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Určeno FIGU ke zveřejnění ve spisu Znamení doby 
K rukám FIGU: Já jako rodilý Švýcar se stydím za to, že jsme my se svou kdysi ne-
utrální zemí byli zrazeni a zaprodáni neschopnými politiky Spolkové, Národní 
a Stavovské rady; učinili to živlové, kteří zjevně nejsou ani v nejmenším schopni 
myslet ve smyslu švýcarské neutrality, jelikož se navíc nekloní ke své domovině, ný-
brž k Evropské unii, v jejíchž smlouvách je zakotven trest smrti, a která nadto klade 
zotročující požadavky svým členským státům. 

Těmito požadavky je částečně dotčeno také Švýcarsko, a nyní se dokonce Spolková 
rada přidává k sankcím tohoto pochybného »společenství« a uplatňuje je proti Rus-
ku. To už není žádná neutralita, nýbrž pustá zrada Švýcarska, které se odteď již ne-
odlišuje od jiných států, které neutralitu neznají. 

Musím se skutečně tázat, proč jsou takovéto živly vůbec voleny do Spolkové, Stavov-
ské a Národní rady, když ani nevědí, co neutralita vůbec znamená, kvůli čemuž ji 
mohou pošlapávat tak hrubě, že je nyní zmařená a nicotná a že může nyní kdokoliv, 
a to plným právem, obviňovat Švýcary ze zrady neutrality a vlastní domoviny, což 
bych já osobně chtěl(a) označit za vlastizradu. 

Vidím, že všichni provinilí radové, kteří zrazují naši švýcarskou neutralitu, nevědí, 
co tato neutralita vůbec vyjadřuje a že znamená, že je nutno v každém ohledu zůstá-
vat skutečně neutrální a nepropůjčovat se žádným věcem, které ztělesňují jiný názor 
než názor neutrální, ať už se jedná o cokoliv. 

http://cz.figu.org/
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Já skutečně nedokážu pochopit, že jsou takovíto živlové vůbec připuštěni k výkonu 
funkce ve Spolkové, Národní nebo Stavovské radě a že před jejich zvolením není 
prověřeno jejich smýšlení a jejich způsobilost vykonávat švýcarský úřad, dříve než 
se chopí práce pro Švýcarsko. Nyní si kladu otázku, jak by šlo pověst Švýcarska ješ-
tě zachránit, jak by šlo obnovit neutralitu a jak by bylo možno předcházet tomu, aby 
takovíto vlastizrádní a princip neutrality zrazující členové Spolkové, Národní a Sta-
vovské rady byli vůbec voleni a připuštěni ke kormidlu moci. 

H. L. 

Neutralitu jen bláhovec chce vzdát, 
moudrý v ní však pevně umí setrvat. 

SSSC, 14. 4. 2022, 23.27 hod., Billy 
 

 

Zde některé důležité výňatky z kontaktní zprávy č. 798  
ze dne 2. dubna 2022 

Billy   Přirozeně, neboť já mám tak jako tak ještě nějaké věci, které chci povědět. Lidé na Zemi 
– a Ptaah říkal, že jsem měl pravdu v tom, co jsem povídal – zplodili během doby, v níž platila 
lockdownová opatření, neobyčejně mnoho potomků. Přelidnění tedy mimořádně silně narůs-
talo, a to navzdory všem chlácholivým tvrzením těch, kteří svým lhaním a podváděním vše 
rádi přikrášlují a kteří uvádějí, že faktický počet lidstva je mnohem menší, než jaký je ve sku-
tečnosti. Jejich elektronický stroj na sčítání světové populace má ve skutečnosti nulový a ni-
cotný význam, neboť ten funguje tak, že udává mnohem méně porodů, než kolik jich fakticky 
probíhá, a tak dnes přelidnění zahrnuje přes 9,2 miliardy lidí, zatímco hodiny sčítající porody, 
resp. hodiny světové populace nedospěly ještě ani k hranici 8 miliard lidí.  

Když se dále podívám na to, jak se lidé v rámci extrémního přelidnění stále více a více, dras-
ticky negativně, mění, a jak dokonce podléhají zvrácenosti ve vztahu k lidství, čehož si velko-
hubí antropologové doposud zjevně ještě nevšimli, tak si myslím, že i pozorný laik dokáže 
rozpoznat, jak jsou tyto humanitní vědy neschopné. Mně každopádně není nic známo o tom, 
že by antropologie tyto již velmi negativní podoby vývoje znala a že by jí byly nápadné, při-
čemž tyto vývojové trendy dospěly již do stadia zvrácenosti, která je natolik »perspektivní«, 
že se rozšiřuje a dává o sobě stále více a více vědět. Zejména nové generace, cca od roku 
1965, se stále více negativně zvrhávají, snaží se rozpínat ve vládách, firmách, koncernech 
a všemožných podnicích a organizacích atd., vymýšlejí ztřeštěné nápady a zákony pro státní 
vedení a usilují o to, aby ovládaly svět, jako to činí Amerika jiným způsobem, totiž pomocí 
armády a organizace NATO, která je na USA závislá. Tyto generace dělají totéž, co činí od ne-
paměti Amerika, neboť neplodí jen pomatené nápady všeho druhu, ale pohybují se také 
na cestě naprosté zvrhlosti a porušování slibů, jak je charakteristické i pro Ameriku, a sice již 
od té doby, kdy existuje jméno tohoto státu. Amerika pronáší sliby všeho druhu, avšak nedo-
držuje ani jeden, neboť naopak každý ostudně porušuje, a jedná a píše v rozporu s dohodami, 
které byly na základě těchto slibů učiněny. Amerika tyto sliby a dohody zcela záměrně nečiní 
písemně, ale uzavírá je pouze ústně, takže může a bude později po každém jejich porušení 
tvrdit, že v té či oné věci nebyl nikdy dán takovýto slib. Pokud ale Amerika dá nějaký slib pí-
semně, tak se po jeho porušení automaticky vymlouvá tím, že bylo vše chybně pochopeno, 
nebo že bylo nezbytné slib porušit kvůli změněné situaci. 
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Negativní zvrácenosti lidí – které se viditelně projevují od poloviny 60. let 20. století, přičemž 
se kvůli nekontrolovanému růstu přelidnění stále více, znatelně stupňují – povedou dříve 
či později k obrovské bídě a k zániku lidstva tak, jak ho dnes známe. Okolnost, že na všem 
nese vinu přelidnění, nechce většina pozemšťanů připustit, stejně jako ani vládní činitelé, 
a zejména ani ekonomičtí bossové. Taktéž se přistupuje ke znečišťování životního prostředí 
a otravování všech věcí, až po všechny přirozené potraviny, a tudíž i pitnou vodu, přičemž se 
beze zbytku vše zvrhává v situaci, v níž je poškozováno lidské zdraví a v níž umírají lidé. Tuto 
situaci zaviňují největší měrou zemědělci a zahradníci, kteří vypouštějí nezměrná kvanta je-
dovatých látek všeho druhu. To, co se dnes nazývá velkozemědělstvím a velkozahradnictvím, 
k nimž zpravidla patří i malé podniky, funguje ve skutečnosti už jen na bázi vypouštění jedo-
vatin, které všechno zamořují a otravují a které každým myslitelným způsobem, 
až do naprosté krajnosti likvidují svět. Dokonce i četné takzvané biopodniky otravují rostlin-
nou říši vypouštěním příliš velkých kvant mědi atd., přičemž si myslí, že svými bioprodukty, 
které prodávají za přemrštěné ceny, dělají něco dobrého. Lidé, kteří jsou ještě schopni myslet, 
se vážně zamýšlejí nad tím, že jsou tímto způsobem podváděny všemu důvěřující osoby, jeli-
kož biovýrobce vychází nasazování mědi atd. levněji ve srovnání s těmi, kteří používají tuny 
jedovatých látek a hnojiv k tomu, aby vyprodukovali dostatek přirozených potravin. Že je ale 
takovýchto přemýšlivých lidí jen málo, to dává rovněž impulz k vážnému zamyšlení. Každé 
rozumné slovo, které člověk vypouští z úst a učí, je žel převážnou většinou pozemšťanů 
a přemoudřelci zcela ignorováno, takže o těchto slovech přemýšlejí pouze tuze nemnozí, totiž 
ti, kteří patří k menšině, kteří jsou schopni samostatně myslet, jednat a činit vlastní rozhod-
nutí, a kteří jsou tedy oproštěni od veškeré náboženské víry. Tito lidé také vědí, že všechny 
zlořády, které dnes na Zemi existují a které vše ničí, představují pouze důsledky, jež vzešly 
z přelidnění a jež budou dále existovat a stále se zhoršovat tak dlouho, dokud bude přelidnění 
dále narůstat. Všechny tyto zlořády se zvětšují s narozením každého nového potomka, a jsou 
čím dál tím choulostivější, neboť kvůli každému z nich se do vzduchu, do polí, luk, lesů, za-
hrad i do všech vodstev vypouští více jedovatin všeho druhu, jakož i plastů, umělých hmot 
atd., které do sebe pojímají všechny rostliny, vyšší i nižší zvířata a všichni ostatní živočichové, 
tedy i lidé, přičemž tyto látky se ukládají v jejich organizmu. A skutečně tomu je již tak, 
že nejen vyšší a nižší zvířata atd., nýbrž i lidé mají ve svém organizmu nejjemnější částečky 
plastových prachů a jedů všeho druhu, které vdechují z »volného« vzduchu a přijímají potra-
vou, k níž patří i voda. A k tomu všemu přistupuje i vypouštění CO2, neboť všechny živé orga-
nizmy, a tedy i rostliny všech druhů vůbec, vdechují a vydechují i tuto jedovatinu, o čemž ale 
nikdo nemluví, přičemž je faktickou skutečností, že i lidé vdechují tyto zplodiny, tedy právě 
uhlík. I když je tato látka sama o sobě pouze slabá, může mít, na základě údajů Plejaren, 
na člověka eventuálně škodlivý vliv. To je fakt, který pozemská věda patrně ještě nezjistila – 
anebo je lidstvu zamlčován. 

Rostliny, vyšší a nižší zvířata a jiné formy života produkují svým vydechováním velmi značná 
kvanta CO2, avšak velké množství tohoto plynu vzniká i sopečnými erupcemi, jakož hlavně 
i táním permafrostu, kdy taje půda, která byla ještě do doby před několika dekádami trvale 
zmrzlá a která tak uvolňuje CO2, který se v ní uložil. Největší debakl, kvůli němuž stále a prud-
ce rostou emise CO2, plyne však z přelidnění, neboť při aktivitách s ním spojených je genero-
váno a uvolňováno tolik kvant tohoto plynu, že z toho vzešla nejen klimatická změna, ale 
i nebezpečí, že to celá příroda již nebude schopna unést. To je skutečnost, kterou příslušná 
věda ještě zjevně nerozeznala, anebo je lidstvu jednoduše zamlčována. Jízdou aut a jiných 
strojů atd., které jsou závislé na spalovacích motorech, jsou produkována velká kvanta emisí 
CO2, a v chladných obdobích k tomu přistupuje ještě i vytápění domů a jiných staveb atd., 
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kvůli němuž množství těchto emisí, jež unikají do ovzduší a nakonec poškozují klima, masivně 
vzrůstá. Obrovské emise jsou generovány také výrobou energií, které se používají např. při 
vaření, kvůli jiným životně důležitým věcem či při četných pracovních výkonech atd. Všechny 
tyto záležitosti vyžadují velká množství energie, která jsou částečně také produkována spalo-
váním fosilních paliv, což navyšuje podíl CO2 v atmosféře. Místo toho, aby všude tam, kde je 
to právě možné, byly sázeny rostliny, se mýtí úrodné lesní oblasti, a také se ruinují a zastavují 
louky a nivy, jelikož musejí být, kvůli obrovským přelidněným zástupům, budovány nové 
obytné stavby. Bažiny a močály jsou vysoušeny, aby mohly být plenivě využívány a aby tak 
opět vznikly nové plochy, na nichž mohou být budovány, vinou nezměrně rostoucího přelid-
nění, nová obytná stavení, nové továrny kvůli rovněž rostoucímu průmyslu, a také nová spor-
tovní zařízení atd.  

Lesy jsou drancovány a likvidovány, a to nehovořím o lesních požárech, při nichž jsou rok co 
rok ničeny tisíce hektarů lesních ploch. Stromy ale pohlcují velmi mnoho CO2 ze vzduchu 
a fixují tak uhlík ve svém dřevě. Avšak stromy jsou bezohledně poráženy a páleny, zatímco 
přelidněné masy spotřebovávají i jiné produkty všech možných druhů a podob. Z toho důvo-
du toto dřevo již naprosto nemůže pohlcovat CO2, který je z něho navíc opět uvolňován 
do atmosféry, přičemž velká kvanta tohoto plynu vznikají i spalováním, což urychluje a masiv-
ně popohání globální oteplování. Rok co rok se tak po celém světě vytrácí odhadem 10 milió-
nů hektarů lesa, přičemž jen mizivě malé plochy jsou opět zalesňovány. Zvláště v Brazílii jsou 
likvidovány velké pralesní plochy, jelikož je to tamnímu prezidentovi naprosto ukradené; ten-
to muž je dočista hloupý a omezený a nemá coby někdejší militarista vůbec žádné znalosti 
o tom, co příroda vůbec znamená pro všechen život na planetě a speciálně pro člověka. Lesy, 
resp. zejména lesní stromy, jsou stále rychleji poráženy a drancovány, avšak současně s tím 
jsou vyhubována i v lesích žijící vyšší i nižší zvířata a ostatní živočichové, avšak pustošeny jsou 
také savany a orné půdy atd., neboť masivním úbytkem stromů je výrazně przněn veškerý 
přírodní život. Lesy jsou tedy životně důležité k tomu, aby mohl vůbec existovat všechen ži-
vot. Dnes existuje už jen asi 30 %, tedy asi 4 miliardy hektarů, z veškerých lesních ploch 
na Zemi, což je již velmi málo, neboť by muselo existovat přes 60 % těchto ploch, kdyby bylo 
v tomto ohledu vše v pořádku. Kácení lesů však ustavičně neodpovědně pokračuje, a to stále 
intenzivněji, takže počet hektarů lesů, které na světě ještě existují, prudce klesá, a sice odha-
dovaným tempem 10 až 11 miliónů hektarů ročně. Z toho důvodu je nejnaléhavěji nutné, aby 
byly sázeny četné stromy, což je sice drahé, avšak závisí na tom v mnoha ohledech budouc-
nost světa. Každý strom, který je zasazen a jenž také roste, prospívá a získá na objemu, je 
cenný, neboť každý strom znamená, že na Zemi může dále existovat život. 

Pravé řešení tkví v sázení stromů a ostatních porostů všeho druhu, tedy i v opětovném ozele-
nění celé přírody, která by mohla pohltit až 50 % CO2, což lidé, vyšší i nižší zvířata a všichni 
ostatní živočichové potřebují. Kromě toho by se tímto způsobem mohlo – jak vypovídají vědci 
Plejaren – udržovat oteplování Země na takové úrovni, která by umožňovala život na Zemi 
bez velkých přírodních katastrof. 

Rostliny všeho druhu pohlcují uhlík, což jeho podíl v atmosféře silně snižuje, avšak je tím také 
redukován skleníkový efekt, který neustále popohání oteplování Země a bude to činit tak 
dlouho, dokud nenastane kolaps – pokud lidé velmi brzy nezačnou používat logiku, rozum 
a zdravý úsudek a nebudou činit to, co je nezbytné. Rostliny navíc způsobují, že se země po-
někud ochlazuje, díky čemuž se voda nevypařuje tak prudce a díky čemuž netají tak rychle 
ledovce, což se při vysokých teplotách naopak děje. Voda je také velmi nezbytná pro veške-
rou vegetaci, pro všechna vyšší i nižší zvířata, všechny živé organizmy vůbec, a tedy i pro člo-
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věka. A navíc – což je nepochybně jisté – stimuluje ozelenění přírody jakéhokoliv druhu vodní 
cyklus, díky čemuž nastává i více srážek a více vody se ukládá v půdě. Pouze nárůst vlhkosti 
činí půdu využitelnou na pěstování potravin, což pro lidi na celém světě znamená stravu 
a příjem. Žel je tomu ale tak – a to chci ještě říci –, že (...) 

Bermunda   Což bys ale (...) 

Billy   Samozřejmě že ne. Ačkoliv pro lidi, kteří mají otevřenou mysl a tuto věc zjišťují, je celá 
tato záležitost již celá léta otevřeně patrná, nicméně o tom mlčí. To činí zpravidla proto, že 
u svých spolubližních se svým zjištěním narážejí, a bývají dokonce osočováni a zesměšňováni. 
A proto raději mlčí. – Ty jsi říkala, že máš něco velmi důležitého, o čem musíš referovat a co 
se vlastně netýká jen nás v základní skupině, ale také pasivních členů FIGU, a dokonce celého 
lidstva. 

Bermunda   Ano, to souhlasí. – Bylo podniknuto již vícero pokusů o nalezení původu koro-
navirové nákazy, avšak akce, které se konaly za účelem jejího odůvodnění, vždy žalostně kon-
čily tvrzením, že byl původce nalezen a že jím byli »určitě« netopýři, z nichž přešla nákaza 
na člověka. Toto tvrzení existuje ještě i dnes, avšak je neudržitelné, neboť pravá příčina této 
nákazy vskutku vychází z laboratorní práce, již prováděli muži, kteří byli až po konec svého 
života dobře placeni a kteří se ve svých mladých letech nechali koupit dvěma záštiplnými 
osobami, načež byli schopni vytvořit tento nebezpečný koronavirus. To ovšem nechtějí při-
pustit a přijmout osoby, které se zabývaly a stále ještě zabývají »vyjasňováním« a »osvětou« 
ve věci původu koronavirové nákazy. 

Musí být ještě zmíněno, že tento uměle, lidským přičiněním vytvořený virus vykazuje zvláštní 
vytvořené vlastnosti, které přirozeně vznikajícím virům nejsou vlastní a které si takové viry 
nemohou vyvinout. 

Nejprve a na počátku se jednalo o 16 osob, z nichž ovšem v průběhu let 11 zemřelo. Avšak 
těch 5 posledních, které ještě žily a které byly již ve velmi starém věku, přece jen tento virus 
vytvořilo a následně i uvolnilo, byť nechtěně, kvůli nepozornosti, která je stála i život. Žádná 
z těchto osob tedy již nežije, neboť poslední zesnula v lednu 2020. Avšak dříve než všechny 
tyto osoby zemřely, zničily dotyčné laboratoře a v nich obsažená zařízení a přístroje atd. 

Co se z toho všeho odvinulo, to je ti nyní známo, stejně jako to, co jsem ti nyní krátce vyprá-
věla. Co ti Ptaah vysvětloval již před déle než 2 roky, to nyní naše výzkumy dokázaly jako fak-
tickou pravdu: Různé koncerny a firmy, které se specializují na farmaceutické produkty, dou-
faly ve velký zisk, pokud by se jim podařilo tak rychle, jak to jen bude možné, zasáhnout proti 
pandemii farmaceutickými prostředky a ukolébat veřejnost velkými sliby o jejich bezpečnosti. 
Toto byl nápad, který rychle vzešel a byl i rychle realizován, a sice v tom smyslu, že byly pro-
pagovány očkovací látky, které měly být, na základě lží a podvodných údajů, účinné proti ko-
ronavirové nákaze. Na tom však vskutku nebylo ani jedno slovo pravdivé, neboť tyto propa-
gované očkovací látky nebyly ničím více než placebovými výrobky, jež někdy sestávaly pouze 
z destilované vody, zatímco jiné obsahovaly lékařské účinné látky, jež ovšem nebyly nikterak 
prověřené ani otestované, takže se nevědělo, zda se hodí k vakcinaci proti koronavirové náka-
ze. Ve skutečnosti však tyto látky nebyly proti viru vůbec účinné, takže tvrzení o 90 nebo 
95procentní účinnosti představovalo pouhou lež a nebezpečný podvod, který stál četné po-
zemšťany život, neboť kvůli mixturám těchto očkovacích látek umírali a ještě i dnes umírají 
mnozí lidé. Z našich výzkumů, které jsme na planetě Erra prováděli od listopadu 2019, nyní 
ve skutečnosti vyplynulo – a to hovořím výslovně o výsledcích laboratorních výzkumů, které 
jsou mnohem přesnější než všechny ty, jaké se provádějí na Zemi pomoci primitivních přístro-
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jů –, že různé, údajné očkovací látky obsahují, dle svého druhu, prvky, jež mohou působit pro-
ti koronavirové nákaze pouze s 16 až 23procentní účinností, což odporuje tvrzením farmaceu-
tických koncernů, které hovoří o údajné 90 až 95procentní účinnosti – výslovně ovšem kon-
statuji, že tyto prvky mohou působit s 16 až 23procentní účinností. Často nejsou takzvané 
očkovací látky pouze nepoužitelné, neboť někdy jsou dokonce i životu nebezpečné, zatímco 
samotný virus, samotná infekce a choroba skýtají menší rizika než právě nějaká z těchto oč-
kovacích látek; proto je pro mnohé lidi lepší cestou nenechat se očkovat, aby všechno přestá-
li, nezemřeli nebo nemuseli trpět vinou nedostatečných očkovacích látek celoživotními obtí-
žemi. Pozemšťané jsou v závislosti na stavu svého imunitního systému náchylnější nebo chrá-
něnější vůči útoku tohoto viru, a tudíž je ve vztahu k infekci tímto virem rozhodující fakticky 
daný, momentální zdravotní stav. 

Aby se vyvinula skutečně upotřebitelná očkovací látka, kterou by šlo s dobrým svědomím 
využít a nasadit proti původci onemocnění, k tomu je zapotřebí dlouhá doba, která trvá řadu 
let, během nichž je tato látka zkoumána a vyvíjena. Tento proces trvá zpravidla nejméně 
10 až 15 let. Za určitých okolností je ale i poté ještě potřebný trvalý další výzkum za účelem 
přizpůsobování vakcíny, pokud původce onemocnění mutuje, jako je tomu v případě koro-
naviru. 

Ohledně výsledků, které vyplynuly z našich výzkumů prováděných od listopadu 2019 
až do období před několika dny, tedy během 2 let a několika málo měsíců, je dále nutno po-
vědět, že z nich vzešly poznatky a aspekty toho druhu, že se na Zemi používáním neprověře-
ných a silně nevýhodných očkovacích látek jednalo životu nebezpečně a vědomě a zločinně 
destruktivně vůči životu – přičemž je nutno zohlednit, že naše badatelské možnosti ohledně 
chemického a lékařského výzkumu atd. jsou velmi výrazně vyspělejší, obsáhlejší a bohatší 
na poznatky než veškeré možnosti pozemšťanů. A celé toto zločinné jednání koncernů a fi-
rem, které pustily do oběhu takovéto očkovací produkty – jež měly údajně předcházet infekci 
koronavirem, jež byly ale od samého počátku naprosto neúčinné, a za určitých okolností do-
konce životu nebezpečné –, si vyžádalo mnoho lidských životů, a tudíž četní lidé ve všech 
státech Země, kteří byli ochotní se nechat oočkovat, vinou těchto očkovacích látek zesnuli. 
Ve skutečnosti byly totiž tyto látky ve vztahu k jakékoliv možné infekci koronavirovou mutací 
zcela neúčinné, avšak pomáhaly a skýtaly údajnou ochranu těm, kteří disponovali naprosto 
dobrým imunitním systémem, nebo těm, kteří mohli překonat svůj strach tím, že se nechali 
naočkovat – což je však často za krátkou dobu stálo život. 

To, co jsem pověděla, je pouze částí celku, neboť kromě toho z výsledků našich výzkumů vy-
plynulo, že jak samotný koronavirus, který opakovaně mutuje, tak i zločinně používané očko-
vací látky mohou zapříčiňovat dlouhodobé zdravotní škody, které tedy mohou pramenit jak ze 
samotné nákazy, tak i z vakcinace. Naši badatelé tedy dospěli k výsledkům po stránce dlou-
hodobých účinků, z nichž již krátce po očkování – pokud nenastane smrt – pramení neduhy, 
které mohou přetrvávat krátkou dobu, anebo dokonce i po celý život. Dokonce i v pozdějších 
letech se mohou následné účinky zvrhávat v choroby, jež mohou vést až k rakovinám, poško-
zení mozku, poruchám dechu a neduhům spojeným s tělesnou hybností atd., přičemž tyto 
choroby zaprvé nemohou být příčinně odůvodněny, a zadruhé ani nemohou být vyléčeny. 
Muži mohou ztratit plodnost nebo zplodit poškozené potomstvo, zatímco ženy mohou ztratit 
schopnost početí, rodit mrtvé potomky anebo potomky nemocné a trpící. To vše je, mimo 
jiné, možné vinou neodpovědné vakcinace zcela zásadně neúčinnými a zčásti i životu nebez-
pečnými a neprověřenými očkovacími látkami, jakož ale i vinou samotné infekce a onemoc-
nění koronavirovou nákazou. A že se toto může dít a že se to, co jsem řekla, ponese do bu-
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doucnosti, k tomu všemi prostředky přispívají vůdčí státní činitelé, kteří ve své neschopnosti 
svými zmatenými a bezskrupulními nařízeními velmi rychle neodpovědně nahrávali zločinným 
intrikám farmaceutických koncernů a firem, které se dopouštěly všech myslitelných zločin-
ných skutků, aby si zajistily a masivně navyšovaly svůj zisk, jejž by jinak nikdy nedosáhly. 

To vše jsou věci, které jsem dnes – jak nařídil Ptaah – musela zcela otevřeně vypovědět 
v souvislosti s tím, co přinesly před několika dny naše přesné výzkumy, jež ovšem vedou 
do širších souvislostí, než do jakých jsem je reprodukovala. Musím k tomu ještě vysvětlit, 
že na tomto poli výzkumu nejsem odbornicí, a tudíž nemohu hovořit odborným jazykem, ja-
kým mi bylo vše vyloženo. Celkově vzato jsem svými slovy uvedla jen to, co je faktem celé 
věci. 

Nuže, abych pověděla to, co žádal Ptaah, aby bylo zmíněno, chtěla bych uvést 7 důležitých 
bodů, které uváděl a které pokládá za nezbytnou radu; vyjádřím je následujícími slovy: 

1.  V prvé řadě je nutné nosit ochranný respirátor třídy FFP2, neboť ten představuje jedině 
účinný prostředek, s nímž se lze chránit proti koronavirové nákaze a všem jejím muta-
cím. Toto je v současné době skutečně jedinou ochranou – a tak tomu bude ještě 
po delší dobu – před koronavirem, jenž se může neočekávaně objevit všude tam, kde 
lidé lehkovážně chodí bez ochranných respirátorů. 

2.  Je snazší být infikován nákazou, přečkat tuto chorobu a uzdravit se, než se spoléhat 
na pochybné očkovací látky, které v sobě často nosí riziko možného úmrtí. 

3.  Chránit se před koronavirem, resp. před koronavirovou nákazou, znamená následující: 
Pouze nošení ochranného respirátoru třídy FFP2 zaručuje do jisté míry bezpečnost 
v tom směru, že se člověk nenakazí koronavirem při styku se svými spolubližními. 

4.  Je ovšem velmi důležité dbát na to, že velký význam má i správné nošení ochranného 
respirátoru, který tudíž musí pokrývat ústa a nos tak, aby z něj nemohla unikat ústní 
ani nosová tekutina. To je možné do jisté míry jen tehdy, když respirátor těsně přiléhá 
k tváři a je nošen tak, aby zakrýval alespoň polovinu nosu. Při vdechování proniká 
vzduch za normálních okolností nosem a přes průdušnici do dýchacích cest, a tím pá-
dem do plic. Dýchání nosem zaručuje, že se vdechovaný vzduch za obvyklých okolností 
čistí, zvlhčuje a také otepluje pomocí nosních chloupků a sliznic, načež je pojímán plí-
cemi, aniž by si toho člověk všímal. Je-li však vzduch infikován nějakými původci one-
mocnění, dospívá do plic touž cestou (aniž by si i toho člověk všiml), a dotyční původci 
odtamtud bez zábran infikují organismus. 

5.  Ani nošení ochranného respirátoru neskýtá plnou ochranu před infekcí koronavirem, 
neboť se může vlivem nějaké nepozornosti eventuálně stát, že si virus vinou všelija-
kých okolností přece jen najde cestu do dýchacích nebo polykacích cest, následkem 
čehož neodvratně nastává infekce a nákaza infikuje orgány, čímž onemocní organi-
zmus. 

6. V ústech probíhá komplexní proces, při němž jsou za normálních okolností potraviny 
a sliny z ústní dutiny dopravovány do žaludku, který však každý den provádí normální 
polykací pohyby i bez příjmu potravy. Vlivem slin, které se hromadí v ústech, a navíc 
i vlivem vzruchů vycházejících z kořene jazyka je bezděčně vyvoláván polykací reflex, 
na jehož základě nastávají, bez volního vlivu člověka, polykací pohyby. Při infekci do-
spívá virus do dutiny ústní, pak do hltanu, následně do jícnu a nakonec do žaludku, ná-
sledkem čehož je nakonec virem zamořen celý organizmus. 
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7.  Aby se člověk chránil před infekcí koronavirem – čehož je skutečně schopen jen pomocí 
ochranného respirátoru třídy FFP2 bez výdechového ventilu, aby chránil před eventu-
ální infekcí nejen sebe samého, ale i své spolubližní –, tak musí kromě řádného nošení 
vhodného ochranného respirátoru také s naléhavou nutností zachovávat jistý bezpeč-
nostní odstup od svého bližního, pokud neexistuje velká jistota, že tento bližní není na-
kažen původcem koronaviru. 

To je to, co říká Ptaah, který si navíc dělá velké starosti, jelikož všechny ty státní vyhlášky spo-
jené s všeobecným rušením ochranných opatření nastávají předčasně. Kromě toho se zmínil 
o tom, že nedokáže pochopit, proč většina té které populace jedná neodpovědně v tom oh-
ledu, že volí takovéto osoby do pozic státní správy a připouští, aby na nich působili ti, kteří 
vyhlašují takovéto absurdity, a kteří navíc vydávají pro tu kterou populaci škodlivá nařízení, 
která se příčí rozumu a zdravému úsudku. 

Billy   To, co říká, skutečně souhlasí, ale většina každého národa není schopna samostatně 
myslet, neboť zastává nějakou náboženskou víru, která jí takovéto myšlení znemožňuje, 
a tudíž jen malá část lidu dokáže a umí samostatně zvažovat, zda se nějaká osoba skutečně 
hodí na nějakou státní pozici nebo na vůdčí státní post, anebo právě nikoliv. Tato menšina je 
ovšem od základu ignorována a eventuálně i tvrdě okřikována, anebo je člověk z této menši-
ny, který vstoupí do voleb, aby mohl konečně správně vést lid a státní záležitosti, vyřazen 
ze hry falešnou volební propagandou nebo zfalšováním voleb, a tudíž se ke kormidlu státního 
vedení dostanou ti, kteří ze stávajících špatných poměrů udělají poměry ještě horší, nebo 
dokonce zlé. Že tomu tak je, to se přece v současnosti zvláště prokazuje v souvislosti s válkou 
na Ukrajině, kterou rozpoutali neschopní vládnoucí činitelé, kteří drží v rukou otěže vlády 
a kteří přinášejí četným lidem nevýslovné utrpení. K tomu navíc přistupuje fakt, že lidé 
na Západě zaujatě brání ty, kteří vlastně na celé věci nesou vinu nebo kteří jsou z důvodů 
rozepří, nenávisti a pomsty atd. napadáni. Důležité věci, které musím povědět, potom při 
vyvolávání a sepisování této zprávy speciálně označím, např. využiji černé a tučné písmo. 

Celá tato pohroma a válka, která se objevuje, vede k tomu, že zaujatí vládní činitelé v ne-
schopných vládách nejrůznějších států ovlivňují populace, které v sobě rychle budují zášť 
proti těm, kteří tuto válku a pohromu zahájili. Těm lidé nadávají a zlořečí a také je proklína-
jí – zpravidla oprávněně, neboť válku, páchání neštěstí všeho druhu, a tedy ani zabíjení lidí 
nelze nikdy akceptovat jako lidské jednání –, přičemž však nepomýšlejí na skutečnost a její 
pravdu. To nečiní proto, že kvůli vznikající a cíleně řízené nenávisti, kterou záměrně rozně-
cují ti nahoře, tedy právě vládní činitelé, ignorují rozum a zdravý úsudek. Z toho důvodu se 
lidé kloní k jedné nebo druhé soupeřící straně, jednu stranu vynášejí do nebes a druhé přejí 
peklo a zatracují ji. Při tom se nezamýšlejí nad důsledky, které vznikají, když nastává válka, 
tedy nad tím, že proti sobě vyrážejí zpravidla obě strany, resp. oba rivalové, resp. protivníci 
v podobě útočníků a zákonitě též obránci, takže obě strany bez pardonu vraždí, mučí, ma-
sakrují, zabíjejí, znásilňují a ničí atd. 

Co se zvláště při válce neoprávněně odehrává, je to, že se ve válce nezúčastnění mocenští 
činitelé, politici a jimi popuzované populace jiných států kloní na jednu, nebo druhou stra-
nu, resp. na stranu jednoho ze soupeřů: Buď na stranu útočníků, nebo na stranu obránců, 
kteří vzdorují těm, kteří válku zahájili. Navíc jsou útočníci nebo jiní neoblíbení protivníci 
dětinskými způsoby – jaké projevují i senilní lidé, jelikož již nevládnou logice, rozumu ani 
zdravému úsudku – »trestáni« hloupými sankcemi, které poškozují ekonomiku. Tyto sankce 
však nezasahují původce války, neboť ti se předem zajistili a žijí i navzdory sankcím zpravi-
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dla v přepychu a nádheře, zatímco nevinné populace jsou znevýhodňovány a musejí kvůli 
těmto sankcím trpět, neboť jejich ekonomika již částečně nebo zcela nefunguje. 

Jiné státy, které nejsou účastníky války, nejenže uvalují sankce na země útočníků, ale také 
zločinně dodávají druhé válčící straně, resp. obráncům, zbraně a všemožný další válečný 
materiál, kvůli čemuž se ve válce tím spíše pokračuje, přičemž se rozšiřuje a zachovává vel-
ké neštěstí, bída, smrt, vraždění, znásilňování, nouze, zkáza a destrukce, které jsou neod-
povědně popoháněny dále. Na to však nepomýšlejí všichni ti, kteří se zaujatě kloní na jed-
nu, nebo druhou stranu a kteří kvůli své vznikající nenávisti tím spíše nejsou schopni logic-
ky, rozumně a soudně myslet. Tak je tomu zejména proto, že už vůbec nejsou schopni sa-
mostatně myslet a činit vlastní rozhodnutí, jelikož toto jejich myšlení je ve skrytu – aniž by 
si to uvědomovali – silně potlačováno a dušeno jejich náboženskou vírou. 

Tito lidé nejsou schopni samostatně myslet a všechno vidět tak, jak to odpovídá skutečnos-
ti a její pravdě, které vypadají zcela jinak, než jak si myslí většina pozemšťanů; tak je tomu 
proto, že lehkověrným lidem je zlou propagandou vládních a zaujatých činitelů pomocí lží 
a podvodů nalháváno, že jediný správný postup spočívá v tom »pomáhat« těm, kteří vedou 
válku, zejména obráncům, zbraněmi a jinými vražednými prostředky. Toto je zřejmě vrchol 
idiotství posledních 25 000 let, neboť každou zbraní jsou lidé zabíjeni, ba fakticky vražděni, 
přičemž kvůli každé zbrani, která je dodána válčící straně, pokračuje válka a válečné vraž-
dění a znásilňování dále a celý tento křiklavý zlořád je popoháněn dále do budoucnosti. 

Nenávist lidí proti jiným lidem, kteří jsou vnímáni jako nepřátelé a kteří jsou kvůli dodáva-
ným zbraním a jiným vražedným nástrojům usmrcováni, resp. vražděni, dále narůstá. Vinou 
dodávek zbraní atd. je tedy válka tím spíše rozdmychávána a pokračuje dále. Na to oni lidé, 
kteří poskytují tento druh »pomoci«, kvůli své zcela tvrdošíjné neodpovědnosti, hlouposti 
a omezenosti nepomýšlejí, stejně jako ani ti, kteří jsou zaslepeni bezbřehou nenávistí, a oni 
»pomocníci«. Tito lidé jsou zcela a naprosto ovládáni tím, co je jim nalháváno a vtloukáno 
do hlavy těmi, kteří jsou mocichtiví a kteří se nezdráhají nestoudně obelhávat a podvádět 
vlastní populaci. Takto nejednají jen zaujatí vládní činitelé, kteří jsou neschopní vést své 
úřady, ale i ti občané z národů, kteří ovlivňují většinu populace a dovádějí ji k zaujatosti 
a nenávisti. Z toho důvodu pak většina lidových zástupů projevuje stranný, zaujatý postoj 
a ztrácí schopnost neutrálně posoudit vznikající situaci. Kvůli své strannosti a zaujatosti 
jsou tedy lidé naprosto neschopní vše chladně a věcně vyhodnotit na základě daných faktů 
a jednat správně, a proto ke všemu nerozvážně přistupují chybně a zaujatě a daný zlořád, 
který je beztak již zlý, ještě výrazně zhoršují. 

Samozřejmě lze pochopit, že strana, která byla napadena ve válce, resp. napadený stát, se 
brání a bojuje proti útočníkům zbraňovým násilím, avšak při tom umírají nesčetní lidé, kteří 
se fakticky vraždí, aniž by se vzájemně znali nebo si nějakým způsobem osobně ublížili. 
Jsou si skutečně cizí a navzájem se vraždí, protože to chtějí mocichtivci z vlád; ti samotní 
ovšem dřepí v naprostém bezpečí a starají se o to, aby se jim dařilo dobře, zatímco své vo-
jáky, resp. »hloupé a omezené přisluhovače« nechávají vraždit na frontě dílem jiných hlu-
páků a omezenců, kteří ze své protistrany hrají právě tutéž hru neschopných vládnoucích 
činitelů. Kdyby chvastounští vládnoucí, kteří nařizují válku nebo posílají své vojsko do ob-
ranných pozic, museli sami jít na frontu a vzájemně si rozbíjet hlavy, tak by to s mírem mezi 
lidmi vypadalo o něco lépe. 

Je ovšem také nutno povědět, že ve všech válkách cestují do válečných zón z různých jiných 
a cizích zemí vrazi, dobrodruzi a znásilňovatelé všeho ražení, aby té které válčící straně 
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údajně poskytli »pomoc«, avšak ve skutečnosti jim jde jen o to, aby mohli ve válečných 
oblastech bez zábran vraždit, mučit, znásilňovat, masakrovat a páchat hromadné vraždy. 
Vina je pak falešnou inscenací – jak se to činí od nepaměti a což představuje starý známý 
fakt – přibájena a podsouvána jiným účastníkům války, útočníkům nebo obráncům, kteří 
tak získávají špatnou pověst a jsou obviňováni z masových vražd, válečných hrůz a váleč-
ných zločinů. 

Co se vrahům a jiným zvrhlíkům dostane pod ruku a do dosahu jejich palných zbraní a no-
žů, to vraždí, znásilňují, mučí, masakrují a likvidují, a to nezávisle na tom, zda se jedná 
o ozbrojené vojsko, bezbranné ženy, děti, nebo muže. A to vše činí jen proto, aby otročili 
své zvrácenosti, na jejímž základě vraždí, znásilňují, mučí a masakrují. A hrůzné činy, které 
spáchali, podsouvají pak útočníkům nebo těm, za něž a za jejichž zemi údajně přijeli »ná-
pomocně bojovat«. A to, co tyto přicestovalé osoby, tito »pomáhající bojovníci«, páchají, 
to páchají také útočníci i obránci a svalují vinu za tyto skutky na svého protivníka; takovéto 
postupy jsou ve válce zcela běžné, aby byla podněcována nenávist populací a bylo od nich 
možno dostávat pomoc. Často jsou takovéto skutky zinscenovány a následně jsou z nich 
obviňováni protivníci, aby byli v očích světové veřejnosti znemožněni a mohli být obviněni 
z válečných zločinů. Toto funguje od nepaměti v každém válce, neboť populace světa jsou 
kvůli své náboženské věřivosti zaslepeny do té míry, že se jejich víra v podobě bludných 
představ překlápí i do každodenního života a zasahuje i do všednodenních událostí. Proto 
se děje, že lidé všechny »informace«, které jsou jim formou lží, podvodů a iluzí atd. sdělo-
vány, berou neuvážlivě za bernou minci, resp. za pravdu, podle čehož pak jednají. To pak 
ve válce vypadá tak, že v lidech, kteří jsou věřícími i v tomto ohledu, vzchází zaujatost 
a zášť, načež se obracejí proti tomu, kdo je pomocí lží, podvodných tvrzení, namlouvání, 
přemlouvání a klamání pokládán za »nepřítele«. Z toho tedy plyne, že lidé vlivem těchto 
falešných, lživých, podvodných a zinscenovaných informací, které v nich probouzejí dotče-
nost, jednají přesně tak, jak to zamýšlejí ti, kteří tyto falešné informace rozšiřují. Lidé při 
tom sami nemyslí, sami nerozhodují a nejednají podle své vlastní mysli, ale jen podle toho, 
co je jim předkládáno formou lží, podvodů a odporných způsobů chování ze strany těch, 
kteří se jásavě baví tím, že si lidé vzájemně rozbíjejí hlavy. K těmto lidem patří i jistí noviná-
ři, kteří pracují nepoctivým způsobem a kteří poštvávají lidi proti sobě a eventuálně jim 
ještě platí za to, aby stříleli, znásilňovali nebo zabíjeli druhé, nebo aby páchali masakry, 
které pak mohou nafilmovat a fotografovat, a rozšiřovat pak ve světě tyto záběry pomocí 
lží a podvodů jako »pravé«, následkem čehož v osobách, které všemu věří a samy nemyslí, 
opět vzniká nenávist a pomstychtivost. V této souvislosti mě napadá jedna konkrétní žena, 
kterou chci uvést jménem a která pracuje na Ukrajině pro tisk, avšak je to fanatická válečná 
štváčka nemající obdoby: Jmenuje se Tschirky. 

K tomu všemu, co jsem pověděl, přistupuje dále to, že jistí vládní činitelé jsou tak hloupí 
a omezení, že dokonce ani nevědí, co byla švýcarská neutralita, kterou hrubě pošlapali tím, 
že se připojili k sankcím diktatury EU proti Rusku, které dále uplatňují. Avšak další hlupáci 
a omezenci v sekundárních vládních kruzích a ve většině populace toto porušení neutrality 
ještě podporují, jelikož mají patrně nemocnou hlavu a propadli slabomyslnosti, takže nevědí 
nebo mezitím již nevědí, co neutralita vůbec znamená a že Švýcarsko uchránila minulé světo-
vé války – ačkoliv se vlastizrádci snažili »prodat« Švýcarsko Adolfu Hitlerovi a jeho vražedným 
pochopům. Také porušování neutrality lze ve Švýcarsku srovnat se zradou vlasti, a to nezávis-
le na tom, zda dotyční chápou, nebo nechápou, co neutralita vůbec znamená. Zrádní, velko-
hubí živlové jsou ale dnes zastoupeni i v ostatních zemích, a navíc jsou u kormidla moci 
v nejrůznějších státech, které spíše uvrhávají do neštěstí a zkázy, než aby pro svoji zemi a její 
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obyvatelstvo učinili něco dobrého. To se v současnosti prokazuje zvláště na Ukrajině, jakož 
i v zemích, jimž předsedají a vládnou zaujatí, nanicovatí vládní živlové, kteří tedy nejsou 
schopni používat rozum, zdravý úsudek ani logiku. Kloní se zaujatě na stranu Ukrajiny, finan-
cují ji miliardovými obnosy, dodávají jí zbraně a jiný válečný materiál a podporují vojenské 
válečné intriky, kvůli čemuž může katastrofální válečné dění nadále pokračovat a probíhat 
ve všech ohledech ještě hůře, než probíhalo předtím. Každou zbraní a každým jiným váleč-
ným materiálem, který je darován nebo dodán, se válka prodlužuje a páchají se další vraždy, 
které jsou ještě dovršovány znásilňováním, mučením a masakry, jež páchají jak protivníci, tak 
i válčící obránci země, dále ale i znásilňovatelé a vrazi, kteří za tímto účelem přicestovali 
z cizích zemí, aby otročili svým choutkám a tužbám znásilňovat, vraždit a páchat masakry, 
načež své zločiny podsouvají protivníkovi. Samozřejmě že žádná strana není lepší než druhá, 
neboť každá strana páchá tytéž hrůzné činy, a tedy znásilňuje, mučí, vraždí nevinné, masakru-
je, hromadně střílí nezúčastněné lidi, usmrcuje vlastní protivníky a také nesmyslně ve velkém 
měřítku devastuje lidské výdobytky. 

Jsou tu však také nevídaní váleční štváči, jako je tomu v souvislosti s Ukrajinou, kdy ti, kteří 
nesou vlastní odpovědnost, nedělají nic jiného, než že všude vystupují a pronášejí i v televizi 
své řeči, jimiž štvou do války. A to činí jen proto, aby sami vypadali jako velikáni a zvyšovali 
svoji důležitost, ale také proto, aby se mohli prosadit na svém postu, který zastávají dílem 
lidu, který jim věří, a na němž vykonávají svoji moc. 

Bermunda   Měl bys tyto živly nazvat i jménem: Patří k nim ukrajinský prezident Zelenskyj, 
který na úrovni nacistických způsobů štve pomocí televize do války a který je ve skutečnosti 
zrádcem svého národa a také posedlý mocí. Kdyby nebylo jeho, tak by celá tato katastrofa 
nikdy nevznikla. On nese na všem skutečnou vinu a je zodpovědný za tuto válku, spolu se 
senilním státním vůdcem Bidenem z USA, jelikož on a Zelenskyj chtěli bezpodmínečně prosa-
dit, aby se Ukrajina stala členem organizace NATO, a aby byla navíc přijata do EU. To podně-
covalo senilního prezidenta USA, Bidena, k tomu, aby uplatňoval svoji nenávist a svoji po-
mstychtivost vůči Rusku, které v sobě chová – přičemž je ovlivňován a řízen temnou vládou. 
A jelikož je v jeho moci ovlivňovat i organizaci NATO, tak se stane, že vrchní činitelé této orga-
nizace brzy schválí, že na Ukrajinu budou dodávány tanky, následkem čehož se tím spíše bude 
dít to, o čem jsi hovořil, tedy že válka bude pokračovat dále a bude horší než doposud. Tuto 
válku nechal rozpoutat ruský prezident Putin, jelikož nedokázal trvale zachovávat trpělivý 
postoj, který byl uvalen na jeho bedra, a sice zcela záměrně ze strany senilního státního vůd-
ce Bidena z USA, který doufal, že se Putin dopustí zločinu v podobě války, a sice právě proto, 
že ztratí trpělivost, načež bude mít Amerika nakonec možnost dále masivně zvyšovat svoji 
vojenskou přítomnost ve státech NATO poblíž Ruska. 

Ohledně dodávání zbraní a válečného materiálu uvažuješ naprosto správně, neboť vinou do-
dávek zbraní a všelijakého válečného materiálu válčícím stranám, zejména Ukrajině, se válka 
zhoršuje, a navíc se protahuje do budoucnosti. Zelenskyj pomocí televize ustavičně vyzývá 
západní státy k tomu, aby postupovaly proti Rusku dalšími sankcemi a aby také dodávaly 
na Ukrajinu válečné zbraně, přičemž Zelenskyj velmi dobře ví, že neschopní státní činitelé, 
které oslovuje, budou bez okolků realizovat jeho slova a výzvy. Okolnost, že se toho, mimo 
jiné země, účastní zvláště i Německo – tím, že pronáší velká, do války štvoucí slova hlavně 
ministryně zahraničí Baerbocková, jejíž slova přijímá většina státních představitelů i prezident 
–, svědčí o tom, jak hloupé a neschopné je toto státní vedení; a hloupé vedení má i Evropská 
unie, v níž je válečnou štváčkou Ursula von der Leyenová, přičemž EU beztak představuje 
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velmi pochybnou diktaturu, která se v mezích této podivné Unie, která zotročuje mnoho stá-
tů, stará o četné nepokoje. 

Billy   Sám za sebe jsem jména těch viníků nechtěl zmiňovat, ale chtěl jsem je právě pokaždé 
opisovat, ale nehraje roli, že jsi je už uvedla. Co bylo řečeno, to bylo řečeno, a já se domní-
vám, že pro to máš své důvody. 

Bermunda   Podle mého názoru je nezbytné, aby byla v celého souvislosti toho, co jsi pově-
děl, uvedena jména nejhlavnějších viníků. 

Billy   Jak myslíš. Je ale opakovaně nutné zmiňovat okolnost, že válka je hrou mocných, kteří 
dělají, za každou cenu, vše pro to, aby si svoji moc uchovali, a tudíž neberou žádný ohled 
na to, že jsou vražděny tisíce a nakonec milióny lidí. Bylo by konečně na čase, aby národy po-
vstaly a postupovaly proti tomu, avšak to půjde pouze tehdy, když vládní činitelé nebudou již 
konečně »komandovat«, ale vést stát, jak to vyjadřujete vy, Plejaren. Když teď krátce přemýš-
lím o tom, co by vlastně muselo být učiněno, tak mě v rychlosti napadají některé věci, které 
chci uvést následujícím způsobem: 

1. Lidé se musejí konečně osvobodit od svého nemyšlení a začít samostatně myslet, činit 
svá rozhodnutí a jednat, což ovšem předpokládá, aby v sobě potlačili a odstranili jakou-
koliv formu víry. 

2. Národy musejí odstranit vlády a nahradit je vůdčími státními činiteli, kteří budou pra-
covat pro národ a zemi a budou zastávat své posty pouze za tímto účelem, a sice jen 
ve spolupráci s národem a po objasňujících dohodách s ním. 

3. Lidé musejí odložit svoji servilnost a »psovskou lidovou pokoru« ve vztahu k vládním či-
nitelům, čímž myslím, že národy musejí začít samostatně myslet a musejí odložit své 
psovsky ponížené chování vůči svým vládám. 

4. V prvé řadě je nutné, aby byli do pozic státního vedení nadále voleni lidé, kteří budou 
skutečně všechno řídit pro blaho národa a země, kteří však mají být ihned a bez pardo-
nu opět sesazeni, pokud budou činit nebo nařizovat něco, co bude poškozovat národ 
nebo o čem se prokáže, že to narušuje pořádek a poškozuje zemi. 

5. Armáda musí být neprodleně zrušena, přičemž jednotlivé národy se musejí zdráhat vy-
konávat povinné vojenské služby, stejně jako vojenské a žoldnéřské služby dobrovolné, 
a musejí být také zapovězeny vůbec všechny akce, při nichž se vraždí lidé. 

6. Musí být zapovězena každá komerčně-ekonomická výroba zbraní a také vývoj zbraní 
za válečnými účely, stejně jako veškeré mezinárodní obchody se zbraněmi. 

7. Musí být zapovězena každá podoba trestu smrti, tedy jak v rámci jakéhokoliv nábožen-
ství, tak v rámci každého státního práva, každého trestního stíhání a také ve smyslu 
údajného zachování cti, důstojnosti, tradice a rodinné cti atd. 

Mé myšlenky samozřejmě nejsou vycizelované, ale jen myšlené v hrubých rysech, neboť vy-
pracovat to vše by vyžadovalo hodně času a bylo by nutné vše důsledně promyslet a vypilo-
vat. Co ale nevyžaduje dlouhé přemýšlení a co je jasné, to je skutečnost, že nikdy nemá být 
vedena válka a nikdy se nemá vraždit. Každá osoba ve vládě – ať už je to žena či muž, ať už 
hraje ve vládě jakoukoliv roli, a ať už figuruje v úřadu prezidenta nebo na nějakém podříze-
ném postu – je v každém jednotlivém případě odpovědná za mír, spravedlnost, pořádek 
a blaho národa. Pokud ale vládní činitelé kvůli nějakým okolnostem atd. probudí zášť a roze-
pře, a tedy nepřátelství mezi jinými vládními činiteli a jinými státy, pak se musejí v tom, co 



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 38 duben 2022 13 

natropili, sami vykoupat. To se ovšem nikdy nesmí dít tak, že nasadí armádu k tomu, aby 
vraždila, znásilňovala a ničila, načež zůstává posledním prostředkem už jen válka, neboť tomu 
musí být tak, aby dotyční rivalové vyrazili sami proti sobě a vzájemně si zmalovali hřbet. Ať si 
tedy vzájemně rozbijí hlavy, jak se říká lidově, a když se při tom zabijí, pak je to jejich věc – 
i kdyby nebylo správné, aby se zabili; avšak samotný národ by neutrpěl žádnou újmu jakého-
koliv druhu a zejména by též zůstal naživu. To ovšem neschopní, naivní a mocí posedlí vládní 
činitelé nejsou schopni kvůli svému nemyšlení vytušit ani předvídat, stejně jako ani vskutku 
hloupá a připitomělá většina národa, a tudíž je svět zmítán válkami, nenávistí, znásilňováním, 
vražděním, zabíjením, mučením, masakrováním, hrůzami, hromadnými vraždami a destruk-
cemi. 

Velkým zlořádem mezi všemi ostatními je ještě to, že neschopní a mocichtivostí posedlí 
vládnoucí činitelé – jako Zelenskyj na Ukrajině, který bezskrupulózně zneužívá svůj úřad 
k uspokojování své osobní mocichtivosti – smějí veřejně v televizi a při diskuzích se zástupci 
nebo vládními činiteli jiných zemí drze požadovat válečné zbraně, načež jim neschopní, 
nemysliví, bezohlední a zločinní vládní představitelé cizích států tyto požadavky splňují 
a dodávají jim zbraně všeho druhu. A to až po tanky, bojové letouny a bombardéry, násled-
kem čehož může dotyčná strana ještě efektivněji vraždit »nepřátele« i svůj vlastní lid a dále 
je možné vést válku tím spíše a ještě hůře, než byla vedena předtím. Nenávist, vraždění 
nevinných lidí, kteří jsou na útěku před válečnými hrůzami, jakož i znásilňování, mučení, 
hromadné vraždění, masakry a devastace se takto tím spíše rozmáhají a stále hůře se zvr-
hávají, avšak na to nepomýšlejí ti zločinně jednající vládní činitelé, kteří dodávají zbraně 
všeho druhu, aby mohla válka dále pokračovat. Nenasytný Zelenskyj se ale potají směje 
hlouposti a připitomělosti těch, kteří nejsou schopni reálně myslet a kteří nerozvážně spl-
ňují jeho požadavky, neboť nikdo z těchto velkých hub, resp. z těchto vládních činitelů není 
schopen myslet ani co by se za nehet vešlo a představit si, co páchají a rozpoutávají splňo-
váním Zelenského požadavků. 

To, co jsem pověděl, nepřinese velký úspěch, to vím, neboť všechny ty pitomé zbraňové 
dodávky budou pokračovat, vinou čehož se bude vraždění a vše, co je spojeno s válkou, 
ještě zhoršovat a protahovat. Má slova budou fakticky chápat a rozumově postihovat pou-
ze ti skutečně myslící lidé, kteří jsou schopni samostatně myslet, používat logiku, rozum 
a zdravý úsudek a také činit správná rozhodnutí a správně jednat.  

 

Billyho doslov 

Je velmi politováníhodné, že musí člověk zjišťovat, že proameričtí pozemšťané měří dvojím 
metrem, a že tedy nevídaně zaujatě reagují na to, co se odehrává mezi Ruskem a Ukrajinou. 
Já sám vidím a slyším, jak lidé jednostranně brojí a láteří proti Rusku, zatímco Ukrajinu vyná-
šejí do nebes, přičemž různé státy splňovaly požadavky ukrajinského prezidenta a jeho přání 
dostat zbraně a jiný válečný materiál. To je jedna věc, kvůli níž se válka, vraždění, masakro-
vání, mučení, znásilňování a pobíjení nezúčastněných soukromých osob tím spíše stále zhor-
šují. Na Ukrajinu také cestuje čím dál více dobrodruhů z mnoha zemí, aby tam podle chuti 
a libosti vraždili, samozřejmě se svolením nebo bez svolení ukrajinského prezidenta, který 
agituje v tom smyslu, že vítá každou »pomoc«. A tak se válečné vraždění a hromadné masa-
krování stává mezinárodním válečným spektáklem, který ukrajinský prezident každým dnem 
rozdmychává. To ovšem ještě není vše, neboť také vlády a populace neodpovědně štvou 
do války, přičemž pověření vládní činitelé, kteří dřepí tam nahoře, ještě zle přilévají olej do 
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ohně, následkem čehož se celá situace ještě zhoršuje a trvá stále déle a déle – právě ve sho-
dě s tím, jak hloupě řeční senilní prezident USA, který tím spíše rozněcuje nenávist proti Rus-
ku. 

Vskutku, já se zdržuji jakékoliv zaujatosti a zůstávám veskrze v každém hodnotícím ohledu 
neutrální, a snažím se celou situaci vidět a posuzovat tak, jak vskutku pravdivě existuje, avšak 
pravda vypadá jinak, než jak ji vnímají populace, které jsou záměrně klamány mocichtivci, 
zaujatými vládními činiteli a válečnými štváči. Faktem totiž je, že znásilňování, mučení, masa-
krování a vraždění národů atd. se odehrává ve všech válkách, právě stejně, jako se odehrává 
na Ukrajině. Takovéto zločinné konání je zcela běžné v každé válce, a sice na obou vzájemně 
soupeřících stranách, přičemž lze sotva kontrolovat, jakých ohavných činů se dopouští jaká 
válečná strana. Také ukrajinské milice tedy nelítostně pobíjejí lidi, znásilňují ženy, mučí 
a masakrují atd., stejně jako tak činí vojska ruská. Avšak o tom se kvůli zaujatosti nehovoří, 
jelikož se tyto věci nezveřejňují a musejí být zamlčovány, aby zůstávalo stranou zla pouze 
Rusko. Kromě toho, a to je plná pravda, běsnilo vojsko USA týmž způsobem v Koreji a také 
v Indočíně, přičemž v některých případech páchalo genocidu, likvidovalo celé vesnice a život 
všech lidí, znásilňovalo a mučilo ženy a děti, páchalo hromadné vraždy a masakrovalo lidi, 
právě týmž způsobem, jaký se v současnosti odehrává ve válce na Ukrajině; tato pravda byla 
však dodnes světové veřejnosti zásadní měrou zamlčována, takže je veřejnost udržována 
v hloupé a omezené neznalosti. Člověk se ani nemusí tázat, zda se skutečně všechny činy 
smějí připisovat ruskému vojsku, nebo zda je přece jen páchají i samotné ukrajinské milice 
a četní přicestovalí dobrodruzi a »váleční pomocníci« z cizích zemí, kteří přicestovali do vá-
lečné zóny z ryzí vraždychtivosti a kteří mají ve hře své prsty, aby o to více zle uškodili pověsti 
útočníků. Tato otázka dosud žel nebyla vyjasněna, neboť nenávist proti Rusku, kterou vědo-
mě podněcuje senilní americký prezident a válečně štváčský prezident Ukrajiny – vedle všech 
těch, kteří se na této věci neodpovědně podílejí v témže rámci – žádné vyjasnění nepřipouští, 
a navíc ani není žádáno, aby pravda vešla ve známost. 

Tytéž věci se tedy působením amerického vojska odehrávaly i jinde, jako např. v Afghánistá-
nu, Vietnamu, Koreji a Iráku atd. Avšak o tom nikdo nemluví ani nemluvil, neboť lidé USA 
a americkou armádu vynášejí do nebe a chválí je nade vše – stejně jako vojsko aliance NATO, 
která představuje v témže rámci vražednou mezinárodní organizaci, neboť válka znamená 
vždy vraždění a hromadné vraždění –, a kdo má odvahu uvádět jejich válečné zločiny otevře-
ně ve známost (sama válka je už zločin), toho Amerika pronásleduje po celém světě a za-
vraždí. Pokud se to však vražedným živlům v podobě pronásledovatelů tajných služeb nezdaří 
a pokud mohou údajní »zrádci« (jak Američané tyto odhalitele pravdy, resp. whistleblowery 
označují) uprchnout, pak projevují neodpovědní činitelé všelijakých cizích států tak proame-
rické postoje, že USA pomáhají a hledané osoby zajmou. Nejlepším příkladem je Julian 
Assange, který již celá léta v Anglii »čeká« na své vydání do USA. V Rusku je to pak Edward 
Snowden, který musí stále očekávat, že jej skrytí lidé z amerických tajných služeb zabijí, stej-
ně jako zavraždili i jiné nebo je poslali na doživotí do vězení. 

Billy 
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Další novinky na našich webových stránkách: 

Aktualizace 10. dubna 

Kontakt 797 ze dne 26. 3. 2022 v plném znění 

Aktualizace 1. dubna 

Kontakt 796 ze dne 20. 3. 2022 v plném znění 

Aktualizace 30. března 

Kontakt 795 ze dne 8. 3. 2022 v plném znění 

Kontakt 792 ze dne 29. 1. 2022 v plném znění 

Kontakt 779 ze dne 6. 10. 2021 v plném znění 

Aktualizace 28. března 

Aktuality č. 37 - březen 2 2022 

Aktualizace 18. března 

Aktuality č. 36 - březen 2022 
 

Boj proti PŘELIDNĚNÍ 

 
Symbol PŘELIDNĚNÍ 

http://cz.figu.org/797-kontakt
http://cz.figu.org/796-kontakt
http://cz.figu.org/795-kontakt
http://cz.figu.org/792-kontakt-vynatek
http://cz.figu.org/779-kontakt
http://cz.figu.org/files/downloads/Aktuality%2037.pdf
http://cz.figu.org/files/downloads/Aktuality%2036.pdf
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Nová kniha v prodeji od 20. ledna 2022 

Guido Moosbrugger 

… a přece létají! 
 

Nejsenzačnější fotky UFO na světě: Auten-
tické 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 oso-
by, »Billyho« Eduarda A. Meiera, je abso-
lutně 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 mi-
mozemskými 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 

Nové přepracované a doplněné vydání (570 stran) 
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