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Billy (…) Dnes se chci dotknout tématu, o kterém jsem se v poslední době hodně napřemýšlel 
a o němž jsem také vytvořil výpočty pravděpodobnosti – jelikož jsem měl dvě vize. Z mých 
výpočtů ale vyplývá něco jiného než ze všech proroctví a předpovědí, které pocházejí 
částečně už ze 40., 50., 60. a i pozdějších let a jež jsou převážně obsaženy v knize »Proroctví 
a předpovědi«. Velmi mnoho předpovědí, které jsou uvedeny v této knize, se přece od té 
doby přihodilo a odehrává se i v přítomnosti, stejně jako se bude odehrávat i v budoucnosti, 
což platí i pro mnoho jiných předpovědí, které jsem učinil v dopisech a bulletinech. Ale teď 
mám po stránce budoucnosti něco jiného, co jsem vypočítal podle svých dvou vizí – a pokud 
do svých vývodů a vysvětlení atd. zahrnuji mocenské činitele států, tedy vládnoucí a politiky, 
jakož i jimi způsobované mizérie, které v jejich řadách a v obchodech vedených státem 
převládají atd., pak tím mám v každém případě vždy a pouze na mysli jen viníky z řad vůdčích 
představitelů státu atd. a jejich pochybení. To uvádím proto, že si jsem absolutně vědom 
toho, že mezi mocnými činiteli států, vládnoucími, státními úředníky a politiky atd. jsou zcela 
jistě i dobří a své povinnosti si vědomí lidé, kteří ze sebe vydávají to nejlepší a dobré a snaží 
se svůj pracovní výkon, jenž jim byl přidělen, a svůj profesní závazek naplnit dle svých 
nejlepších možností a schopností. Jsem si absolutně vědom i toho, že i státní zákony, pravidla 
pořádku a nařízení jsou veskrze oprávněné a celkově vzato v pořádku, tudíž proti nim nelze 
namítat nic negativního, stejně jako ani proti poctivým státním činitelům a úředníkům, 
poctivým představitelům vlády a politikům atd. Proto je nutno mé výpovědi, vysvětlení 
a výtky v každém případě chápat tak, že pranýřuji jen a pouze machinace většiny oněch 
nepoctivých vůdčích představitelů států, státních úředníků a politiků atd., kteří své úřady 
vykonávají jen kvůli své moci a odměně a nikoliv pro blaho národa či za účelem řádu, 
svobody a míru. Dále vznáším námitky jen vůči chybným, člověku a svobodě nepřátelským 
a nelogickým zákonům, pravidlům pořádku a nařízením atd. a nikoliv a v žádném případě 
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vůči všem zákonům, pořádkům a nařízením, jež jsou správné, dobré a skutečně nezbytné. 
Díky tomu všemu, co spadá do tohoto správného rámce zákonů, pořádku, nařízení a vedení 
státu atd., mohou žít lidé do značné míry dobře, v míru, svobodě a určitém bezpečí, jako je 
tomu přinejmenším u nás, ve Švýcarsku. To ale v dnešní době už samozřejmé není, 
pomyslíme-li na stále více se objevující závažnou kriminalitu, na stále rostoucí zločinnost, 
na stále více se šířící terorismus, jakož ale i na vyvstávající anarchismus – který žel pověřené 
osoby dosud nerozpoznaly –, na rostoucí rasovou a náboženskou nesnášenlivost, všeobecně 
rostoucí nepokoje, rozvracení rodin a tak dále, a tak dále, a tak podobně. S lidstvem na Zemi 
je všechno jednoduše ke zbláznění, jelikož všechno, co toto lidstvo podniká, je zcela idiotské, 
neboť čím více lidí obývá Zemi, tím více je jich ještě plozeno a přiváděno na svět; a čím 
obsáhleji roste masa přelidnění, tím více se kontraproduktivně odbourávají a omezují 
veřejné služby, jako např. služby úřadů – ty navíc z občanů tahají stále více poplatků 
za všelijaké, ba dokonce za nejmenší služby, a navíc se stále více komplikuje i formulářová 
válka úřadů. Dále se stále drastičtěji omezují i veřejné autobusové podniky, státní 
a soukromé železniční podniky a podniky silniční dopravy, stejně jako i možnosti dopravního 
spojení, přičemž ceny za jejich užívání stále vzrůstají. Odbourává se též stále více nádraží, 
dopravních zastávek a poštovních poboček, jakož i bank a bankovních poboček, které za své 
»zákaznicky přívětivé« správní práce požadují stále vyšší poplatky. Také nemocnice 
a lékařské praxe atd. jsou stále častěji rušeny, zatímco všechny ostatní, které zbývají, ukládají 
pacientům nehorázné náklady a řádně je vykořisťují. Ve stejném rámci to však pokračuje dál, 
podívejme se na bosse koncernů, vlastníky firem, šéfy, profesionální sportovce – obzvláště 
fotbalisty – a členy správních rad atd., kteří nezaslouženě požadují stále masivnější 
»odměny«, přičemž jednotliví takovíto »pobíratelé odměn« inkasují miliónové obnosy, jež 
ročně přesahují 10 až 12 miliónů švýcarských franků. Mezitím jsou normální zaměstnanci 
odpálkováni a odbyti podle případu cca 3000–4000 nebo v lepších pozicích až 10 000 
či 12 000 švýcarskými franky či eury měsíčně – byť jsou to v zásadě oni, kteří skutečně 
vykonávají tvrdou práci –, přičemž jejich nadřízení, velkohubí bossové, se líně roztahují 
ve svých křiklavě luxusních křeslech, stěží přiloží ruku k dílu a jen mají velké řeči. Vše se 
zaměřuje jen na to gaunersky nabýt nehorázné finanční prostředky a vyloudit z lidí obrovské 
majetky. Nově zvolení, pánovití boháči se též stále znovu »přičinlivě snaží« být zvoleni 
do vlád coby »zástupci lidu«, kde pak národy stále více finančně zatěžují – vykořisťují je totiž 
novými daněmi všeho druhu, ať už jsou to daně z přidané hodnoty nebo z obratu zboží atd., 
atp. Pro tyto lidi je důležité jenom to, aby občanky a občany daňovými odvody oškubali, sami 
nezaslouženě shrábli nehorázné odměny a později mohli doživotně kasírovat vysoké 
důchody. Tak tomu je, zatímco lidi z populace, kteří na své životní zaopatření musejí tvrdě 
a za nízké mzdy vydělávat, musí platit nehorázně vysoké daně, až se z nich kouří. Přitom 
nejsou respektováni ani staří lidé, kteří musejí žít nebo vegetovat ze skrovných důchodů 
a ze státních příspěvků, neboť tyto od státu pobírané příspěvky jsou jim ještě i nehorázně 
zdaněny, takže musejí žít v chudobě a nemohou si dovolit nic z toho, co by odpovídalo jejich 
potřebám. Jak jinak než samovládnými státními trotly a státními kriminálníky lze nazvat ty 
z vlády, kteří arogantně a svévolně vymýšlejí stále nové daně, aby na jednu stranu 
vykořisťovali daňové poplatníky a aby na stranu druhou plnili státní kasy, aby sami mohli 
kasírovat nehorázné odměny a později i důchody, které jsou mnohonásobně vyšší, než jaké 
musejí skutečně pracující lidé tvrdě a namáhavě vydělat. A aby to bylo jasně řečeno, 
nemíním těmito státními trotly a státními kriminálníky poctivé představitele vlády ani 
poctivé státní úředníky, ale skutečně jen ony vykořisťovatele národa, kteří své pozice 
využívají k tomu, aby tvrdě pracující obyvatelstvo vykořisťovali stále novými daněmi, jakož 
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i úředními a státními poplatky za úřední razítko a listiny, což činí proto, aby plnili úřední 
a státní kasy, sami kasírovali obrovské odměny, žili v radovánkách a přepychu a mohli si 
dovolit všechno, zatímco pracující vrstva se jen zuby nehty drží nad vodou a chudí musejí 
žalostně strádat. Tak je tomu žel i ve Švýcarsku (stejně jako i ve všech ostatních zemích), 
v němž jistí nepoctivci ve vládě činí vše pro to – a to činí jako samovládně působící živly 
za zády těch, kteří ve vládě zbývají a jsou poctiví –, aby obyvatelstvo finančně vykořisťovali 
novými daněmi a poplatky atd. a aby se nezaslouženými mzdami a důchody sami obohatili; 
ať už přímými či nepřímými všeobecnými daněmi, vyššími poplatky za užívání silniční 
dopravy, za dálniční známky, celními odvody a tak dále, a tak dále, a tak podobně ... 
Politováníhodné je přitom obzvláště to, že se oni poctiví lidé ve vládách nechávají těmito 
bezohlednými a národu nepřátelskými živly – které jsou díky svým populistickým machinacím 
voleny do vlády – zatratit k mlčení a zadržují svůj hlas anebo se nechají ovlivnit a přemluvit 
k tomu, aby se na těchto intrikách vykořisťujících národ podíleli. To je epidemie, která se 
široce rozmohla a rozšířila se všude, a to i ve všech neúředních a nestátních, a tedy prakticky 
ve všech soukromých a hospodářských oblastech, jako např. na poštách, u lékařů, 
v nemocnicích, Spitexu (externí nemocniční a ambulantní služby ve Švýcarsku, pozn. překl.) 
a jiných pečovatelských organizacích, v bankách, u zubních lékařů, firem a řemeslníků atd. 
Vše v tomto ohledu však není jen kriminální, nýbrž přímo zločinecké, neboť tak nabývají 
finančně zločinné, bezohledné a ziskuchtivé živly v každém státem povoleném případě stále 
masivnější majetky, staví se vysoko nad pracující třídu, ovládají ji a provozují 
nekontrolovatelný, zločinný kapitalismus, jemuž se pracující dělnictvo, resp. skutečně 
pracující ženy a muži podvolují a musejí se kapitálovými žraloky nechat vykořisťovat. Tomu 
samozřejmě celý pracující lid a dokonce ani celé populace nerozumí, tudíž vše v tomto 
smutném rámci pokračuje dál a celá pracující třída stále chudne, je čím dál hůře placena a je 
čím dál více vykořisťována, čemuž se nebrání. Mezitím velcí kapitalisté a jiné milióny loudící 
osoby stále více bohatnou a jejich majetky rostou. A vrcholem toho všeho je to, že poctiví 
a rozumní lidé z úřadů a vlád proti tomu nedělají nic, nýbrž se toho jednoduše účastní 
ve stejném rámci, což se ovšem může dít jen proto, že oni, jakož i občanky a občani, a tedy 
právě populace, jednoduše připouštějí, že se to děje, a těmto zlořádům se nebrání. To činí 
proto, že slepě věří ve své úřady a vlády, tedy proto, že jsou zaujati svou věřícností 
ve vrcholné představitele a závislostí na nich, a navíc už ani nejsou schopni sami myslet 
a jednat, jelikož za sebe nechávají myslet jen úřady, vlády a politické strany, a nejsou tedy již 
ničím více než jen příjemci a realizátory jejich rozkazů. Jelikož tomu tak je, nejsou občanky 
a občané ve skutečnosti již svobodní lidé, nýbrž úřady, vládami a stranami politicky řízení 
nevolníci, kteří již nemají žádnou civilní kuráž a nechávají si ustrašenecky a jako spráskaní psi 
stále více vnucovat nesvobodu a neiniciativnost. Lidé dneška se stali zcela neiniciativními, 
a tudíž se už ani nebrání, nebo to činí až v nejkrajnějším případě nouze, teprve tehdy, až už 
nemají nic, pro co by se jim vyplatilo se bránit. A pokud to skutečně někdy zajde tak daleko, 
že ze své letargie procitnou, pak zcela nerozumně vypění, stávají se berserky a mobilizují se 
takovým zvrhlým způsobem, že slepým hněvem vykypí, mlátí kolem sebe ve zlé a slepé zlobě 
a natropí víc škody než užitku. Faktor rozumu a chápavosti, jenž se dostal mimo kontrolu, 
pak připouští už jen slepou nenávist a bezmeznou zuřivost, které již nelze čelit žádným 
rozmyslem, jelikož jakákoliv schopnost jasně myslet, jakýkoliv vhled, jakákoliv schopnost 
poznávat, chytrost, bystrost a soudnost natolik zpustnou v důsledku zvrhávající se brutality, 
pocitů křivdy, nespokojenosti, pomstychtivosti a nepřátelskosti atd., že lidé jednají již jen 
absolutně nekontrolovatelně ve slepé zuřivosti a fanaticky. V tomto stavu lze pak již jen 
doufat, že po projevení těchto nevyhnutelných zvrhlostí přinejmenším ještě něco zůstane 
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existovat a že nakonec rozum a chápavost přece jen opět zvítězí, aby šlo velkou prací, 
s vynaložením velkých souvisejících nákladů a namáhavě opět vytvořit pořádek a pokrok. 
Přitom ale musí být dán fakt, že ona malá klika mocí posedlých lidí, oněch super boháčů 
a kapitálových magnátů nebude již moci ovládat svět, který jim vlivem jejich finanční moci 
patří. Pokud se tak stane, tak musí být jasně stanoveno, že veškerá obyvatelstva Země již 
nebudou ovládána kapitalismem a že budou národy v budoucnu určovat světové dění 
v pravé demokracii a vše řídit tak, aby pro všechny lidi v každém ohledu vládla rovnost, a to 
i s ohledem na odměnu, aby jedni nemuseli v chudobě a bídě chřadnout, zatímco druzí 
budou zazobaní a budou si moci jásat a žít v nádheře. To ale předpokládá, že lidé na Zemi 
ze své letargické dřímoty procitnou, začnou sami myslet a uplatní rozum a chápavost, aby též 
zastavili onu neblahou globalizaci, která vinou kapitalismu – a tedy právě speciálně vinou 
kapitálových bossů a jejich ziskuchtivých intrik – již natolik pokročila, že to destruktivně 
zasáhlo a velmi narušilo i přírodu. Veškeré pozemské obyvatelstvo, resp. celé lidstvo, se tedy 
konečně musí naučit samostatně a jasně myslet a musí přestat nechat myslet za sebe vrchní 
představitele, politické strany či mocné kapitálové hráče, a musí tedy v prapůvodní vlastní 
režii usilovat o samostatné myšlení. Samostatně myslet znamená, že člověk na jednu stranu 
vyhledává, sbírá a přijímá informace pokud možno z mnoha různých zdrojů, aby je na stranu 
druhou pak mezi sebou porovnával a tvořil si z toho vlastní závěry. Samostatně myslet není 
jen žádoucí, nýbrž to musí být pro člověka povinnost, a tudíž to musí vyžadovat sám od sebe, 
přičemž by se tomu měl vlastně zásadně učit už v časných fázích výchovou a poté 
i sebevýchovou, jelikož jen tak je dána možnost tvořit si vlastní mínění. Žel je to ale tak, že si 
velmi mnoho lidí – ačkoliv jsou již dospělí – není schopno utvořit vlastní mínění, jelikož se 
nikdy nenaučili samostatně myslet. Tito lidé nemohou spolurozhodovat ani u témat, jež jsou 
pro ně klíčová, jelikož je nedokáží promyslet a ani si utvořit vlastní mínění. Proto nejsou s to 
ani zpochybnit, tj. ptát se po hlubších souvislostech mínění jiných lidí, takže je prostě 
neuváženě přebírají a žijí tak v bludu, že tato mínění jsou správná a jsou i jejich vlastní. Avšak 
lidé, kteří nedokáží samostatně myslet, nejsou všeobecně schopní samostatné myšlení ani 
jako takové rozpoznat, jelikož je jim ve skutečnosti úplně cizí a jelikož jejich myšlení 
představuje jen přijatý produkt cizího a cizími lidmi předžvýkaného myšlení. Nedávno jsem 
měl v tomto ohledu a i s ohledem na vzdálenější budoucnost dvě vize, které byly nanejvýš 
děsivé a velmi se mě dotkly. Proto jsem o všech oněch vnímaných faktorech a nadcházejících 
účincích hlouběji přemýšlel a rovněž provedl výpočty pravděpodobnosti, totiž v tom směru, 
co se z toho všeho v budoucí době může odvinout. A to nejenže vypadá zcela nepotěšitelně, 
nýbrž přímo katastrofálně, a vede to v budoucnu k armageddonu. Proto jsem leccos shrnul, 
a to souvisí především i s razantně rostoucím přelidněním, které vinou svých zákonitě stále 
křiklavějších intrik povede po celém světě ke stále více katastrofám. To přece ohlašovala 
i proroctví, která jsou zmíněna i v knize Proroctví a předpovědi a která předpovídala 
ohromné ohnivé smrště v USA, kde již po léta a stále více vládnou zlé ohnivé smrště a ničí 
a hubí celé vesnice, části měst i krajiny. Vždyť tak je tomu i momentálně, kdy jeden mocný 
požár za doprovodu ohnivých tornád už zničil a destruktivně srovnal se zemí více než 6000 
obytných domů, krom toho ale i jiné budovy a také lesy. To, co jsem jako výpočet 
pravděpodobnosti spočítal s ohledem na šílené přelidnění budoucí doby, to představuje 
samo o sobě – pokud se skutečně vše odvine podle mých výpočtů – neuvěřitelnou a dosud 
zcela nebývalou katastrofu lidstva. Tomu všemu však budou ještě předcházet různé jiné, 
krajně neradostné faktory, které chci však rozvést teprve dodatečně poté, co uvedu, co se 
podle mých vizí a propočtů odvine v budoucnu po největší katastrofě lidstva – tedy pokud 
podle okolností skutečně bude následovat násilné vyhlazování lidstva ve velkém stylu, které, 
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pokud se to opravdu stane, způsobí a budou realizovat mocní států a kapitálové elity atd. 
Začnu tedy s výsledky z pohledu svých propočtů: Ty udávají u jistých věcí cca 34procentní 
pravděpodobnost, u většiny věcí ale přibližně 56procentní pravděpodobnost, která však 
podle případu může vzrůst – přitom však s tímto procentuálním číslem hrozí již nyní 
nebezpečí, že může tato možnost pravděpodobnosti nastat. Tyto procentuální výsledky 
udávají již nyní, že to vše bude v budoucí době natolik nehorázně – pokud se to opravdu 
ještě vystupňuje, skutečně to nastane, a stane se to tedy skutečností –, že to normální člověk 
prakticky nebude moci pochopit ani snést. Nyní tedy chci uvést všechno to, co jsem podle 
obou svých vizí spočítal jako výpočet pravděpodobnosti, a začnu tím, co se nakonec 
odehraje, pokud by se mé vize a výpočty pravděpodobnosti naplnily. Teprve poté uvedu ony 
různé faktory, které celkově společně vedou ke konci, který bude nevyhnutelný, pokud se 
lidstvo rychle nezmění k lepšímu, a nezavede-li tedy celosvětové zastavení porodnosti, 
kontrolu porodnosti a i demokratické občanské vlády. Za tím účelem ale musejí být zbaveny 
úřadu všechny nepoctivé státní, vládní, úřední a politické živly a musejí být nahrazeny 
skutečně lidu blízkými poctivými silami, které své úřady budou vykonávat občansky, a budou 
tedy vládní obchody všeho druhu vykonávat demokraticky podle ryzí vůle lidu. Avšak to, co 
musím říci a co jsem výpočty pravděpodobnosti spočítal, představuje poněkud obsáhlou věc, 
takže jsem o ní něco napsal už dříve, jelikož to celé bylo příliš rozsáhlé, než abych si to 
kompletně uchoval v paměti. Mohu tedy nyní zde z počítače vše předčíst a vysvětlit, co 
z mých vizí a výpočtů pravděpodobnosti vyplynulo, a to je následující: 

 

1. Velká bída písně přelidnění a její konec bude to, že světové elity rozpoznají, že si svou 
moc budou moci udržet jen tak, že se drasticky zredukuje přelidnění. Přitom hrozí, 
že tuto redukci lidstva v budoucnosti zločinně provedou světoví mocenští činitelé, 
pokud masivní nárůst přelidnění nebude v dohledné době ukončen celosvětovým 
drastickým zastavením porodnosti a nebude podléhat celosvětové kontrole 
porodnosti. Světoví mocenští činitelé, resp. mocní států, osoby ovládající národy 
a mocní kapitáloví hráči – kteří jako takoví tvoří světovou elitu a kteří jsou celkově 
vzato také silně nábožensky a sektářsky zaujatí a budou takoví i v budoucnu –, budou 
způsobem a druhem svého počínání mnohem zlejší a horší než nacisté zodpovědní 
za hrůzostrašné válečné zločiny a zločiny proti lidstvu nacistické doby. Tato budoucí 
světově mocná elita nebude znát slitování a bude hubit lidstvo strašněji, než lze 
popsat slovy. Za tím účelem se ukazují podle pravděpodobnosti různé možnosti, jako 
že budou různé tradiční smrtící nákazy zpracovány a preparovány s novými smrtícími 
účinnými látkami, avšak ke zdecimování lidstva budou použity i uměle vytvořené 
choroby. Propočty poukazují i na to, že budou ke zdecimování lidstva tajně použity 
infekční jedovaté biologické látky a jejich smrtící účinky budou prezentovány jako 
nové a neléčitelné nákazy, při nichž pak jedovaté látky vniknou do celého organismu 
přes dýchací cesty, ústa, kůži a sliznice, čímž nevyhnutelně vyvstane nezastavitelné 
masové umírání. K arzenálu ke zdecimování lidí až po jejich ovladatelné minimum 
budou patřit i cíleně vyvolávané hladomory, války, otravy potravy a pitné vody, což se 
bude dít po celém světě, tedy nejen v jednotlivých vražedně a diktátorsky vedených 
státech. K vylidnění většiny celé masy pozemského lidstva musí být zohledněna 
i termonukleární válka, aby šlo lidstvo zredukovat natolik, že mu bude lze opět 
vládnout, takže z toho může vzejít i vražda národů, resp. vražda lidstva v dosud zcela 
nebývalém rozměru. 
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Avšak dříve, než se to vše přihodí, nastanou podle mých výpočtů 
pravděpodobnosti následující zvrhlosti: 

2. Všeobecně existují již dnes po celém světě krajně komplikované změny, které se 
budou v nadcházející době rozšiřovat a které se dotýkají států, politiky, kapitalismu, 
vojenství, hospodářství a občanstva; tyto změny vyvolává mocichtivé počínání 
neschopných osob, které svými chybnými rozhodnutími, svým mizerným 
hospodářstvím, svými mocenskými nároky na jiné země, svým potlačováním svobody 
a míru v mnohačetných ohledech ve svých vlastních státech atd. zavdají důvod 
k povstáním a revoltám. 
 

3. Malé i velké státy po celém světě se budou v dosud nikdy nepoznané míře vojensky 
vyzbrojovat nejmodernějšími zbraněmi, z čehož všeho bude místo míru, svobody 
a bezpečí všeobecně stále více vznikat velké nebezpečí rozepří se sousedními státy 
a zbraňových konfliktů a válek. 
 

4. Všeobecně budou po celém světě z anarchistických uskupení obyvatelstev vycházet 
stále častější závažné útoky na policejní orgány a budou si žádat i lidské životy, kromě 
toho, že při nich bude ničen státní majetek, což může nakonec podle okolností vést 
i k vojenským zásahům proti dotyčným uskupením, pokud je bezpečností orgány již 
nebudou moci zvládat. 
 

5. Kromě USA a Ruska se nyní do pozice světové politiky pozvedne i Čína, opustí nyní 
svou dosavadní, od války v Koreji tradiční, čistě pozorující, pasivní a přihlížející pozici 
a změní se v sebevědomou velmoc, světovou mocnost a v opět vzkvétající nový 
čínský národ s působivě rostoucím hospodářstvím, přičemž Čínská lidová socialistická 
republika nebude ze svých ambicí stát se vůdčí mocností a velmocí atd. na jevišti 
světové politiky činit již žádné tajemství a bude též v každém ohledu a ve velkém 
rozsahu masivně vojensky zbrojit. 
 

6. Utečenecký problém bude i nadále a v budoucnu ještě výrazněji narůstat, čímž 
nakonec svou vlast opustí na Zemi 250 až 350 miliónů lidí jakožto uprchlíci a roztrousí 
se po celém světě. V tomto ohledu to celé bude podporovat obzvláště Evropa, a to 
v důsledku mizerného hospodářství spojeného s uprchlíky a vinou hlouposti falešně 
humanistických vládnoucích a skupin populace. To vyvolá nové útrapy a nemoci 
a rozšíří se zmatky, stejně jako bude narůstat i nepřátelství vůči cizincům, rasová, 
náboženská a sektářská nenávist, kriminalita a zločinnost. 
 

7. Následné doby přinesou mnoho technologických vývojů, které nicméně přivodí 
lidstvu jak užitek, tak i nevýhody a škody. Příroda a její zvířectvo a rostlinstvo, resp. 
všechny ekosystémy a klima, budou stále více ničeny a destruovány vinou 
zvrhávajících se zločinných machinací a účinků přelidnění, a to vinou dotyčných 
nerozumných povolení vlád, tedy vinou povolení udělených za účelem machinací 
spojených s ničením životního prostřední. Za to tedy budou zodpovědní také státní 
mocenští činitelé, lidé ve vládách a politici, často ale též vojáci, lobbisté, soukromí 
aktéři, populisté a všichni ostatní konatelé, kteří svou rostoucí mocí a svými 
špinavými prsty zasahují do vlád a spolupomáhají i nadále ničit přírodu, její zvířectvo, 
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rostlinstvo i klima. Celkově budou navíc všude prolomeny mantinely, které by ještě 
mnohému násilí mohly zabránit, násilí, které bude jakožto zhoubný následek 
vzrůstajícího přelidnění rostoucí měrou vyvstávat vinou zvrhlostí, lhostejnosti, 
nenávisti, nepokojů a závisti atd. Ze souvisejících intrik vzniknou též zlé boje o zdroje 
mezi státy a povedou k válce a zbraňovým konfliktům. Onen rapidně vzrůstající 
technický vývoj bude ve své negativitě jakožto fenomén pokrokové doby v 21. století 
podceněn, neboť s sebou bude přinášet velká nebezpečí, v jejichž důsledku bude 
nakonec riskována budoucnost celého lidstva, a tím i následných generací. 
 

8. Na celém světě budou státy stále znovu a nanovo upadat do revoltujícího stavu, 
jelikož v nich vyvstanou občanské a separatisticky laděné nepokoje, které povedou 
k závažným vnitropolitickým a hospodářským povstáním, výtržnostem, násilí 
a zmatkům. 
 

9. I v nadcházejících dobách se budou jako odjakživa vzájemně potírat, nenávidět 
a rozeštvávat věřící v Boha, a sice nejen věřící různých náboženství, ale i věřící sekt, 
takže i tímto způsobem bude stále znovu vzněcován věroučný střet a věroučný 
terorismus a lidstvo zasáhnou zlé nepokoje, nenávist, války, masakry, vyhánění lidí, 
utrpení, nouze a bída. A to se bude dít tak dlouho a tak dlouho se to bude opakovat, 
dokud náboženství a z nich plynoucí sekty budou existovat a dokud se budou tvořit 
i nové. 
 

10. Představitelé vlád, mocní států a politici – z nichž velká část již působí populisticky, 
přičemž spolupůsobí ale i lobbisté – propadnou čím dál tím více různým podobám 
populismu a proniknou svým populistickým štvaním, podvodnými sliby a lžemi 
k moci, budou populace uvádět ve zmatek a vinou vadného vedení i do nouze, 
těžkostí a pochybností, jakož ale i do neřízených, pořádek destruujících a stát 
ohrožujících stavů. Přitom budou moci populisté a lobbisté ve vládách a mezi politiky 
žel zkracovat obyvatelstvům jejich práva, budou je znevýhodňovat a novými odvody 
a daněmi atd. finančně vykořisťovat, což nastane v Evropě, Švýcarsku – kde žel také 
mohou nekale oklešťovat práva a svobody občanů/občanek různí populisté a lobbisté 
–, ale také v Německu a přirozeně i v diktatuře EU, jakož obzvláště i ve Francii, Anglii, 
Holandsku a Rakousku, a to se bude dít i do budoucna. 
 

11. Veřejná média všeho druhu se rovněž stanou čím dál tím více populistickým faktorem 
moci a jejich intrikami a v jejich smyslu budou populace ovlivňovány a řízeny 
mediálně-populisticky, přičemž médii a jejich mocí budou rozšiřovány jim samým 
sloužící falešné informace a budou obyvatelstva uvádět v blud. 
 

12. Populisticky stvořené a řízené konspirační teorie a lživá hlášení se budou objevovat 
stále častěji, budou národy všech zemí uvádět v omyl a činit z nich věřící všech těch, 
kteří ze všech těch konspiračních lží budou, vykořisťujíce lid, těžit obří zisky a navíc 
budou ovládat populace. 
 

13. Stále více budou dramaticky vzrůstat politická rizika, jako i s ohledem na humanitární 
záležitosti, na ekonomické problémy, na celá národní hospodářství a podniky, 
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přičemž budou existovat i velká nebezpečí vinou válek a mezinárodního rizika 
terorismu, takže budou hrát velkou roli i bezpečnostní rizika. 
 

14. Dnešní i nadcházející aktuální světová situace se stala natolik nebezpečnou, že je již 
nyní v mnoha směrech nebezpečnější než v době, kdy ještě vládla studená válka, 
a tato situace se od nynějška do budoucna ještě rozšíří. 
 

15. V absolutním popředí všech nadcházejících zlých, negativních a špatných změn 
s ohledem na vměšování se do cizích zemí, s ohledem na interní a zahraniční aféry, 
události, způsoby jednání, konflikty a problematiky atd. budou stát USA lačnící po 
světové vládě, které se, posedlé mocí – jako odjakživa –, budou stále hojněji 
vměšovat do rozmíšek, vnitropolitických a zahraničněpolitických záležitostí, sfér 
a zájmů jiných států a tím budou provokovat nepokoje, napětí, války a jiné ozbrojené 
konflikty. 
 

16. Namáhavě vytvořená a vzniklá pozitivní spojenectví – jakož i vazby, dohody a smlouvy 
mezi různými státy a organizacemi atd. – budou částečně či zcela zrušena 
a rozpadnou se, což budou hojně podněcovat především USA, a tak budou stále 
znovu a nanovo rozněcovat nepřátelství mezi zeměmi, jakož i velkou nejistotu, neklid, 
nepokoje, revoluce a nebezpečí války. 
 

17. USA a vládnoucí v USA budou v budoucnu vystaveni velmi mnohačetným hrozbám, 
jež budou vycházet jak od státních a nestátních vládních i protistátních aktérů, tak ale 
i z velkých částí populace USA. Přitom se obyvatelstvo USA rozštěpí do různých skupin 
populace, pro což jsou již vytvořeny základní faktory, a tedy se obyvatelstvo USA již 
v dnešní době separatizuje v různých uskupeních. 
 

18. Mezi různými státy budou vznikat stále znovu nová nepřátelství, která povedou 
k politickým a hospodářským rozmíškám a ke zlým a zničujícím válkám a ozbrojeným 
konfliktům – takže musí být stále znovu brána na zřetel čtvrtá světová válka. V tomto 
směru jsou hnací silou v popředí především kriminální a zločinné manýry a politické 
intriky USA spojené s tím, že touží po světové vládě a hrají si na světovou policii. 
 

19. Na celém světě se různé státy budou ohledně veřejného pořádku stále více ocitat 
na pokraji kolapsu, přičemž špatnou bezpečnostní situaci uvnitř států i v zahraničí 
budou vyhrocovat extrémní teroristické, vojenské a diktátorské machinace. 
 

20. Rusko se navzdory opačným snahám vlády stane cílem teroristů, přičemž budou 
hrozit především islamistické útoky z autonomních oblastí Dagestán a Čečensko. 
 

21. Atomové mocnosti budou kvůli své touze po moci – a aby si svoji moc udržely – vést 
války s jadernými zbraněmi, jakož ale i s jinými zbraněmi hromadného ničení, a tím 
budou po celém světě šířit nouzi, smrt, bídu, zkázu a destrukci. 
 

22. Suroviny se stanou natolik vzácnými, že kvůli nim státy vyvolají a budou vést 
zvrhávající se války, přičemž bezskrupulózně uplatní své smrtící zbraně zcela 
obzvláště jisté atomové velmoci. 
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23. Autoritářské tendence elit vládnoucích představitelů, politiků, populistů a kapitalistů 
budou ohrožovat – a tak je tomu již dnes a v budoucnu tomu tak bude ještě více – 
blahobyt celého lidstva, a s tím budou nevyhnutelně souviset i jevy rozpadu 
společnosti. 
 

24. Pozemské lidstvo zplodí ty nejbezohlednější a životem a lidmi nejhůře pohrdající 
systémy vlády, které se na Zemi ještě nikdy dříve neobjevily, a lidé vykonávající vládu 
a správu, osoby majetkuchtivé a mocné kapitálem budou bárku lidstva kormidlovat 
od jedné katastrofy ke druhé. 
 

25. Po celém světě se bude stále více rozmáhat terorismus – vytvořený jak z nábožensko-
sektářských, tak i z politických, protilidských a protistátních motivů –, a smrtící 
a zničující teroristické útoky všeho druhu si budou po celém světě žádat stále více 
lidských životů a vyvolávat obrovskou destrukci. Veškerý celosvětový terorismus bude 
udeřovat stále znovu a stane se noční můrou pozemského lidstva. 
 

26. Po celém světě přibyde politických rizik a ta budou hrozit, že se zvrátí v nestabilitu, 
všelijaké ozbrojené konflikty, jakož ale i ve války a teroristické činy, pročež i v tomto 
ohledu podstatně vzroste zvrhlé nebezpečí teroru a požene svět na pokraj kolapsu. 
 

27. Nezadržitelně rostoucí přelidnění a veškeré systémy mizerného hospodářství všeho 
druhu a ve všech sférách poženou i nadále procenta nezaměstnaných po celém světě 
do výše a ty dosáhnou rozměrů, jež způsobí obrovské problémy, které ještě v žádných 
dřívějších dobách nezaměstnanosti nenastaly. 
 

28. V celém hospodářství velmi hluboce poklesnou mzdy pracujících, což vyvolá ve všech 
vrstvách obyvatelstva pracujícího světa ohromné finanční problémy, přičemž újmu 
utrpí i celý sociální systém, který se zhroutí, a nehorázné problémy způsobí i všude 
kolem rapidně rostoucí kriminalita. 
 

29. Spekulanti vyvolají takovou globální finanční a hospodářskou krizi, která ještě nikdy 
předtím nenastala, a tudíž se ve velké nouzi ocitne i celé finanční hospodářství, 
a vznikne i mnoho neštěstí a velký nedostatek hospodářského zboží. 
 

30. I v USA má být obyvatelstvo v důsledku celosvětové finanční krize vyvlastněno, což 
povede k tomu, že budou vojenské a policejní složky proti naštvanému a zčásti těžce 
vyzbrojenému obyvatelstvu postupovat za použití hrubého násilí. 
 

31. Vyvlastnění obyvatelstev má přivodit plánovaný zákaz peněz v hotovosti, avšak elita 
vládnoucích a kapitalismu se bude sama moci »topit« v radovánkách a přepychu. Celý 
finanční systém na celém světě má být převrácen, aby tak bylo možno též nově 
uspořádat všechny existující státní dluhy všech zemí, a to tak, že ke škodě přijdou 
všeobecně jen obyvatelstva států. V USA a v diktatuře EU již existují tajné plány 
na zahájení války proti Rusku z Německa, a tato válka má být uvedena jako důvod 
veškeré vznikající celosvětové krize. A je přitom od počátku jasné, že vina za tuto 
válku pak má být podsunuta Rusům, samozřejmě zcela neprávem – tedy pokud k ní 
skutečně dojde. A dojde-li k ní opravdu, pak z ní bude odvozeno stanné právo, jímž 
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bude silnými a bezohlednými vojenskými a policejními složkami potlačováno 
rozohněné obyvatelstvo, které bude zcela vyvlastněno. 
 

32. Již dnes existují země, které vpravdě představují již jen takzvané nominální státy a jež 
skutečně již netvoří samostatné státy, kterými zůstávají již jen podle jména, přičemž 
již nemají pražádnou vlastní státní moc. V zásadě se jedná jen o otevřené oblasti, 
v nichž se to hemží kriminálními bandami a které ovládají guerilloví bojovníci 
a váleční lordi. Také Evropa představuje oblast, která je zašpiněna kriminalitou 
a zločinností, avšak navíc je také ovládána diktaturou EU. Ta ztělesňuje vysoce 
nebezpečnou diktaturu, jež velmi přispívá k nestabilitě mezinárodní politiky; je však 
i výchozím bodem a zároveň hracím míčem mezinárodního terorismu, přičemž z ní 
v budoucnu budou vinou vojenského násilí vycházet hrozby. Z diktatury EU však 
vycházejí – a v budoucnu budou vycházet ještě hojněji – i kriminální a zločinné intriky 
kriminálníků a zločinců, mezi něž patří obchod s drogami, s bílým masem a se 
zbraněmi, přičemž je čím dál tím těžší vytvořit jakýkoliv pořádek. 
 

33. Vyvstanou snahy vyvlastnit obyvatelstvo Řecka a podle příležitosti nastanou tytéž 
snahy i v případě jiných států. 
 

34. Důchodové pojišťovny již nebudou moci vyplácet žádné důchody, jelikož jim dojdou 
finanční prostředky – jednak v důsledku vyššího dosahovaného věku pobíratelů 
důchodu, jednak kvůli tomu, že těchto pobíratelů bude vlivem rostoucí masy 
přelidnění stále více a budou tak celkově vzrůstat i náklady spojené s živobytím, a tím 
i potřeba důchodů, jejichž navyšování, ba dokonce vyplácení, však bude čím dál tím 
pochybnější. 
 

35. Mnoho států se vinou nesmyslných finančních výdajů a finančního přetěžování ocitne 
v peněžní tísni, načež se v důsledku nevyhnutelného bankrotu celé státní útvary, 
banky i hospodářství zhroutí. 
 

36. Všechny sociální systémy na celém světě zkolabují, načež stále více lidí propadne 
nejhorší chudobě, nebudou již moci požívat nemocenské dávky a budou též zmírat 
hladem a bídou; nebudou si totiž již moci financovat své vlastní životní zaopatření, 
a tedy ani svou vlastní stravu a své zdraví. 
 

37. USA budou do budoucna nezávislé a suverénní státy považovat za největší hrozbu 
a za nepřátele Ameriky, přičemž bude, jako odjakživa, za největší nebezpečí pro 
americkou bezpečnost – ze zmateného pohledu USA – častěji vyhlašováno Rusko. 
 

38. Vlivem USA budou hojněji přiváženy do Evropy ohromná množství nejmodernějších 
těžkých zbraní, které budou rozmístěny v Německu a ve státech hraničících s Ruskem, 
což Rusko nebude jen tak akceptovat a vyzbrojí svůj vlastní atomový arzenál, navýší 
počty i všech ostatních zbraní a posílí své vojsko, resp. veškeré své válečné síly. 
 

39. Již dnes neexistují jen dvě světové mocnosti – USA a Rusko –, neboť existují i různé 
regionální velmoci, jež zčásti disponují jaderným arzenálem a jež mají mezinárodní 
manýry; všem v čele stojí diktatura EU, poté i Brazílie, Indie, Japonsko, Nigérie 
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a Jihoafrická republika. Tak ale vzrůstá nejistota všech států a celého světa, neboť 
všechny tyto země stále více zbrojí, a to nejen, aby se bránily útokům, ale aby 
eventuálně napadly i sousední státy. 
 

40. Obyvatelstva mnoha zemí na celém světě budou vinou vznikajících státních mizérií 
stále nespokojenější a budou se bouřit, což povede až k povstáním, z čehož bude 
vycházet nebezpečí občanských válek.  
 

41. Představitelé vlád a mocní finančníci – kteří mdle, falešně, elitářsky, mocichtivě, 
sobecky a autokraticky vládnou populacím – si již nebudou jisti svým životem a budou 
nuceni jej, jakož i své jmění a majetek, bránit; to bude možné jen tehdy – pokud 
vůbec –, nechají-li se chránit bodyguardy, ba dokonce vlastními žoldnéřskými 
jednotkami. 
 

42. Elity vládnoucích představitelů a finanční šlechty budou ve spojení se 
zkorumpovanými politiky po celém světě vytvářet totální a diktátorské dozorované 
státy (státy, v nichž jsou dozorováni a kontrolováni občané; pozn. překl.) a tím hájit 
svou vládu. 
 

43. Svět financí bude čím dále tím více podporovat kapitalismus, přičemž to vše se zvrhne 
do podoby nacionalismu, resp. fašismu, aby se zabránilo eventuálním jiným 
objevujícím se a proti kapitalismu vznikajícím systémům a aby tyto byly potlačeny 
v zárodku. 

 

Ptaah Tvé vize a výpočty pravděpodobnosti se slučují s obdobnými propočty, které jsem již 
před třemi desetiletími učinil i já sám, a ty by se skutečně mohly uskutečnit, pokud se v celé 
pozemské světové politice, ve formách vlády, v celém hospodářství a v celkovém chování 
pozemských národů, jakož i v jejich rozumu a chápavosti, nezmění nic k dobrému 
a správnému. A co se za účelem tohoto dobrého a správného musí učinit, k tomu patří 
i účinná pravidla k velmi rychle pojatému a provedenému celosvětovému zastavení 
porodnosti a k rozhodující kontrole porodnosti, aby bylo lidstvo uvedeno zpět na míru 
snesitelnou pro planetu a přírodu – ta obnáší pro Zemi 529 miliónů lidí. Ohledně decimace 
pozemského lidstva se však bude počítat s počtem 1 až 1,5 miliardy lidí, jak udaly mé vlastní 
výpočty pravděpodobnosti před třemi desetiletími. Tyto mé výpočty vykazovaly před třemi 
desetiletími přirozeně ještě menší procentuální možnosti uskutečnění, totiž jen asi 47,7 
procent, toto číslo se však od té doby masivně zvýšilo. V dotyčných výpočtech jsem 
neprováděl žádné pohledy do budoucnosti (Vorausschauen, pozn. překl.), nicméně z mých 
výpočtů pravděpodobnosti jasně plyne – jako i z těch tvých –, že skutečně existuje jistá vyšší 
možnost, že se dotyčné předpovědi uskuteční. Tato možnost se ale ještě zvýší, pokud se 
v celém politickém, hospodářském a všeobecném světovém dění – jakož i ve všeobecném 
celkovém chování pozemšťanů s ohledem na jejich rozum a chápavost – rozhodujícím 
způsobem vše nezmění a nevyvstanou žádné pokrokové a logické způsoby chování a činy, jež 
by mohly zaručit zdravou existenci pozemského lidstva i do budoucna. 

Billy To je zajímavé, nevěděl jsem totiž, že jsi i ty dělal takové výpočty a že jsem se svými 
výpočty nyní dospěl k obdobným výsledkům jako ty sám. Pro mě to značí, že naše výpočty 
svědčí přinejmenším o větší pravděpodobnosti uskutečnění. Ale zpět k tomu, co jsem 
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vypočítal po stránce toho, že státní mocenští činitelé atd. a kapitálová elita v budoucí době 
již nebudou národům schopni vládnout. Jak jsem spočítal, vzešel počátek tohoto stavu už 
před mnoha desetiletími. Aby to člověk rozpoznal a pochopil, musí se jen ohlédnout zpět 
do 19. a 20. století, v jejichž průběhu vznikly po celém světě velké a státně 
nekontrolovatelné zločinecké organizace, které mají nehoráznou moc, a tu vykonávají 
dokonce i ve státních obchodech. Skutečnost je ale i to, že vůdčí představitelé států vládnou 
s čím dál menšími ohledy na blaho a zájmy národů, přičemž již dnes vládne mezi vládními 
činiteli a obyvatelstvy taková diskrepance, že již nelze nalézt žádnou shodu a že vše může 
upadat do ještě hlubší bídy, než jaká již existuje. A k tomu přispívají i celé stranické systémy, 
které jsou rozštěpeny do mnoha zájmů, namísto aby se snesitelně, logicky, mírově, rozumně, 
chápavě, pokrokově a výhodné sjednotily. 

Ptaah To vidím také tak. 

Billy Právě, a co chci říci ohledně již dlouhou dobu vládnoucího nepořádku ve všech 
státech: V nich se obzvláště vyjímají zločinecké organizace, kterým nemůžou uškodit ani 
bezpečnostní síly, jako je policie atd., ani úřady, mocenští činitelé států a vojáci. Ty 
nejbrutálnější gangy, resp. zločinecké organizace světa se dnes v prvé řadě orientují na násilí, 
moc, vraždy obchod s bílým masem a s drogami, stejně jako na zabíjení, jakoukoliv možnou 
organizovanou kriminalitu a na skutečně zcela zvrhlý nábožensko-sektářský fanatismus, proti 
čemuž v zákonné a poctivé podobě již asi 200 let nemůže být nic učiněno. Většina těchto 
gangů a zločineckých organizací – které nejsou jednoduše jen kriminální, ale skutečně 
zločinecké a ničeho se neštítí – nebyla založena jen ve Střední a Severní Americe, aby bránila 
etnické zájmy, ale i v Evropě, v Arábii, Asii a především v Číně a Japonsku. Jejich vliv se 
mezitím na celém světě natolik nekontrolovatelně rozšířil a vzrostl natolik silně, že po celém 
světě narostla a stále více se vzmáhá i jejich brutalita, nemilosrdnost, bezohlednost, 
vraždění, zabíjení, bezskrupulóznost a hrubě zvrhlé násilí, čímž je pozemské lidstvo stále více 
a nezadržitelněji tyranizováno. Takovéto smrtelně nebezpečné zločinecké organizace existují 
sice již od nepaměti a objevují se i stále znovu a nově, ale od počátku Nového Věku, od roku 
1844, se staly stále četnějšími a horšími, a to i s ohledem na své mučící, vraždící, zabijácké 
a násilnické techniky, přičemž od té doby používají i nové techniky všeho druhu. Tyto 
zločinecké organizace vykazují částečně celosvětové sítě a neterorizují již jen jednotlivé 
země, ale i všechny pozemské státy, aniž by jim kvůli jejich rozvětvení šlo ještě vážně čelit, 
jako např. nábožensko-sektářsko-politickým teroristickým sítím »al-Káidy« a »Islamistickému 
státu«. Obě tyto organizace sledují své cíle jakožto globálně působící formy 
»transnacionálního terorismu« ve velkých částech světa a chtějí si zlým mučením, násilím, 
jakož i vraždami, zabíjením a ničením, vynutit změnu mezinárodního hospodářského, jakož 
i vládního pořádku. A tak to zůstane i v budoucnu, i když byl IS v Iráku a v Sýrii přemožen 
a rozbit, neboť na lidstvu zločinný »Islamistický stát« IS a Al-Káida se v celém světě natolik 
rozšířily, usadily a rozčlenily do mnoha různých uskupení, že o nich již ani neexistuje jasný 
přehled a ani již není jasné, ke kterým původním teroristickým organizacím mohou být 
přiřazeny. Jedno je ale jisté, totiž že za tímto terorismem vězí nábožensko-sektářský blud 
a fanatismus, jenž požaduje krev a smrt nevinných lidí, jelikož jsou jiné náboženské víry nebo 
náležejí k jiným vrstvám společnosti či k jiným národům. Krom toho však existuje ještě celá 
řada dalších forem terorismu, jako je např. »národní terorismus«, jenž se ve svých cílech 
a ve svém akčním rádiu omezuje na teritorium jednoho státu, jako je tomu např. v případě 
maoistických hnutí v Nepálu, Bhútánu, Bangladéši, Indonésii a na Filipínách a jako tomu bylo 
i v případě RAF (Frakce Rudé armády; pozn. překl.) ve Spolkové republice Německo. Dále je 
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nutno uvést i »mezinárodní terorismus«, jenž má sice vnitrostátní cíle, jehož akční rádius 
však dalece přesahuje hranice jedné země – této formě terorizmu padají za oběť 
i nezúčastněné třetí osoby, jako např. v případě filipínské teroristické organizace Abu Sayyaf. 
Terorismus má však ještě další formy, k nimž patří např. »sociálně-revolucionářský 
terorismus«, »pravicový terorismus«, »etnický terorismus«, »nacionalistický terorismus«, 
»domácí terorismus«, resp. »ve vlasti vzniklý terorismus«, »konservativní vigilantistický 
terorismus« (vigilantní = bdělý, chytrý, obratný, nápaditý, zchytralý), »terorismus 
pravicového cítění« (= na základě zraněného pravicového cítění), »státní terorismus« 
a »ekologický terorismus«, přičemž existuje ještě řada dalších forem terorismu, avšak 
vyčíslovat je by bylo nadbytečné. Zmínit je ale možná přece jen ještě nutné gangy 
a zločinecké organizace, které jsou po celém světě známé, jako je mafie v Itálii a v USA atd., 
Yakuza v Japonsku, Hells Angels, Triády v Číně, Mara Salvatrucha (MS-13), Aryan 
Brotherhood v USA, Mexican Mafia, Black Guerilla Family, resp. Black Family, resp. Black 
Vanguard v USA, Crips v USA až po Kanadu a konečně ještě Blood Alliance, resp. Bloods 
v USA, krom mnoha jiných. 

Ptaah To celé, co se toho týče, je opravdu velmi zlé. 

 

 

Výňatky z 692. oficiálního kontaktního rozhovoru z 29. října 2017 

Billy (…) Již léta hovoříme stále znovu soukromě o budoucích záležitostech, o nichž jsem 

otevřeně hovořil i posledně ohledně svých výpočtů pravděpodobnosti. To, že jsme o jistých 

věcech hovořili soukromě, jsme ale přece učinili záměrně, abychom nepředpovídali věci, 

které by v lidech na Zemi mohly vzbuzovat strach. Teď jsem ale před devíti dny přece jen 

svými výpočty pravděpodobnosti cosi vypověděl, totiž právě s ohledem na to, co se může 

stát v budoucnu, a také po stránce biologických zbraní a biologických nákaz, po stránce 

uměle vyvolaných nemocí a nákaz – o tom jsme soukromě už i častokrát hovořili. Přitom 

jsme tematizovali i prasečí mor, nákazu ebola a nákazu, resp. pandemii SARS atd. Podle tvých 

vysvětlení nebyly tyto nákazy vytvořeny výslovně vědomě – což rozporují konspirační 

teoretici –, nýbrž vznikly přenosem virů na člověka v důsledku konzumace masa divoce 

žijících živočichů, v důsledku tělesného styku s nimi a s jejich výkaly či kvůli jimi způsobeným 

poraněním; to se dle tvých slov stalo vinou netopýrů atd., jako tomu bylo např. v případě 

různých druhů prasečího moru a eboly. Tímto způsobem bylo dle tvých slov přeneseno 

ze zvířat na člověka i mnoho jiných chorob, tedy z hmyzu, obojživelníků, ptáků, hadů 

a různých jiných forem života, přičemž bakterie a viry zmutovaly, přizpůsobily se člověku 

a vyvolaly tak u něj chorobu. V jednom rozhovoru jsi – podle 598. kontaktního rozhovoru 

ze 4. října 2014, »Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy«, blok 14, strana 10 – řekl 

následovné: 

Ptaah 

K tomu ti mohu vysvětlit následující: Virus ebola byl přenesen na člověka ze zvířat, 

stejně jako i virus HIV. Přenašeči viru HIV byli malí »kočkodani zelení« (druh opice) 

a prvotním zdrojem nákazy virem ebola byli netopýři, kaloni a opice. Z viru eboly plyne 

takzvaná virální hemoragická horečka, spojená s vnitřním i vnějším krvácením. Ebola 
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vznikla konzumací masa divokých zvířat a stykem se zvířaty, jež byla virem eboly 

infikována – takto se virus eboly přenáší i nadále. Je možný také přenos z člověka 

na člověka, přičemž k nákaze postačí tělesný kontakt anebo přímý kontakt s krví 

či jinými tělními tekutinami lidí, kteří ebolou onemocněli nebo na ni zemřeli. Nákaza je 

rovněž přenositelná na krátkou vzdálenost i vzduchem, a může tedy člověka takto 

infikovat, přičemž k tomu mohou stačit i výpary potu, přijde-li s nimi člověk do styku. 

Virus eboly může za určitých okolností přenášet i jistý bodavý hmyz, jakož i různé malé 

a větší druhy zvířat či drobné zvířeny atd., jsou-li tímto virem infikovány. Krom toho se 

může virus eboly usazovat na předmětech všeho druhu, jako např. na jídelních 

příborech, na klikách u dveří, na záchodech a jiných věcech, přičemž tyto viry mohou 

přežít a působit nakažlivě až po dva měsíce. 

Kromě toho, jak jsi rovněž vysvětlil, vznikly nákazy – např. SARS – i neopatrnými 

laboratorními experimenty, při nichž se »škůdci«, resp. viry uvolnily. Právě tím, tedy 

laboratorními experimenty, bych se chtěl dostat k bodu, který jsem nastínil ve svých 

výpočtech pravděpodobnosti jako bod 1 mimo jiné následovně: 

»Tato budoucí světově mocná elita nebude znát slitování a bude hubit lidstvo 

strašněji, než lze popsat slovy. Za tím účelem se ukazují podle pravděpodobnosti různé 

možnosti, jako že budou různé tradiční smrtící nákazy zpracovány a preparovány 

s novými smrtícími účinnými látkami, avšak ke zdecimování lidstva budou použity 

i uměle vytvořené choroby. Propočty poukazují i na to, že budou ke zdecimování 

lidstva tajně použity infekční jedovaté biologické látky a jejich smrtící účinky budou 

prezentovány jako nové a neléčitelné nákazy, při nichž pak jedovaté látky vniknou 

do celého organismu přes dýchací cesty, ústa, kůži a sliznice, čímž nevyhnutelně 

vyvstane nezastavitelné masové umírání. K arzenálu ke zdecimování lidí až po jejich 

ovladatelné minimum budou patřit i cíleně vyvolávané hladomory, války, otravy 

potravy a pitné vody, což se bude dít po celém světě, tedy nejen v jednotlivých 

vražedně a diktátorsky vedených státech.« 

Teď ale k tomu, co jsme již léta stále znovu tematizovali v rozhovorech a o čem jsme 

otevřeně nehovořili: Jelikož jsem teď svými výpočty pravděpodobnosti otevřeně zmínil to, co 

obsahuje uvedený výňatek, mám tedy otázku, zda je nyní možné vyjádřit se v té věci, že se již 

notnou dobu kutí to, co se skrývá v uvedeném výňatku? 

Ptaah Tvá otázka je zřejmě oprávněná, takže odhaduji, že o tom nyní lze i otevřeně hovořit 

a je možné a přípustné dát ve známost patřičnou informaci – z toho důvodu k tomu chci nyní 

hned zaujmout stanovisko. Faktem je, že jistou kriminální a zločinecky založenou část 

pozemského lidstva, jakož i jisté jiné asociální živly, již po mnoho desetiletí nelze udržet pod 

kontrolou a nelze jim již učinit přítrž zákony ani trestními opatřeními, stejně jako je již nelze 

ovládat vládou. Pozemské obyvatelstvo je tedy z hlediska své ještě účinné ovladatelnosti 

vládou již notnou dobu v natolik dezolátním stavu, že všechny pořádkové snahy pověřených 

osob ve vládách, jiných vyšších elit a bezpečnostních složek všeobecně stále více selhávají, 

takže jsou již dlouho hledány cesty k tomu, jak by šlo tomuto zlořádu trvale čelit. Proto se 

tedy již před delší dobou událo, jak jsem ti vysvětlil již roku 1996, že se dalo dohromady jisté 

uskupení vysokých elit, které vytvořilo plán k řešení problému nadměrného přelidnění 
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a učinilo usnesení, které v delším časovém horizontu tíhne k drastické redukci pozemského 

lidstva. Dotyčný tajný plán, jenž byl vymyšlen již před cca 20 lety, tkví přesně v tom, co jsi 

spočítal jako pravděpodobné, totiž že mají být vytvořeny biologické choroby a nákazy 

vedoucí k epidemiím a pandemiím, na čemž se již od doby tehdejšího usnesení v tajném 

spolčení pracuje. Dotyčné usnesení vychází z toho, že se budou sbírat vzorky 

deoxyribonukleové kyseliny (RNA) pozemských lidí podle jejich národnosti, samozřejmě 

ilegálně, aby bylo možné biochemicky změnit v jistých virových typech se vyskytující 

biomolekuly a nositele dědičné informace, tedy geny, náležející různým národům tak, aby to 

nevyhnutelně vyústilo v úmrtí, až se dané nemoci a nákazy rozšíří. To, že se všechna 

nezbytná data sbírají, objasňují, zkoumají a připravují specificky podle daného národa, má 

opodstatnění v tom, že bude dotyčná akce následovat vždy v souvislosti se stavem přelidnění 

daného národa – tedy až v budoucnu okamžik tohoto redukčního útoku proti pozemské 

populaci nastane. To znamená, že v relaci k nadměrnému stavu populace v nějakém národě 

budou učiněna různá opatření a zákroky k jeho redukci, aby byl jistý počet lidí v populaci 

ušetřen a zachován. Tito lidé pak budou stát pod nejpřísnější kontrolou vrchních elit a budou 

smět plodit potomky již jen v zákonem stanovené a kontrolované podobě, aby se předešlo 

dalšímu výskytu a růstu nového přelidnění. Při porušení těchto zákonných nařízení a regulací 

budou pak navíc udělovány nanejvýš drsné tresty, které mohou být zaměřeny i proti tělu 

a životu lidí. Usnesení o zmíněném sběru dat je již dlouho tajně realizováno, a to již zhruba 

dvě desetiletí, přičemž se již i dlouhou dobu – pokusně a v menším rámci – pracuje 

na testování již stvořených nových, zprvu neškodně působících a periodicky se vyskytujících 

forem nemocí, především takových, které jsou periodické a široce se epidemicky šíří, popř. 

které se vyskytují v daném období a v místních epicentrech. Tyto smrtící látky se mají pak 

jednoho dne postupně ve velkém uplatnit tak, že bude vše vypadat jako epidemie 

a pandemie a jako běžně se vyskytující nemoci a nákazy. Poté mají být zcela určité národy 

ve velkém rozsahu specificky infikovány určitými biologicky vytvořenými novými a smrtícími 

chorobami a nákazami, aby byly až na jisté minimum »řádně« vyhubeny. To, že jsou tímto 

způsobem již prováděny testy, je žel skutečnost; tyto pokusy probíhají sice dosud v těch 

nejpočátečnějších fázích, nicméně v dohledné době povedou ke skutečným výsledkům. 

Billy Ano, to odpovídá tomu, o čem jsme již vícekrát hovořili a o čem ses posledně vyjádřil 

v tom smyslu, že výpočet pravděpodobnosti ohledně skutečného výskytu a vzniku této 

redukce lidstva udává již vysoké procentuální riziko uskutečnění, tedy právě v tom ohledu, 

že se v budoucnu vše obsáhle takto vyvine. 

Ptaah To je správně. Současný výpočet pravděpodobnosti činí zhruba 51 procent v tom 

ohledu, že se to takto stane. 

Billy Pak je jasné i tohle. Děkuji za tvé vysvětlení, přičemž se domnívám, že 51procentní 

pravděpodobnost je již velmi vysoké číslo, a pokud bude přelidnění i nadále růst tak rapidně, 

jako je tomu již roky, pak může vše dosti rychle směřovat k vyvrcholení a k tomu, že se dané 

výpočty uskuteční. Pokud se tedy nic nepodnikne a masový nárůst pozemského lidstva se 

nezastaví a nedostane pod kontrolu, pak bude jeho budoucí osud – a tedy osud našich 

vzdálených potomků – velmi neblahý a v následné době již malé lidstvo se možná stane 

nevolníkem vrchních elit. A za to ponesou vinu jeho předchůdci, tedy právě dnešní lidstvo 
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a jeho potomci, kteří samovládně i nadále podněcují přelidnění a nikterak se nestarají 

o budoucnost. Většina dnešní a budoucí pozemské populace se nejen nestará, resp. nebude 

starat o blaho a útrapy svých potomků, nýbrž se nestará a nebude starat ani o blaho a útrapy 

jejich potomků a dále i jejich potomků a všech vzdálených potomků. 

Ptaah Což opravdu může nastat, budou-li lidé i nadále vegetovat ve svém nerozumu a své 

nechápavosti. A to, co říkáš ohledně toho, že se dnešní pozemské lidstvo nestará o blaho 

a útrapy svých potomků a ani o blaho a útrapy jejich potomků a dále ani jejich potomků atd., 

to je nepopiratelný fakt.  

Billy Co z toho vyplývá za zlořády, despocii, kriminalitu, nenávist, zločiny, vraždy, zabíjení, 

teror, tyranii a pohrdání lidmi atd., a to již ze strany dětí, které již nejsou vychovávány, 

ze strany mladistvých i dospělých, o tom každý den po celém světě informují zpravodajské 

agentury – a to nehledě na to, co člověk vnímá, vidí a zažívá sám, prochází-li se vesnicemi, 

městy a ulicemi. Zlé je na tom ještě i to, že většina těchto dětí, mladistvých a dospělých ještě 

i věří v náboženství a sekty, je na nich závislá a jedná v jejich bludu, tedy právě podle 

chorobně hloupých nábožensko-sektářských bludných učení oko za oko, zub za zub nebo jak 

se říká lidově: »Nejsi-li se mnou, jsi proti mně.« Již odjakživa lze stále a stále znovu 

pozorovat, zažívat a zakoušet, že nábožensky a sektářsky věřící jsou zpravidla ti 

nejzhoubnější, nejbrutálnější a nejhorší pozemšťané, jde-li o jejich vlastní blaho, jejich 

majetek či jejich práva. Cítí-li se být v právu, pak se rychle chápou všech prostředků, aby se 

tohoto práva domohli, ať už nestydatým a láteřícím urážením a nadáváním, tím, že lidem 

přivodí hmotnou či psychickou újmu či újmu na jejich dobré pověsti, anebo tím, že nenávidí, 

pomlouvají, činí nástrahy, vyvolávají soudní procesy, činí udání na policii anebo uplatňují 

tělesné či zbraňové násilí. A jsou-li vedeny války, pak je v nábožensko-sektářském smyslu 

ve jménu krvelačného boha žehnáno smrtícím zbraním, aby jimi bylo zabito a bestiálně 

zmasakrováno co možná nejvíce nevinných lidí. Tím se pak naplňuje to, co je zmateným 

nábožensko-sektářským věřícím kázáno, totiž skutečnost, že láska, láska k bližním a lidem, 

mír, svoboda a lidskost jsou ve smyslu náboženské a sektářské víry jen prázdnými hesly, 

která lidé jen využívají k tomu, aby navenek sehráli svou falešnou neomylnost 

a nezpochybnitelnost, zatímco ve vlastním nitru jsou skutečně bestiálními a ďábelskými 

stvořeními. A to vše ve jménu údajně láskyplného – leč imaginárního – boha, kvůli němuž 

věřící procházejí ohněm a sahají k násilí a zbraním, aby jimi bezskrupulózně ubližovali svým 

spolubližním a přivozovali jim utrpení a újmu. To na jednu stranu, zatímco na stranu druhou 

šíří svou zlovolnou pohromu v podobě lží, nadávek a pomluv atd., za což dokonce ani necítí 

vinu; to proto, že se o cosi přičiňují: Přispívají totiž penízky do finančních a hmotných sbírek 

pro potřebné a trpící nouzí atd. Proto pak žijí v bludu, že navzdory své falešnosti, svým lžím, 

svému násilí, nadávkám a pomluvám vůči svým bližním učinili svou povinnost, a že jsou tedy 

zproštěni viny. Tak mohou podle okolností vegetovat celý svůj život a být podle svého 

smýšlení »svobodní« a »pokojní« ve víře. Samozřejmě musím být i v tomto ohledu poctivý 

a musím zmínit, že tím, co jsem v tomto ohledu uvedl, míním absolutně jen většinu oněch 

tupců zaujatých vírou a bludnou bohovírou, kteří okamžitě vypění, ztrácí nervy, sahají k násilí 

a ke zbraním a zblázní se, když v tom pro sebe v nějakém ohledu spatřují užitek, a kteří věří, 

že mají z toho důvodu právo trápit jakékoliv své spolubližní, škodit jim a postupovat proti 

nim násilně, ba přímo smrtelně. Hovořím výhradně a pouze o této většině, avšak v žádném 
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případě o menšině oněch věřících náboženství a sektám, kteří svou bludnou víru v boha 

berou nanejvýš vážně a kteří se snaží svůj život a svou existenci vést poctivě podle všeho 

toho dobrého, co jim jejich víra předkládá; míním tím ty, kteří věří, že musejí žít, jednat 

a chovat se tak, aby svůj život vedli ve skutečné lásce, lásce k bližním, v soucitu, upřímnosti, 

míru, svobodě, dobrotivosti a důstojnosti atd. Pro tyto věřící lidi nejsou má slova zamýšlena, 

a nejsou tedy ani se zlými postranními úmysly zaměřena na ně, neboť vykonávají-li svou víru 

poctivě tímto zmíněným způsobem, vedou-li svůj život podle toho a vyjadřují-li zmíněné 

hodnoty též ve své existenci, pak mají s plnou vážností mé plné velké uznání a respekt. 

Ptaah To vím, avšak myslím si, že žádná tvá vysvětlení nemusím komentovat. 

 

 

Další výňatek z oficiálního 692. kontaktního rozhovoru z 29. října 2017 

Ptaah: Předpověď mého prapraděda jménem Hilak z roku 1446 před Jmmanuelem/Kr. 

Život lidí na světě propadne během tisíciletí až po vzdálenou budoucnost Nového Věku 
a velmi dlouhou dobu po něm vinou bludné věřícnosti v bohy a podobně negativnímu, 
falešnému otroctví víry, bude věřícností zkažený, ubohý, neradostný a zpustlý. Lidé budou 
závažně zaujati bludem, který během tisíciletí povede k nepokojům, strašlivým válkám 
a opětovně k nové zkáze. Vírou podmíněné smyslové přeludy lidí, jejich pustá zdání, 
namlouvání si, uvádění se v omyl, lež, klam, mystifikace, iluze a pablesky fantasmagorií 
budou patřit na denní pořádek po všechny budoucí doby a budou si často žádat mnoho tisíc 
a mnoho tisíců tisíc lidských životů i povedou stále znovu vinou válek atd. k velmi rozsáhlému 
ničení mnohého života a velkých částí světa a přírody. A původ tohoto neštěstí započne 
za asi 200 let vznikem jednoho budoucího spolku jménem Ysrjr (pozn. Ptaah: Monoteistický, 
bludné víře propadlý kmenový svaz v Kanaanu, pozdější Sýrii; vlastní původ judaismu), první 
celosvětovou bludnou věřícností, která se v duchu válek, nenávisti, závisti, odplaty, lži 
a klamu ponese tisíciletími daleko až do nejvzdálenější budoucnosti. Tato první bludná 
věřícnost, jež se bude ve vzdálené budoucí době nazývat »vyznání víry« (pozn. Ptaah: 
Náboženství), bude poté během tisíců let přinášet mezi všemi národy světa mnoho bídy, 
závisti, nouze, trápení, nenávisti z bludné víry a destrukce. Z tohoto prvního vznikajícího 
a do díla a chodu uvedeného spolku bludné víry (pozn. Ptaah: Společenství víry, spojení víry, 
uskupení víry) bude vycházet vlastní původ největších zlořádů světa spojených s bludnou 
vírou. Z tohoto původního spolku vzejde za dalších asi 700 let na východě světa další spolek 
bludné víry, z něhož se bude v průběhu času rovněž na světě šířit krveprolévání a zášť. 
Za dalších asi 500 let poté se objeví zvěstovatel (Jmmanuel) starého »Učení proroků«, jehož 
Učení však bude zfalšováno a zneužito a bude z něho odvozena nová, celosvětově nanejvýš 
pomlouvačná, zkázonosná, nenávist šířící, nebezpečná, smrtí nasycená a destrukci nesoucí 
bludná víra. Tato bludná víra povede během daleko více než dvou tisíc let k celosvětovým 
válkám, hrůzostrašným válečným skutkům, skutkům vražd, zášti, pronásledování 
a nehorázné destrukci bezpočtu lidských děl, přírody a jejích živočichů. Při tom bude rovněž 
spolupůsobit nepřehlédnutelná masa lidí, kteří se budou rozmnožovat jako kobylky a kteří 
budou vymýšlet a provádět intriky, jejichž působností budou zničeny velké části planety 
a přírody, takže mnoho života v přírodě po všechny časy vyhyne. Avšak asi 500 let 
po objevení zvěstovatele »Učení proroků« vstoupí do opětovného života zvěstovatel nový 
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(pozn. Ptaah: Mohammed), který oživí totéž Učení, aby vymýtil všechno falešné 
a odsouzeníhodné, co lidé zlovolní, bludně věřící a Učení mylně chápající z »Učení proroků« 
předešlého zvěstovatele pomlouvačně učinili. Avšak i Učení tohoto nového zvěstovatele 
bude krajně zákeřně zfalšováno a povede po všechen čas příštích tisíciletí k válkám, 
nenávisti, pomlouvání a bezpočtu mrtvým, jakož i ke strachu, zděšení a rozsáhlým smrtícím 
násilným akcím (pozn. Ptaah: K tyranii, despocii, diktatuře, hrůzovládě, totalitním systémům, 
absolutistické vládě a terorismu, které s sebou nesou výtržnosti, nepokoje, násilnosti, řádění, 
pouliční boje, srocení davu, povstání a neoprávněné zásahy do záležitostí druhých). Z toho 
důvodu se musejí lidé Nového Věku pomocí jasné úvahy a chápavosti učit porozumět své 
do propasti vedoucí situaci, osvobodit se od svých falešných představ víry, nalézt cestu 
k sobě samým, stát se sebou samými a učit se nést svou vlastní odpovědnost. Budiž tedy 
celému lidstvu řečeno, že musí opustit své vězení víry, svůj blud víry, neboť jinak budou vírou 
v boha uvedeny velké masy lidí v omyl a velké, do miliónů sahající počty lidí budou vinou 
zvrhávajícího se pronásledování z důvodů víry mučeny a zavražděny, až tuto nastávající 
hrůznou dobu ohlásí sluneční kříž (pozn. Ptaah: Sluneční kolo, svastika, hákový kříž) jakožto 
znak zhouby a až bude energie toho nejmenšího (pozn. Ptaah: Jaderné štěpení) uvolněna, 
zneužita a stane se zničujícím poslem smrti. A stane-li se tak, potom tím bude též ohlášeno, 
že všechny děsy budou v pokračujícím sledu stále hojnější, čímž vznikne mnoho utrpení; 
a bude to jen malá část nevěřících lidí schopných chápavosti, kteří jedině budou s to poznat 
pravdu a porozumět jí, leč budou to také jen nemnozí, kteří budou natolik chytří, aby 
vědoucně dokázali nalézt své vlastní štěstí.   

Vše, co je kolem člověka, se zhroutí a zmizí, a nic z výdobytků civilizace si nezachová svou 
existenci, neboť perverzita lidí vše zničí, neboť ona otřese celou Zemí a nakonec nebudou 
existovat žádné stopy bludných kultů. Velká masa mnoha miliard lidí se pod jařmem 
nevědomosti a náboženské věřícnosti zvrhne, odcizí se pravému životu po způsobu Tvoření 
a každým jen myslitelným způsobem bude podléhat zvrácenostem. Rovněž změní tvář 
pozemského světa těžká zemětřesení coby přírodní události spojené se zemskou 
mechanikou, nehorázné a obrovské výkyvy počasí a netušené ohnivé smrště. Varování však 
nebudou vyslyšena, stejně jako nebude vyslyšeno ani staré »Učení proroků«, které přinese 
nový zvěstovatel Nového Věku a jež bude mít za cíl vzbudit a podnítit rozum a chápavost lidí 
tak, aby se uschopnili k tomu se sami osvobodit od svých mýlek, svého bludu náboženské 
víry a s ním spjatých pošetilostí, všech svých zlých jednání, činů a zločinů všeho druhu. Ale 
i přesto mají být novým zvěstovatelem poučeni a mají se učit porozumět tomu, že jsou sami 
za všechno své jednání, konání a chování zodpovědní, stejně jako i ostatní inteligentní formy 
života ve Vesmíru. 

Lidé by se měli a musejí se snažit být v harmonii s prouděními přírody a Univerza, a tedy 
s Tvořením a vší jeho existencí a neměli by se zdráhat jít s Tvořivým proudem, aby nepropásli 
výhody dobrých podmínek, které jsou jim Tvořivými předlohami nabízeny. Tyto předlohy 
mohou být inteligencí a silou člověka samého vyvíjeny stále výše a výše, nicméně lidé musejí 
rozvinout evoluci svého vědomí, aby ve svém rozumu a své chápavosti nezaostávali 
a nemuseli čekat miliony let na to, než jim jakási cizí moc dopomůže ke vzrůstající vlně 
rozumu a chápavosti. 

Země ani celý sluneční systém, jakož ani Univerzum jako celek nebylo stvořeno žádným 
laciným a neexistujícím božstvem, nýbrž bylo stvořeno a uvedeno do stále se vyvíjejícího 
směru jakožto jediné Tvoření ohromným uvolněním přírodní posloupnosti tvořivě-přírodních 
impulzů, jež působí též v lidech a jež jsou kvůli lepšímu porozumění v lidském smyslu 
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označovány jako láska. Avšak bezpočtem lidí jsou pomíjeny, nahlíženy jako sentimentalita 
a navzdory své velké síle hodnoceny jako směšné. Ve skutečnosti a pravdě jsou však tyto 
impulzy, jež jsou nazývány láskou, ty nejvelkolepější ze všech v člověku existujících sil, vedle 
nichž jsou peníze a moc jen nicotné nehodnoty, a to i tehdy, jsou-li na nich lidé při průběhu 
a zachování svého života zásadně závislí. Láskou by však lidé v budoucnu museli být zcela 
obzvláště prodchnuti a museli by jí sloužit, neboť jinak budou ve svém životě a vědomí 
souženi a narušováni nepředstavitelnými útrapami, těžkostmi a nelidskými činy a děsy, načež 
jejich mentální pořádek, jejich myšlenky, smýšlení, usilování a chování propadne zlu, 
kriminalitě, zločinnosti, hanebnosti, zavrženíhodným věcem, primitivitě a hrubosti. Poté se 
tedy naplní hrozné podoby proroctví starých proroků, jež se vztahují na nastávající epochu 
a jež již brzy započnou a budou se naplňovat, avšak od doby znaku slunečního kříže budou 
zlým a děsivým způsobem pokračovat dál a trvale se budou pohybovat směrem 
do budoucnosti. 

Světem přejdou také doby velkých záplav a tam, kde bude pevnina, bude voda, a tam, kde 
bude voda, bude pevnina. Povládnou tornáda, gigantické požáry a zemětřesení a vše smetou 
z povrchu, stejně jako poteče neuvěřitelně mnoho lidské krve vinou hororu, válek, vražd, 
revolucí, násilných vlád, diktatury, totalitarismu, tyranie, svévolné vlády, neomezeného násilí 
a zločinů. Na mnoha místech Země bude lze slyšet strašné exploze v důsledku bombových 
útoků a teroristických atentátů, následkem čehož povládne na mnoha místech a v mnoha 
zemích strach, zděšení, obavy a děs. A často za to ponese vinu falešná a mylná víra v boha, 
a bude se vždy jednat právě o blud lidí, nikdy však o odpověď nebo požadavek jakéhosi lidmi 
smyšleného boha. Naopak však bude odplatu požadovat příroda, a to za zločiny, které na ní 
a na Zemi svým počtem překypující lidstvo páchá a koná. 

Lidem budiž poraděno, aby se učili míru, žili v míru a v míru ovládli svět, dříve než přijde 
doba trápení a teroru, neboť stojí odjakživa psáno, že spravedlivým nebude zkřiven ani vlas. 
Spravedliví lidé ať tedy nejsou demoralizováni, a ať tedy prostě následují cestu učení 
za účelem dalšího osobního rozvoje svého vědomí, jak to učili praví staří proroci a jak to 
v Novém Věku bude učit nový zvěstovatel, jehož Učení bude vyneseno také do Vesmíru. Lidé 
jeho Učení musejí studovat a učit se, jak Univerzum a tím pádem i Tvoření funguje, neboť je 
pro ně nezbytné, aby se učili světu a Tvoření jakožto přírodě a Univerzu velmi rychle rozumět 
a tímto způsobem s nimi mohli svým věděním splynout. 

Lidé jsou předurčeni k tomu se učit, aby žili přírodě a Tvoření odpovídajícím způsobem 
života, stejně jako je každý jednotlivec schopen usilovat o zákony Tvoření a žít podle nich. 
Každý se však za tím účelem musí sám zformovat jako nový kontinent a jako ostrov se vynořit 
z obřího moře, a musí se ve své lásce a vědomostech rozšiřovat podle svých vlastních 
nejlepších schopností. 

V Novém Věku bude nový zvěstovatel zakladatelem nové civilizace (pozn. Ptaah: Uskupení, 
spolku), jež bude nazývána též společenství a která se bude neomylně zasazovat o dobro 
a správnou věc a o staré »Učení proroků« (Pozn. Ptaah: »Učení pravdy, Učení ducha, Učení 
života«). Ona bude staré »Učení proroků« šířit novým způsobem a bude je reprezentovat 
lidem po celém světě. Tak lidstvo na Zemi časem utvoří jednu velkou rodinu, jež bude 
nakonec jako jedno velké a obsáhlé tělo. V této nové civilizaci (pozn. Ptaah: Uskupení, 
společenství, spolku) se bude láska projevovat způsobem, kterým bude zvěstovatel prostě 
a závazně žít pro druhé. Země však žel zůstane planetou bojů, námahy, bídy a nouze, i když 
bude v Novém Věku Učení nového zvěstovatele novými moderními možnostmi a cestami 
postupně rozšířeno po celé Zemi. Síly zla a temnoty se budou sice cítit stísněně a pomalu se 
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budou stahovat, avšak Země ani pozemské lidstvo se z nich nikdy definitivně neosvobodí. 
Mnoho z lidí, již budou následovat Učení zvěstovatele, půjde novou, lepší a jasnou cestou, 
cestou nového života, jež povede k vývoji vědomí, rozumu a chápavosti, niternímu míru, 
vnitřní svobodě, radosti ze života a pravému lidství. Avšak jiní, ti nespravedliví a zvrhlí, 
povedou v nesmyslné pýše a vadném způsobu chování svůj život i nadále zcela nepokrytě 
dál, vše Tvořivé budou odsuzovat a bude jim chybět pochopení. Nakonec však budou muset 
seznat, že jejich starý směr života je zcela chybný a již jej nelze sloučit s novým světem, který 
je vytvořen novým Učením, z něhož bude probuzena nová kultura a civilizace. 

Bude to pak jen otázka času, kdy se probudí a bude triumfovat světlo pravdy, dobro 
a spravedlnost. Náboženství budou ztrácet na síle, a až se společné základy všech systémů 
víry v boha zhroutí, budou muset uvolnit pravdě její náležité historické místo. V důsledku 
toho špatní lidé pomalu upustí od svého intenzivně zlého věroučného počínání a obrátí se 
k mírnosti pravdy a ke svým spolubližním. Mnoho z nich však bude nového zvěstovatele 
Nového Věku trápit a nenávidět a budou zle, odmítavými a nepřátelskými pomluvami 
a falešnými nadávkami, vylhanými slovy a ve vzteku vymyšlenými zlými drby utrhat na cti 
jeho snahám spojeným s tvorbou a šířením Učení. Jeho pověst bude ostouzena a budou proti 
němu osnovány neblahé intriky (pozn. Ptaah: Nespravedlnosti, vražedné útoky, násilnosti). 
I budou se tedy přívrženci víry, plni nenávisti, záměrně pokoušet odporně a lstivě zničit jeho 
povinnost a tvorbu, a to za pomoci mnoha nových nástrojů Nového Věku (pozn. Ptaah: 
Informační možnosti, internet, média, rádio, televize). Ale všichni útočníci si tím sami přivodí 
škodu, jelikož jejich život bude bez radosti, a jednou budou sami svými bližními nenáviděni, 
protože nový život s ohledem na staré »Učení proroků« nebudou akceptovat, a tak již 
za svého života zajdou jako shnilé, škodlivé plody. Na Zemi ale také bude, že jisté kontinenty 
zaniknou a jiné se vynoří, protože se zcela promění nejen lidé, ale i tvář světa. A v budoucích 
tisíciletích budou hrozit mnohá nebezpečí, jichž si lidstvo ještě není vědomo a která mu 
přinesou mnoho utrpení, nouze, bídy, válek, škod a destrukcí. I bude mnoho lidí ještě 
dlouhou dobu pokračovat ve sledování nečestných, nedůstojných, nereálných, 
nebezpečných a pro celé lidstvo velká nebezpečí skýtajících cílů, jež však budou odsouzeny 
ke ztroskotání. A tak tomu bude, zatímco jiní, kteří se budou s respektem učit a následovat 
Učení nového zvěstovatele Nového Věku, budou se svým životem a všemi věcmi zacházet 
uctivě. 

Díky »Učení starých proroků« bude Země jednou »požehnanou« planetou, avšak do té doby 
bude lidstvo stiženo ještě velmi velkým trápením, bídou a nouzí a jeho vědomí ještě nebude 
probuzeno. Bude tedy ještě trvat staletí a tisíciletí, dokud se vše nenaplní tím způsobem, 
že se »Učení starých prorok« stane pravým Učením života pro celé lidstvo. Lidstvo se tudíž 
ještě musí připravit na velké a těžké zkoušky a ty zvládnout, neboť vyhnout se jim nemůže 
a musí se učit je překonávat – ať už to chce nebo nechce –, jinak jednou zanikne. 

Billy Gigantické. A to bylo předpovězeno před cca. 3500 lety tvým prapradědečkem 
jménem Hilak. Viděl velmi daleko do budoucnosti. 

Ptaah Uskutečnil pohled do budoucnosti. 

Billy  Nečinil tedy žádné výpočty pravděpodobnosti, nýbrž pohlédl do budoucnosti. 
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