázky samotné. Nevyhnutelně nutné je přitom především to, že je otázka položena jednoduše, jasně a srozumitelně a že otázky neobsahují
řadu podotázek, aby ze tří možných otázek nevznikl ještě další tucet »propašovaných« otázek. Obzvláště důležitá je jasná a srozumitelná formulace. Otázky by bylo nutno klást vždy
tak, aby je nebylo potřeba interpretovat a aby na jednoduchou a přímou otázku bylo možno
odpovědět právě takovou odpovědí. V principu není tak obtížné položit dobrou otázku ohledně Učení ducha a možná témata jsou velice široká a rozličná. Byť jsou někdy
k zodpovězení otázek nezbytné intenzivní rešerše, tak přesto shledáváme očividně uvadající
zájem v možnosti pokládat otázky při Generálním shromáždění pasivních členů velmi na škodu a v podstatě kontraproduktivní.
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Neměli bychom se zaleknout toho, coby opravdoví lidé – a takoví chceme přece všichni být
nebo se jimi alespoň stát –, abychom se v našem vlastním učebním snažení navzájem podpořili a napomohli si, ať už se bude možnost nabízet kdekoliv, byť by to byly jen tři otázky
na přihlašovacím formuláři.

Jak si dát život dohromady – 2. část
Otakar Pospíšil
29.1.2022
“Kdo chce, ten hledá způsob,
kdo nechce, ten hledá důvod.”
Staré přísloví.
Pokud člověk připustí skutečnost, že má v sobě dílek Tvořivé, oživující energie, která je neviditelná a nehmatatelná, jako duch, zákonitě musí přijít myšlenka, že člověk je vlastně nositelem tohoto ducha. Z toho plyne další poznání, že jsme sídlem pro našeho ducha a s úctou
k tomuto duchu, který je Tvořivá energie, která je život, se dá toto sídlo nazvat chrámem.
Jsme tedy chrámem ducha, jenž nás oživuje a je naší nedílnou součástí. Tento duch potřebuje ke své evoluci abychom se učili a naučené pochopili a pochopené převáděli do života
a sledovali, jaké následky nám toto konání přináší. Z toho pramení poznání a toto poznání
pomáhá v evoluci a rozvoji našeho vědomí.
Z tohoto poznáni dále plyne další poznání, že čím více se naučíme a pochopíme ve stávajícím
životě, tím více se rozvine a pozvedne naše vědomí a zároveň se pozvedne na vyšší evoluční
úroveň i náš duch. Jde to jaksi ruku v ruce.
Takže, cíl je jasný a k jeho dosažení je potřeba zmínit ještě pár věcí. Naše tělo, coby chrám
ducha je jako dar o nějž bychom se měli starat jako dobří hospodáři, aby nám vydrželo
v dobrém stavu, co možná nejdéle, a my se mohli bez zátěže nadále učit a rozvíjet. Ale jak
známo, nic není samozřejmost a z ničeho nic nevznikne.
A jsme zase u té motyky. Chceme-li ovšem šťavnaté kedlubny…
Samozřejmě, že to tak nemusí mít každý. Někdo se docela klidně spokojí se slupkami
od brambor a ještě sám sebe přesvědčí, jaká je to laskomina. To ale není náš případ.
Jestliže se chceme v daném životě co nejvíce naučit a naučené pochopit atd. abychom se
díky tomu pozvedli na vyšší úroveň, je potřeba k tomuto procesu využít přirozenou délku
života, a ne si ji neuváženě a hloupě zkracovat.
Lidé lapeni pozlátkem materiálního světa se ženou za značkovým oblečením, za extrémními
zážitky, za kariérou a tituly. Svá drahá auta používají, jako odznak moci. Svá těla trýzní chirurgickými “vylepšeními”, přehnaným sportováním, nocemi strávenými v posilovnách a aby
ukázali sobě a svému okolí, jak jsou inn, lijí do sebe různé povzbuzující nápoje. Alkoholem
všeho druhu počínaje a přeslazenými a takzvanými “energetickými” nápoji konče. To ovšem
není všechno. Další lidé si “vylepšují” svůj život různými drogami a zneužívají léky, které často
kombinují s alkoholem. Tím si nejen oslabují imunitní systém, ale zároveň si poškozují mozkové funkce a ničí si sílu vědomí a jejich duch strádá a hladoví, protože takovýto způsob života není duchovní potravou.
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Pokud si přejeme, aby se nám dařilo a naše vědomí se rozšiřovalo a náš duch mohl pokračovat ve svém vývoji, ve své cestě k relativní dokonalosti, měli bychom se zamyslet a začít se
řádně starat o své tělo, coby chrám našeho ducha.
Jak známo, vše by mělo být v rovnováze a harmonii. Tak zvaně vyladěné.
Měli bychom se starat o vyváženou stravu, pokud možno z kvalitních surovin, a to jak jídlo,
tak pití. Člověk by se neměl přejídat. Je na to staré přísloví, které říká: jez do polosyta a pij
do polopita. Dále bychom měli dbát na to, abychom byli, co možná nejdéle na čerstvém
vzduchu. Ideální jsou procházky ve volné přírodě. Měli bychom dbát o dostatek kvalitního
spánku. Pracující zdravý člověk by měl spát osm hodin denně.
Své tělo bychom měli posilovat přirozeným pohybem a prací. Kdo nepracuje fyzicky, měl by
jako posilovací nástroj používat pouze svoje tělo a jeho váhu. Všechno by mělo být přirozené
a v rovnováze.
Měli bychom vědomě, tedy s plným vědomím, láskou a nasazením pečovat o chrám našeho
ducha. Tím si posílíme a rozšíříme naše vědomí a budeme schopni náš život vést bez nemocí
a úrazů. Když člověk vědomě převezme odpovědnost za svůj život do svých rukou, nebude
potřebovat hromady léků a polobohy v bílých pláštích, ale bude sám sobě pánem, mistrem
a ošetřovatelem.
Všechno záleží jen na našem rozhodnutí. Všechno máme v hlavě. Tam je ta řídící jednotka,
ten neuvěřitelně výkonný hardware a záleží jen na nás jaké aplikace si přivlastníme a jaké
smažeme.
Přeji pevné zdraví a moudrá rozhodnutí.

Výňatek z kontaktního rozhovoru 704 ze dne 1. března 2018
Hrozící válečná eskalace vinou USA a diktatury EU
Billy
Situace na Zemi spojená s hrozbou války stále hůře eskaluje, neboť nenávist Západu proti
Rusku – zejména ze strany USA a diktatury EU – zcela očividně stále roste, což může poukazovat na to, že se proti Rusku připravuje válka nebo nějaká jiná destruktivní akce. To dokazuje také fakt, že je Rusko obkličováno západními vojenskými základnami, na čemž se podílí
také organizace NATO, která proniká stále více na východ, a tedy k Rusku. A že tomu tak je,
to jasně a zřetelně dokazují USA se svým protiraketovým štítem proti Rusku, stejně jako to
dokazovaly a dokazují i operace Západu na Ukrajině. A když se bude tímto způsobem pokračovat dál, tak to může vést k nové, závažné a čtvrté světové válce, která pak ale bude totální.
Toto nebezpečí již skutečně existuje, a sice vinou válečně štváčských machinací USA a diktatury EU, přičemž při této 4. světové válce by byla vtažena do hry i Čína, jelikož USA koketují
s myšlenkou, že i tato země má podléhat jejich ambicím na dosažení světové vlády. Pokud by
se však uskutečnilo šílenství, že se USA ve svém velikášství pustí do Ruska a eventuálně
i do Číny, tak se budou tyto země bránit, přičemž jsou – stejně jako USA – vyzbrojeny jaderným arzenálem. A budou-li Rusko a Čína vinou megalománie a manické touhy po světovládě
ze strany USA zatlačeny do takovéto války, tak propukne takový konflikt, že již nebudou existovat žádní vítězové a že na světě již nic nezbyde. Z tohoto důvodu platí pro všechny mírové
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síly jen jedna jediná zásada, která z ní tak, že národy Spojených států amerických a diktatury
EU musejí svým mocí posedlým a válečně štváčským vládním činitelům vmést do tváře své
NE a musejí je zbavit jejich úřadů. USA a diktatura EU se musejí oprostit od svého šíleného
konání, jímž uvádějí jiné státy pod svoji kontrolu a do nesvobodných, nepokojných a nespravedlivých poměrů. Zejména USA se fakticky pohybují v globálně imperiálních strukturách
války a ničení, přičemž i diktatura EU projevuje tytéž manýry, stejně jako i Severoatlantická
aliance (NATO), která se snaží stále více rozšiřovat svoji moc, čehož se však neštítí ani mocenští činitelé německého státu, kteří projevují tytéž ambice.
Nyní by se musela bezpodmínečně iniciovat globální výzva určená pozemskému lidstvu
s otázkou, zda chce mír, nebo válku, spravedlnost a svobodu, nebo nespravedlnost
a nesvobodu. V prvé řadě musejí lidé ale pamatovat na to, aby ze všeho nejdříve – pokud
chtějí mít skutečně mír, svobodu a spravedlivost – zbavili v dotyčných státech všechny válečné štváče jejich vládních a vojenských úřadů a úřadů v tajných službách atd. V tomto ohledu
je naléhavě nutné, aby populace všech států, které spadají do kategorie zemí, jež štvou
do války a jež projevují světovládné choutky, učinily vše potřebné a nutné k tomu, aby
do vrchních vládních pozic dosadily správné a dobré činitele, kteří budou usilovat o blaho
národů a celého pozemského lidstva a kteří budou schopni vykonávat vůdčí roli. Národy takovýchto států se musejí s naprostou vědomou jistotou rozhodnout pro mír, svobodu a spravedlnost, a sice bez jakéhokoliv přesvědčování, ale v jistém vědomí skutečnosti, resp. reality
a její pravdy, neboť přesvědčování představuje v každém případě sugestivní přemlouvání,
resp. ovlivňování, manipulaci a svádění. Z toho důvodu musí také jen a pouze samotný národ
nést odpovědnost za to, aby žádní vládní činitelé – kteří štvou do války, kteří jsou sobečtí
a kteří podléhají mocenským snahám a vládychtivosti – již nesměli vykonávat žádnou moc,
neboť tu má vykonávat jen a pouze většina celého národa, a sice v každém případě jen
na základě své vlastní, lidové vůle. Proto může jen tímto způsobem existovat a vládnout faktická a pravá demokracie, v níž nebudou vše určovat vládní činitelé, nýbrž většina národa,
která se rozhodne pro mír, svobodu a spravedlnost, přičemž však musí být jasné, že s tím
nemají nic společného náboženství ani sektářství, takže v tomto ohledu nesmí stát ani stanovovat žádné požadavky ani vytvářet či zachovávat konexe. A jelikož národ sestává z velkého
počtu lidí, kteří samozřejmě nemají všichni tytéž názory a zájmy, tak musí existovat také férový volební systém, na jehož základě bude moci většina voličů schvalovat nebo odmítat
předmět volby. Na stranu druhou je nevyhnutelně nutný předpoklad, aby byly voličstvu
v každém případě zcela podrobně, korektně a jasně vysvětleny pozitivní či negativní účinky
volebního předmětu, aby voliči mohli pochopit stav věcí a zvážit klady a zápory dané volby.
Jen v tomto smyslu musí, smí a může být chápána pravá demokracie, neboť jen tak znamená
skutečnou »vládu prostého lidu«. Vládním a vojenským činitelům, činitelům tajných služeb
a s nimi spojeným nebo obdobným organizacím nesmí být dáno neomezené právo vykonávat
a zneužívat moc ke škodě lidu, neboť samotnému lidu, resp. samotným národům, musí být
dána moc – formou přijímání většinových usnesení – zajišťovat bezpečnost, mír, svobodu,
spravedlnost a demokracii. Jen tímto způsobem může ve státě vše správně, pokojně, svobodně a spravedlivě fungovat a jen tak může skutečně i navenek, ve vztahu ke všem ostatním zemím, trvale vládnout a být uchráněn a zachováván mír, svoboda a spravedlnost. K tomu patří také rozdělení moci, základní a lidská práva, svoboda názoru, jakož i svoboda obecně, rovnost a bratrství, přičemž pojem bratrství by se vlastně a v zásadě musel vztahovat
na obě pohlaví, tedy právě na ženy i muže. Různé tyto zmíněné pojmy potřebují však poněkud rozvést, a tudíž je některé tyto hodnoty nutno vysvětlit. K tomu patří také víra, svoboda
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víry, jakož i svoboda názoru, náboženství, filozofie a světonázoru, stejně jako svoboda politiky atd., což ovšem patrně nevyžaduje žádné zvláštní výklady.
1) Rozdělení moci představuje »gubernativu«, resp. odborný termín popisující vlastní vládu,
která se odvíjí z činnosti hlavy státu, prezidenta, ministrů, státních tajemníků atd.,
k čemuž náleží také administrace, resp. správa, čímž jsou tedy míněny celé úřady a zařízení veřejné správy atd., jež musejí realizovat všechna učiněná rozhodnutí. »Gubernativa«
a administrativa tvoří společně exekutivu. Dělba moci tedy zaručuje, že se státní moc rozděluje na několik státních orgánů, a sice za účelem omezení moci jednoho státního orgánu, aby tento právě nemohl držet a vykonávat neohraničenou moc a aby byla také zaručena svoboda, rovnost a bratrství. Rozdělením, resp. dělbou moci má být omezován vliv
jedné státní moci na druhou.
Ve Švýcarsku se dělená moc nalézá v rukou 3 rozdílných úřadů, resp. státních orgánů, a sice v rukou legislativy, resp. moci zákonodárné, dále v rukou exekutivy, což je moc výkonná, a dále v rukou judikatury, což je moc soudní. Svoji moc tedy vykonává zaprvé legislativa, resp. zákonná, a tedy právní, resp. zákonodárná složka; zadruhé vykonává moc exekutiva, resp. provádějící, výkonná, resp. veřejnou bezpečnost a pořádek realizující moc; a zatřetí působí judikatura, resp. soudně výkonná moc. Přitom musí být ale pochopeno, že pojmem »moc« nejsou míněny žádné trestné činy, ale aplikace zákonů a práv státu a jeho
poctivých a lidovými volbami určených prostředků k prosazování těchto zákonů a práv.
Státní moc tedy vyjadřuje výkon výsostné moci v rámci státního území nějaké země, kdy
tuto moc vykonávají národem zvolené orgány a patřičné instituce, jako je např. hlava státu, vláda a správa, jakož i armáda, policie, parlament a soudy. Zvláštní a pořádek tvořící
vládní moc je exekutiva, přičemž legislativa je zákonodárná moc, která kontroluje vládu,
zatímco judikatura kontroluje vládu i legislativu. Exekutiva, legislativa a judikatura jsou
striktně odděleny. Toto je onen vlastní princip rozdělení, resp. dělby moci, která představuje základní princip demokracie, která však na celé Zemi v plném rozsahu neexistuje
v žádném státě. Poloviční demokracie převládá pouze ve Švýcarsku, zatímco žádné jiné
pozemské státy nevykazují vůbec žádnou skutečnou demokracii, ale pouze v rozporu se
vší pravdou tvrdí, že jsou demokratické, přičemž tato falešná tvrzení pronášejí na prvém
místě a zejména republiky. Fakticky se mají věci v republikách totiž tak, že jejich národy
mají prakticky jen právo rozhodovat o volbě svých státních činitelů, avšak nikoliv o jejich
skutcích a o onom vlastním státním vedení a konání, takže mocenští činitelé státu svémocně rozhodují a jednají navzdory vůli obyvatelstva.
Ve Švýcarsku bylo rozdělení, resp. dělba moci zavedena se spolkovou ústavou v roce
1848, přičemž tato dělba moci zamezovala soustředění moci v rukou jednotlivých osob
nebo institucí a byla učiněna přítrž zneužívání moci, což je dále zaručováno i tím, že jedna
osoba patřící k jedné státní moci smí současně vykonávat jen jednu ze tří státních mocí.
2) Svoboda a bratrství: Tyto pojmy jsou vlastně převzaty z jednoho hesla a představují zásadu Francouzské republiky a Republiky Haiti, přičemž celé toto heslo je známé jako »Liberté, Égalité, Fraternité« (»Svoboda, rovnost, bratrství«) a vychází z mot Francouzské revoluce z roku 1789, která mohou být v širším a poněkud modifikovaném švýcarském smyslu
spojeny i se Společnou přísahou na Rütli složenou třemi prvními spříseženci, Wernerem
Stauffacherem ze Schwyzu, Walterem Fürstem z Uri a Arnoldem von Melchthal
z Unterwaldenu. V tomto smyslu se pak uplatňují slova Friedricha Schillera, která napsal
pro drama »Vilém Tell«. (Schiller, jehož všechna křestní jména zněla Johann Christoph
Friedrich, se narodil 10. listopadu 1759 v německém městě Marbach am Neckar a zemřel
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9. května 1805 ve Výmaru. Roku 1802 byl povýšen do šlechtického stavu, a navíc byl lékařem, básníkem, filozofem i historikem a je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých dramatiků, lyriků a esejistů.) Schillerovo drama »Vilém Tell« poukazuje na 1. srpen roku 1291, který se ve Švýcarsku slaví jako národní svátek, a tím i na legendu Společné přísahy starých spříseženců na Rütli proti habsburské říši. Tehdy se měli jako první spříseženci sejít na Rütli 3 udatní muži z kantonů Uri, Schwyz a Unterwalden a přísahat
ve prospěch svobody a nezávislosti.
3) Nápad, aby byl rok 1291 ustanoven jako rok založení spříseženství a datum 1. srpna jako
svátek švýcarského spolku, vyplynul z iniciativy Berňanů. Podle legendy měl být alianční
dopis potvrzen počátkem srpna roku 1291, přičemž Schiller k této Přísaze na Rütli sepsal
následující slova:
»Chceme být svobodnými lidmi bratří,
nikdy se nerozloučit v nebezpečí ani v nouzi.
Chceme být svobodní, jako byli naši otcové,
a raději zemřít, než žít v otroctví.
Chceme důvěřovat v jednoho nejvyššího Boha
a nikdy se nebojíme lidské moci.«
4) Rovnost musí být, zejména v politickém a filozofickém kontextu, poněkud vyložena, a sice
tak že představuje shodu většího počtu předmětů, osob a okolností v nějakém určitém
znaku, zatímco existuje rozdílnost v jiných znacích, což se vztahuje i na práva lidí a národů
před zákony atd. V tomto smyslu je také nutno chápat, že rovnost existuje mezi dvěma
a více objekty a jednou či vícero vlastnostmi, tedy i ve vztahu k zákonům, státu a každému
jednotlivému občanovi, resp. každé občance. Rovnost zahrnuje také poměr mezi porovnávanými předměty nebo osobami, přičemž může existovat rovnost i po stránce kvality,
kvantity nebo vzájemného poměru s tím, že se tato rovnost zjišťuje srovnávací metodou.
Vztáhneme-li rovnost na člověka, tak můžeme říci, že ztělesňuje všeobecný ideál spravedlnosti, který v rámci historie pozemského lidstva a jejího vývoje sahá fakticky již více než
2000 let zpět do minulosti. Rovnost musí být, vedle svobody a bratrství, základním demokratickým principem; všichni lidé si musejí být rovni před zákonem.
5) Základní práva, lidská práva a svoboda názoru dovolují každému člověku volně vyznávat
osobní, individuální věrské přesvědčení formou náboženství, politiky a světonázoru, což
kromě příslušnosti k nějakému náboženskému a světonázorovému společenství zahrnuje
i kultické aktivity.
6) Demokracie: Vlastně je ještě nutno vysvětlit, že antické »demokracie« v Řecku a v Římské
říši, které vycházely z Athén a Říma, byly vlastními předchůdci dnešních takzvaných demokracií a vznikly jako reakce na příliš velkou moc panovníka. Ale teprve v osvícenské době 17. a 18. století zformulovali filozofové podstatné prvky moderní demokracie, načež
byly do pojmu »demokracie« postupně integrovány coby důležité složky i hodnoty podporující mír, svobodu a spravedlnost a umožňující národům spolurozhodovat.
7) Víra, svoboda víry a svoboda náboženství a filozofie představují přirozeně dané právo
člověka a zaručují mu, že může po stránce náboženství/sekty a filozofie atd. nějakým způsobem volně vykonávat a zastupovat svoji víru, pokud je to celé oprávněné a pokud se to
nějakým způsobem nedostává do škodlivého konfliktu se zákonem a právem lidské morálky, právem spolubližních, právem na tělesné zdraví, právem obecné životní a státní
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bezpečnosti a právem ustanoveným státem, neboť zmíněné podoby víry musejí být v každé dovolené podobě z hlediska zákona oprávněné, juristicky legální, resp. legitimní, regulérní, přípustné, dovolené, a tedy z hlediska ústavy povolené jako nezávadné. Tak tomu
musí být na základě člověku příslušející svobody vlastní vůle a z ní plynoucího vlastního
rozhodování, takže může něčemu nedokazatelnému věřit, nebo to může v souladu se
svým rozumem a zdravým úsudkem odmítnout nebo vyzkoumat faktickou pravdu. Fakticky a v každém případě však správnost náboženské/sektářské víry nelze nikdy doložit, jelikož spočívá na fixní a klamné ideji, která vzniká zpravidla vlivem přesvědčování.
8) Náboženství, sektářství, víra, filozofie, světonázor a stát: Proti víře, svobodě víry, svobodě náboženství, filozofie a každého světonázoru nelze nic namítat, neboť to celé je právem každého jednotlivého člověka, avšak to celé, co se týká víry, svobody víry, svobody
náboženství, filozofie a nějakého světonázoru, nesmí být určováno ani dirigováno státem,
který ani nesmí v tomto ohledu finančně či jinak vykořisťovat své občany a uvalovat na ně
dotyčné daně. To znamená, že každé náboženství, každá sekta, víra, filozofie a světonázor
musí fungovat a existovat v naprosto každém ohledu nezávisle na státu, a tudíž musí být
všechny tyto faktory od státu odděleny. Pokud se v tomto směru podíváme na křesťanské
náboženství, tak to znamená, že musí být církev oddělena od státu – což platí i pro všechna ostatní náboženství a jejich kostely –, a tudíž stát nesmí mít právo vybírat pro křesťanské církve od jejich věřících a právnických osob atd. daně, aby jimi financoval kostely, jejich provoz a údržbu a odměňoval černokabátníky. Správně to musí být tak, aby se stát
od této věci oprostil a aby ani neodměňoval chásku kazatelů, kněží, kardinálů, biskupů,
papežů a černokabátníků.
Pokud jde o stát a náboženství atd., tak v různých zemích na podkladě ústavních práv ve
věci náboženství státu – v případě křesťanství na podkladě státocírkevních práv – existují
falešné machinace a modely, na jejichž základě stát vybírá pro církve daně, což je fraška.
Vybírat daně na věci, které se týkají zákeřného podvodu a klamání, tedy právě na náboženství, sektářství, zmatenou víru, filozofii a světonázor, je více než jen zločin. Pro člověka
platí jeho náboženská, sektářská a filozofická víra nebo jiný jeho zmatený světonázor jako
podstatný a jako návod pro život a způsoby vlastního chování – ačkoliv to stěží nějaký věřící člověk takto vidí a ačkoliv podle toho žije jen sotva, jelikož se sám zaplétá do sebepodvodu a sebeklamu, a vede tedy svůj život ve víře, která je vzdálená vší skutečnosti a její
faktické pravdě. Z tohoto důvodu je celé to světonázorové a věrské chování člověka v poměru k realitě, resp. skutečnosti a její nezvratné pravdě naprosto směšné. A na tuto
směšnost platí přívrženci víry, sekt, náboženství, filozofií a světonázorů státu daně, je-li to
celé na základě ústavního práva ve vztahu k institucím, náboženským společenstvím, sektářství, filozofiím a světonázorům legitimní. Musí tomu být ovšem tak – jelikož jen tak je
to korektní a správné –, aby pouze věřící, resp. členové nějaké instituce (jako členové náboženského, sektářského, filozofického nebo světonázorového uskupení) museli platit
poplatky svému zařízení, resp. své organizaci atd., což ovšem nikdy nesmí probíhat se spoluúčastí státu. Náboženství, sekta, filozofie nebo světonázor tedy ani nikdy nesmí mít
státní povahu, a tudíž stát ani nesmí mít právo vybírat pro takovéto instituce od věřících
nebo právnických osob daně. Každé náboženství, každá sekta, filozofie, světonázor, a tedy
i každé věrské společenství, jakož i každá právnická osoba a každé znalostní společenství
jakéhokoliv druhu musí být vlivem státních zákonů organizačně odděleno od státu, přičemž i všechno to, co lidé mentálně pěstují a zastupují, musí být oproštěno od státních
daní.
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9) Přesvědčení se zakládá na faktoru cizí sugesce nebo »vlastnoručně« vytvořeného autosugestivního klamu, a tedy na bludné představě, která z tohoto klamu plyne. Přesvědčení je
v každém případě faktor sugestivní víry, který vzniká ze strachu, chybné myšlenkové práce
nebo zmatečné naděje atd. Přesvědčování probíhá stále tak, že jeden člověk sugestivně
ovlivňuje druhého – nebo z nějakých důvodů, jež jsou nečisté ve vztahu ke skutečnosti,
i sám sebe – ve prospěch nějakého náboženství, sekty nebo nějakého jiného názoru, tvrzení či věci atd. Tak vzniká v člověku pevná a neotřesitelná víra v předmět sugesce, přičemž tato víra – kterou nelze doložit prověřením faktů – se vysmívá všem reálným prožitkům a zkušenostem.
Každé přesvědčení se zakládá na cizím nebo vlastním, sugestivně vytvořeném mínění,
klamu, a tedy na bludné představě, která je cizí veškeré skutečnosti a její pravdě, stejně
jako každá vědomá, zlovolná lež, která popírá fakticky prožitelnou a zakusitelnou předmětnost a reálnost. To proto, že přesvědčení v každém případě plyne ze sugestivního
přemlouvání, resp. ovlivňování, manipulace a svádění. Vlivem sugestivně působících spolubližních, řečí, událostí, situací, náboženství, resp. sektářství a všemožných příhod atd.,
jakož i vlivem zmatené autosugesce, vzniká v člověku nový názor na bázi přesvědčení,
a tím i klamná a bludná představa a víra. Tato představa a víra se pevně usazuje v jeho
vědomí, v jeho myšlenkách a z nich plynoucích citech. Z toho všeho je navzdory rozumu
a zdravému úsudku člověka plozena víra, a tudíž je v něm generováno sugestivní přesvědčení, které je vzdáleno veškeré skutečnosti a pravdě. Toto přesvědčení vzniká i vlivem patřičné autosugesce, při níž člověk přesvědčuje sebe samého, resp. si sugestivně vytváří víru, a tudíž propadá i klamné představě a bludu, jenž je cizí skutečnosti a pravdě, takže
tímto způsobem přechází svůj rozum, zdravý úsudek a jistotu pravdy.
10) Jistota a nejistota: Jistota představuje faktickou formu reality, resp. skutečnosti a její
pravdy, zatímco každá myslitelná forma přesvědčení nepředstavuje naproti tomu nic jiného než nejistotu, která plně odporuje skutečnosti, resp. realitě a její pravdě. Jistota je
pevné, neotřesitelné poznání, zjištění a mínění, které člověk získává tehdy, když je schopen si vědomě prověřit stav věcí a když dospěje k patřičným zážitkům a zkušenostem.
Proto se jako správná v každém ohledu prokazuje být jen a pouze jasná a reálná jistota,
neboť nikoliv z nejistoty a přesvědčení, ale výhradně a pouze z jistoty plynou faktické,
rozpoznatelné a pochopitelné reálné důkazy a fakty o efektivní realitě, resp. skutečnosti
a její nezvratné pravdě, která je po veškerou, nejvzdálenější budoucnost naprosto neotřesitelná.
To jsou tedy věci, které bylo nutno vysvětlit, avšak tím vším jsem se odchýlil od všeho, co
bych chtěl povědět o válečně štváčských, kriminálních a zločinných machinacích, jimiž USA
od nepaměti uvrhují celý svět do chaosu a jež zahrnují i jejich politické a armádní intriky. Faktickou skutečností totiž je, že Spojené státy americké vlastně stále a takřka výhradně – již
od doby, co začaly existovat – hrály ústřední roli po stránce válečného štváčství, dychtění
po světovládě a zhoubných akcí svých tajných služeb, jakož i po stránce válečných akcí,
s nimiž byly spojeny nelidské válečné zločiny po celém světě; v tomto smyslu lze tedy právě
hovořit o USA. Již v dobách raného vzniku USA byli sužováni, vražděni a olupováni o svoji
půdu původní obyvatelé, což měli na svědomí mnozí občané z nově přistěhovalé populace
a jejich potomci, přičemž přistěhovalci přicházeli do USA hlavně z celé Evropy a Asie a byli
mezi nimi i mnozí, kteří byli vykázáni ze svých domovských zemí nebo kteří byli uprchlými
sektáři, kriminálníky a zločinci. A tímto způsobem nejednali jen farmáři, rančeři, dobytkářští
baroni, kriminálníci, zločinci a jiní zloději půdy, ale jednalo se tak zejména i pod vedením vlá-
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dychtivých a po válce dychtících elit dřívějších vlád, vojska a tajných služeb, které byly posedlé tím, aby praobyvatele, resp. indiány olupovaly o jejich odvěká teritoria a jejich vlast pomocí krvavých válek a mnoha tisíc vražedných masakrů. Tímto způsobem byli původní obyvatelé
Ameriky působením přistěhovalců z celé Evropy – a právě hlavně z celé Evropy – »odstraněni« ze své domovské půdy, vražděni a pobíjeni ve válečných masakrech, takže jim byla uzmuta nejen jejich vlast, ale i veškerá síla a moc k samostatné další existenci.
Inu, faktem od nepaměti také je – a tak se to neoblomně zachovalo až do dnešní doby –,
že vinou bezmezné posedlosti mocí, vinou falešnosti, zákeřnosti a touhy pohltit svět, které
i nadále projevují USA, žijí populace četných zemí kolem celého světa tajně nebo otevřeně ve
strachu a hrůze, neboť se obávají záludných machinací amerických tajných služeb a válečných intrik této země. A všichni tito lidé budou žít i do budoucnosti dále v nejistotě, pokud
jde o možnou další a globálně devastující světovou válkou vyvolanou USA a vedenou jadernými zbraněmi. Všichni tito lidé z celého světa, kteří si dělají starosti a žijí ve strachu z USA,
které baží po světové vládě, by chtěli žít v míru, svobodě a spravedlnosti a chtěli by mít naději, že konečně vzejde nějaká férová a dobrá moc – jako např. globálně působící vojsko mírového boje –, která by dokázala svrhnout z piedestalu všechny panovačné a mocichtivé mocenské činitele, kteří tvoří vládní a vojenské elity, resp. elity tajných služeb Spojených států
amerických, a kteří baží po světové moci. A má-li být na Zemi nastolen mír, tak musejí být
nevyhnutelně aktivní lidé každého státu spolu se všemi ostatními populacemi na Zemi
a musejí utvořit mírové hnutí v podobě globálně působícího vojska mírového boje, které mezi všemi národy a lidmi vytvoří skutečný mír, svobodu a spravedlnost, přičemž v každém státě smí existovat jen takové státní vedení, které si určí jen samotné národy a které smí jednat
a působit pouze na základě usnesení těmito národy stanovovaných. Přitom je také nezbytné,
aby všechny národy projevily odhodlání dodržovat následující důležité předpoklady:
1. Musí existovat ochota, vůle a schopnost prosazení k tomu, aby byl zachováván trvalý
mír, svoboda a spravedlnost v každém ohledu.
2. Musí se neprodleně a bez námitek a pochybností skoncovat se všemi nevraživostmi
a válečnými manýry a ambicemi, jakož i s válečným štváčstvím, válečnými skutky a činy
atd.
3. Každý člověk, každý národ a každé státní vedení se musí neprodleně a bez otálení postarat o to, aby zrušilo a ukončilo sankce uvalené na jiné lidi, národy nebo státy a aby trvale
pracovalo na takových vztazích, které by byly vedeny s vědomím pokojné, svobodné
a spravedlivé spolupráce a partnerství.
4. Každý rozumem a zdravým úsudkem obdařený a své odpovědnosti si vědomý člověk
v každém státu musí neprodleně a bez námitek a pochybností říci ke všemu své NE
a musí se zdráhat jednat proti tělu, životu a bezpečnosti lidí, přičemž musí také odsuzovat a zavrhovat veškeré agrese, které v nepřátelském, nepokojném, nesvobodném
a nespravedlivém smyslu vyvíjejí a požadují vlády, státní činitelé, tajné služby a vojska
atd. proti jiné zemi a její populaci, proti nějakému lidskému uskupení nebo proti jednotlivým lidem.
Dnešní doba s sebou po stránce nepokojů, nesvobody, nespravedlnosti, válek, vražd a zabíjení přináší stále ještě tatáž nebezpečí, jaká vládla od nepaměti, když si lidé ještě rozbíjeli
hlavy kyji. Ohledně lidských nevraživostí se tedy od pravěku až po dnešní den nic nezměnilo
k lepšímu, neboť naopak se vše stále zhoršovalo. 3 světové války, které probíhaly v letech
1756–1763, 1914–1918 a 1939–1945, a nesčetné další ozbrojené konflikty, války a jiné vra-
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žedné a masakrové události a skutky si v běhu posledních 13 tisíciletí vyžádaly prakticky bez
výjimky ve všech zemích světa mnoho set miliónů lidských životů. A dokonce ani dnes není
vidět konec tohoto šílenství a není ani v dohlednu, neboť stále ještě a opětovně hrozí nebezpečí nové světové války. Všechny státy na Zemi se opět vyzbrojují válečnými zbraněmi a pěstují v tomto ohledu pomatené, šílené myšlenky a způsoby, přičemž toto šílenství ještě nikdy
v historii nebylo tak značné, jako je dnes, neboť v dnešní době hrozí nasazení jaderných
a ještě horších zbraní. Na prvém místě představují tyto hrozby zvláště USA – jako již od nepaměti –, a dále též Severní Korea, přičemž oběma těmto státům zjevně vládnou pomatení
šílenci; v USA je to hloupý a hulvátský křikloun jménem Trump a v Severní Koreji pomatený
šílenec, hloupý bezmozek, bratrovrah, resp. vrah příbuzných, jménem Kim Čong-un. Ale to
není vše, neboť všichni pomatenci sedící ve státních vládách po celém světě, kteří ve svých
zemích budují ohromný zbraňový a devastační potenciál, žijí v šílené představě, že pomocí
nesmírně smrtící a všeničivé sbírky zbraní musejí tvořit zbraňovou rovnováhu ve vztahu
k jiným a nepřátelsky smýšlejícím státům. Ve svých bludech se domnívají, že mohou tímto
způsobem nahnat nepříteli strach, vyděsit jej a zabránit tomu, aby byl proveden útok na jejich vlastní zemi a aby vypukla válka. Dotyční se zcela slabomyslně domnívají, že pomocí rovnováhy zcela ztřeštěného a šíleného zbraňového arzenálu mohou předejít útoku nepřítele
a válce.
Dnešní situace, v níž hrozí válka, však stále více eskaluje, přičemž velká hrozba a válečné
štvaní vychází, jako od nepaměti, ze Spojených států amerických, přičemž se zaměřuje – jak
by tomu mohlo být jinak – proti Rusku, které by Spojené státy ve své touze po světovládě
tuze rády anektovaly jako poražený vazalský stát.
Po útočných válkách proti Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku, Libyi a Sýrii se tedy připravuje válka
proti Rusku, přičemž USA – v současnosti ještě jaksi tajně – zahrnují do svých plánů i Čínu.
Faktem je, že jak USA, tak i NATO – kterým pokud možno podává ruku i diktatura EU – si
troufají pronikat ze západu stále hlouběji na východ, aby obkličovaly Rusko vojenskými základnami. Podněcuje se tedy výstavba amerického protiraketového štítu, přičemž částí této
stále choulostivější konfrontace jsou i operace západních sil na Ukrajině. Také francouzský
fracek Hollande, který v letech 2012–2017 zastával úřad státního prezidenta, prohlásil již
v únoru 2015 ve svém velikášství: »Jsme ve válce a tato válka může být totální.« A skutečně
je tomu dnes tak, že existuje nebezpečí další a právě 4. světové války. Když ale megalomanické Spojené státy a s nimi za jeden provaz táhnoucí pitomci z NATO a diktatury EU napadnou Rusko, tak se bude Rusko bránit a spustí jaderné inferno, které nejen zničí, ale přímo
zlikviduje alespoň velkou část západní polokoule, ne-li ještě větší plochu. A pokud tato již
podnícená, hrozící pohroma – která se nad světem vznáší jako Damoklův meč – vinou USA,
NATO a diktatury EU skutečně vypukne, tedy vinou pomatenosti západních státních činitelů,
v prvé řadě právě těch z USA, NATO a diktatury EU, tak se stane to, co říkal v listopadu 2014
bývalý státní tajemník Willy Wimmer: »Pak tomu bude tak, že z nás nic nezbyde.«
Když se zamyslíme nad všemi těmito věcmi, faktory a skutečnostmi, tak dospějeme k poznání, že pro národy USA a diktatury EU, jakož i pro NATO, existuje pouze jediné řešení, totiž to,
aby se samy nabádaly k rozumu a konečně ukončily své válečné štvaní a nepřátelství proti
Rusku. A všem lidem na Zemi, kteří chtějí mír, svobodu a spravedlnost, budiž řečeno, že existuje pouze jediné řešení, totiž to, aby se postavili proti svým do války štvoucím a válečně
zběsilým vládním činitelům, vojákům a představitelům tajných služeb atd. a aby se zdráhali
pro tyto omezené, pomatené, mocí posedlé, pitomé, bezskrupulní, nerozumné, nesoudné
a neodpovědné idioty brát do ruky zbraň. Jediné řešení vedoucí k záchově a další existenci
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pozemského lidstva tkví tedy v tom, aby se národy přísně vyvarovaly toho, aby pro své ztřeštěně pomatené, mocichtivé, slabomyslné, šílené, do války štvoucí státní činitele, vojáky
a tajné služby atd. uváděly v sázku nebo obětovaly svůj život a aby táhly do války, v níž již
nebudou žádní vítězové, ale jen poražení s tím, že bude Země dočista zpustošena. Z toho
důvodu platí pro všechny síly míru, svobody a spravedlnosti jen jediná devíza: Říci NE, nepodvolovat se šílené vůli státních činitelů, kteří jsou posedlí nenávistí proti jiným státům,
a nebýt jim po vůli ohledně válečného tažení. Všichni lidé všech pozemských národů se
musejí oprostit od nadvlády svých válečně štváčských státních činitelů a musejí se odvrátit
od imperiálních struktur války.
Rozum a zdravý úsudek si žádají, aby se beze zbytku celý Západ – jakož na prvém místě
po válce a světovládě bažící USA, a dále i NATO a diktatura EU – konečně zbavil svého odvěkého zbabělého děsu a strachu z Ruska a aby přestal Rusko nenávidět. A co se týče USA, tak
tato země se musí konečně vzdát svých pomatených ambicí, že anektuje, resp. násilně si přivlastní Rusko, a musí s ním naopak pokojným, svobodným a spravedlivým způsobem spolupracovat.
Podle výpovědí a vysvětlení Plejaren sledují USA již výrazně déle než sto let cíl, jenž spočívá
ve válečné a nucené anexi Ruska, aby z něj mohly učinit svůj vazalský stát, přičemž během
celé této doby činily USA také všechno pro to, a činí tak i nadále, aby zabránily možnému
spojenectví Evropy, resp. evropských států, s Ruskem nebo tomu, aby se s ním evropské státy mohly v současnosti nebo budoucnosti aliančně spojit.
Toto blokační kritérium by však nemělo a nesmí být i nadále splňováno, a tudíž se v soudných, nestranných a poctivých lidech v Evropě – kteří se ještě nenechali beznadějně obalamutit diktaturou EU – ještě může probudit rozum a zdravý úsudek k tomu, aby se odporné
zákeřnosti USA proti Rusku nemohly prosadit a byly zhaceny.
Proto musí pro všechny počestné lidi v Evropě platit zásada, aby se snaživě a v mezinárodním
rámci stavěli na odpor špinavým, lživým a pomlouvačným machinacím a štváčství USA vůči
Rusku, a to i navzdory nechutným intrikářským hrám a mařivým snahám diktatury EU, která
v podobném schématu jako Amerika zatracuje Rusko jako nepřítele. V zásadě by se nesměly
na Rusko uvalovat žádné sankce; již existující sankce musejí být zrušeny a musí být zahájeny
snahy o porozumění a spolupráci ve prospěch všech evropských států a celého světa, a tyto
snahy mají být nadále v míru, svobodě a spravedlnosti pěstovány. Rusko – na rozdíl od USA
a diktatury EU – neštve do války a nepěstuje žádnou zášť proti Západu, zejména nikoliv proti
USA a diktatuře EU, neboť se od všech špinavých politických útoků, lží a pomluv distancuje,
což dokáže rozeznat dokonce i rozumově a úsudkově slabý člověk, avšak nedokážou to pitomé a mocí posedlé živly z diktatury EU, z vlády USA a z jejího vojska a tajných služeb atd. Totéž platí i pro vládní činitele v ukrajinském Kyjevě, kteří se s pomocí fašistů dostali k moci
pučem a kteří projevují silné protidemokratické tendence a vehementně podporují nenávist
proti Rusku, stejně jako tak činí USA a diktatura EU.
V zásadě musejí USA, diktatura EU a její jednotlivé státy tvořit mírovou politiku vůči Rusku,
stejně jako všeobecnou mírovou zahraniční politiku vůči všem státům světa, a to bez toho,
aby se snažily jakkoliv anektovat cizí státy. K tomu také náleží, aby byly všechny zahraniční
akce americké armády a amerických tajných služeb neprodleně ukončeny, přičemž obdobně
musejí jednat i různé státy diktatury EU, které vysílají vojenské síly do cizích zemí a nechávají
je zasahovat do jejich rozmíšek. Musejí být také neprodleně obecně zakázány a zavrhovány
všechny zbraňové exporty do jiných států, přičemž všechny jaderné zbraně musejí být zniče-
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ny, vypuzeny ze Země a odmítány, stejně jako veškeré drony a jiné zákeřné vražedné prostředky, s nimiž se provádějí popravy a devastuje se. Musí být také neprodleně ukončena
politika hrozeb a vydírání, stejně jako jakékoliv úkladné vraždění při akcích tajných služeb
atd., jakož i všechny ekonomické sankce a postupy, které jsou v rozporu s mezinárodním
právem atd. Místo toho se musejí všichni vůdčí státní činitelé světa, všichni vojáci a tajné
služby atd. zasazovat o spravedlivý mír, pravou svobodu a spravedlnost, přičemž musejí být
také mezinárodně trestány všechny zločiny států, armád a tajných služeb a bráněna, prosazována a dodržována veškerá mezinárodní práva, za což musí nést v zásadě odpovědnost
OSN, která funguje jako kolektivní bezpečnostní systém. Žel je tomu ale tak, že jsou politické,
vojenské a ekonomické moci a moci tajných služeb lapeny ve spárech finančního kapitálu
a že se všechny kromě toho, že se chovají mocichtivě, také finančně a majetkově obohacují.
Tímto způsobem se postupuje i v tom ohledu, že se dané moci nezříkávají vyjednávání
v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), které ve skutečnosti
slouží pouze tomu účelu, aby byl stále více posilován mocenský blok Západu, resp. USA
a diktatury EU. A to probíhá na základě faktu, že tak celý Západ i nadále soupeří s Ruskem
a Čínou a může proti nim vše nově formovat. Kromě toho slouží tyto křiklavě mocichtivé machinace USA a diktatury EU k tomu, aby byla pomocí diktátů údajné »nové svobody«, resp.
pomocí faktických forem diktatury zamezena suverenita a výstavba každého demokraticky
vznikajícího sebeurčení národů a aby tyto národy začaly být beznadějně závislé na USA a diktatuře EU. S tím je spojen také fakt, že se v Evropě vyřazují z platnosti všechny normy diktatury EU, nebo alespoň mnohé, čímž je velkému kapitálu dovoleno a umožněno, aby byla
v jiných zemích zničena odvětví národního hospodářství a aby se dané státy samy zadlužily
až po státní konkurz a kolaps, načež začnou být plně finančně závislé na diktatuře EU a stanou se jejími otrockými a vazalskými státy. Celá tato polízanice vede stále více a prakticky
nezadržitelně ke zhoubně se zvrhávajícímu, nesociálnímu vývoji a k tomu, že všude v každém
státě diktatury EU – jakož i v USA – hromadí bohatství jen několik málo lidí a že jim patří procentuálně největší díl veškerého peněžního vlastnictví státu. Z toho důvodu jsou nebo stále
začínají být tito nemnozí mnohem bohatší po stránce finančního jmění, než jsou samotné
státy, což vede k tomu, že se finanční a majetkoví magnáti jako nová mocenská elita stále
více pozvedají nad politiku, vládní činitele, vojska a tajné služby atd., které vyřazují z funkce,
přičemž mohou ovládat národy a státy.
SSSC, neděle, 18. února 2018, 00.58 hod., Billy
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Nová kniha v prodeji od 20. ledna 2022
Guido Moosbrugger
… a přece létají!
Nejsenzačnější fotky UFO na světě: Autentické snímky mimozemských kosmických
lodí, nebo geniální podvod? Po důkladných
analýzách jsou vědci a experti na fotografie
z NASA a U.S. Air Force (letectvo Spojených
států amerických) přesvědčeni: Obsáhlý
důkazní materiál švýcarské kontaktní osoby, »Billyho« Eduarda A. Meiera, je absolutně autentický. Musíme se tedy smířit
s tím, že UFO jsou více než jen pouhá fikce?
Již 36 let je autor Guido Moosbrugger
na stopě tohoto tajemného Švýcara a stal
se sám opakovaně svědkem neobyčejných
události v jeho okolí. Ví proto s naprostou
jistotou: Billy má skutečně kontakty s mimozemskými inteligencemi z Plejaren. Co
se můžeme od mimozemšťanů naučit, proč
k nám přichází právě teď a proč se o nás
zajímají? Na tyto otázky Vám tato kniha
podává mnoho podnětných odpovědí
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