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Co je skutečná neutralita 
 

Výňatek ze 795. kontaktu ze dne 8. března 2022 
 Vysvětlení od Bermunda a  

»Billy« Eduard Albert Meier, BEAM 
 

Billy (…) To tedy znamená, že člověk musí za vším vidět 
faktickou pravdu a poté rozeznat a pochopit, jaký je 
vlastní důvod nějakého vyjádření, nějaké věci, chování 
nebo jednání určitého člověka. Pokud člověk rozpozná, 
jaký je pravý, vlastní důvod věci – jako např. nějakého ne-
oprávněného obvinění, neospravedlněného zacházení 
nebo chování atd. nějakého člověka –, tak je schopen ro-
zeznat, zda dotyčný chápe, co vůbec povídá, jaké v sobě 
tvoří pocity, jak jedná a co obhajuje atd. Ohledně toho 
jsem se na základě zážitků a zkušeností naučil, že sotvakdo 
prožívá navenek nějakým způsobem to, co je v něm sku-
tečně v té či oné podobě přítomno. Člověk zpravidla pro-
jevuje navenek a vyjadřuje slovy a činy atd. to, co je jen 
jeho povrchní stránkou, která však neodpovídá jeho pravé 
povaze, již ale nedokáže nalézt ani prožívat, jelikož je 
chybně řízen zmatky okolního světa – protože se právě ne-
chává řídit a sám vědomě nemyslí, nečiní vlastní rozhod-
nutí a nejedná. 
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Bermunda   Tomu, co říkáš, dobře rozumím, ale zda tomu 
budou rozumět i četní pozemšťané, to se odvažují zpo-
chybnit. Mám na mysli zvláště ty, kteří věci hodnotí na zá-
kladě nedostatečné pozemské psychologie a věří ... 

Billy   ... že pobrali všechnu moudrost světa. 

 

Bermunda   To si patrně myslí i vedení švýcarského státu, 
které vpravdě nemohlo jednat hloupěji, než jak jednalo. 
My, na planetě Erra, jsme pomocí svých veřejných komu-
nikačních vysílačů položili své populaci otázku ohledně 
faktu, že Švýcarsko jakožto neutrální země převzalo 
od diktatury EU, jak tuto organizaci právem nazýváš, 
sankce proti Rusku. Následně jsme obdrželi všeobecné, 
stejně znějící odpovědi, které nejsou právě potěšitelné. 

 

Billy   A copak tedy to obyvatelstvo povědělo? A k tomu 
mám ještě tuto otázku: Vztahuje se to jen na jednu urči-
tou zemi, anebo na celkovou populaci lidu na planetě 
Erra? 

Bermunda   Týká se to celkově populace na planetě Erra, 
a její jednotné mínění zní tak, že když se převezme a pro-
vádí nařízení nějakého státu proti jinému státu, tak 
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se to nikdy nedá sloučit s neutralitou. Kvůli tomu, že státní 
činitelé tvé vlasti, Švýcarska, převzali sankce Evropské 
unie proti Rusku, a navíc je ještě nechávají provádět, po-
rušili tím nejhorším možným způsobem neutralitu Švýcar-
ska, a navíc tento stát s pečetí neutrality připravili o hod-
nověrnost; a nadto Švýcarsko vinou tohoto hloupého jed-
nání ztratilo neutralitu a postavilo se na roveň s těmi po-
zemskými státy, které neutralitu neznají. Fakt, že švýcar-
ské »státní vedení« jednalo tímto způsobem, jedno-
značně dokazuje, že je neschopno vykonávat svůj úřad. 
Nerozumí tomu, co skutečná neutralita na státní i sou-
kromé úrovni znamená, takže o tom chci hovořit, a sice 
následujícím způsobem: 

 

Neutralita v politickém ohledu znamená, že se stát nikdy 
nepřipojuje k jiné politické organizaci; vznikne-li nutnost 
spolupracovat, tak má být tato spolupráce smluvně usta-
novena při zachování absolutní neutrality, a sice bez spe-
ciálních klauzulí ve věci trestních opatření atd. Speciální 
klauzule o okamžité a časově neomezené neutralitě pak 
znamená, že nesmějí být nikdy uvalovány sankce na jiné 
státy, náboženské společnosti, soukromé osoby, firmy 
nebo koncerny, uskupení, společenství a organizace žád-
ného druhu a že nesmí být tato smlouva 
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vypovězena nebo omezována výpovědní lhůtou, a to ani 
z jedné, ani druhé strany. 

Neutralita znamená, že na politické ani soukromé úrovni 
není nikdy dovoleno zaujímat solidární postoj, ať už 
ve vztahu k nějakému státu, politické straně/frakci, něja-
kému uskupení nebo společenství, neboť pravá neutralita 
nenechává nikdy otevřenou cestu pro tvorbu solidárního 
postoje, jelikož ten v každém případě a bez výjimky zna-
mená, že je neutralita porušována, ba dokonce rušena, 
resp. mařena, vlivem zaujatého, stranného stanoviska. 

Neutralita také znamená, že nejsou nařizovány, vydávány 
ani aplikovány žádné sankce proti ekonomice libovolného 
druhu, proti jednotlivým lidem nebo národům, a to nezá-
visle na tom, jakého jsou druhu. Sankce se vždy zakládají 
na nenávisti, pomstě, odplatě, násilí a nátlaku, nejsou ni-
kdy prospěšné a přinášejí jen tím spíše násilí a utrpení. 

 

Neutralita znamená, že se nemá nikdy využívat chování, 
které se na politické nebo soukromé úrovni vměšuje 
do cizích záležitostí, rozmíšek a způsobů chování, neboť 
odpovídá nepsanému zákonu spravedlivosti, že každé zlo-
volné a také násilné rozhodování, jakož i veškeré špatné 
jednání a ostatní neoprávněné a násilnické 
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machinace, náležejí ve svém původu pouze těm, kteří tyto 
zvrhlosti vymýšlejí a kteří se vměšují do věcí, jež se jich 
netýkají, a navíc projevují chování, rozhodování a jednání, 
které jsou v rozporu s veškerou spravedlností a lidskostí. 

Neutralita znamená, že nikdy nemá probíhat vměšování 
do žádných válek a že se nemají přebírat jejich podoby, 
ať už se jedná o politické války, vojenské války, v nichž se 
otevřeně vraždí, a tedy zabíjejí lidé v rámci násilných oz-
brojených akcí, anebo o války ekonomické, při nichž se pá-
chají tajné a zákeřné vraždy, či o ukrutné guerillové války 
a války proti režimu, jež vedou až k umučení četných lidí 
atd. Ani secesní a kolonizační války, jakož ani války o auto-
nomii nepřinášejí nic jiného než početné mrtvé, a dále též 
války občanské. Všechny tyto války v každé podobě si žá-
dají své oběti, lidské životy, a žádná z nich není nikdy 
oprávněná. Války a kontroverze libovolného druhu před-
stavují konání, které pohrdá lidským životem, jakož i zlo-
čin, a nemohou být nikdy uváděny do souvislosti s neutra-
litou. 

Neutralita znamená, že se nikdy a za žádných okolností 
nemají vydávat ani provádět sankce proti nějakému ji-
nému státu, proti firmám, koncernům, uskupením, orga-
nizacím a soukromým podnikům či osobám, neboť tako-
véto sankce odpovídají v každém případě ekonomické 
válce, a válka jakéhokoliv druhu představuje bezpráví. 
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Sankce způsobují újmu a nouzi hospodářství, a tedy náro-
dům, které jimi trpí a které nepřispívají ničím k tomu, 
že mocenští činitelé nařizují války a že je nechávají prová-
dět svými armádami. 

Neutralita znamená, že se člověk rozhoduje, jedná 
a chová se tak, že se v zásadě nepodílí na zaujatých, ideo-
logických, politických a náboženských konfliktech, 
ale že pouze uvádí své neutrální mínění nebo vědění 
a u toho také zůstává, aniž by v nějakém svárném kon-
fliktu urážel a dostával do ráže sebe samého a všechny 
ostatní a vyvolával násilí. 

 

Neutralita znamená nikdy se nepřipojovat k žádnému 
uskupení nebo organizaci, které vznášejí požadavky, jež 
s neutralitou nejsou slučitelné, které ji ohrožují nebo 
které omezují samostatnost neutrálního státu. 

Neutralita znamená, že musí být za všech okolností za-
chována a že nesmí být nikdy porušována žádnými od-
klony a solidárními skutky, což nesmí být činěno ani zapo-
jováním se do akcí jiných států. 

Neutralita znamená, že je nutno ji v každém ohledu dodr-
žovat a že nesmí být nikdy porušována, nebo dokonce 
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zcela mařena zaujetím nějakého stranného stanoviska, 
ať už na rovině politické, nebo soukromé, anebo v jiném 
vyplývajícím ohledu. 

Neutralita znamená, že se neutrální země nesmí nikdy 
vměšovat do záležitostí jiných zemí, vydávat vůči nim 
sankce nebo je přejímat od ostatních států, přičemž se ne-
smí ani účastnit válek jiných zemí nebo se do nich vměšo-
vat. 

Neutralita znamená být za všech okolností neutrální, jak 
plyne z latinského výrazu »neutrum«, resp. »žádná z obou 
věcí«. V přesném vyjádření znamená neutralita vyváže-
nost, nestrannost, a tedy nezaujaté stanovisko v případě 
konfliktu jiných států. 

Neutralita znamená chování, které je veskrze založeno 
na neutrálním způsobu myšlení, mluvy a konání, a to jak 
v politickém, tak v soukromém ohledu, neboť neutralita 
nezahrnuje pouze formální oproštění státu od svazků 
a paktů, nýbrž i dokazování soukromého neutrálního po-
stoje. 

Neutralita nějaké země znamená, že musí být navenek za-
chováván trvalý stav za účelem nezávislosti, a sice za úče-
lem nezranitelnosti vlastní oblasti, jakož i vlastního záko-
nodárství v každém ohledu. 
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Neutralita v politice znamená, že nejpodstatnější zásady 
zahraniční politiky nesmějí být nikdy, v žádném případě 
praktikovány mimo rámec neutrality. 

Neutralita znamená, že se země ani lidé nesmějí nikdy vo-
jensky podílet na ozbrojených konfliktech mezi jinými 
státy nebo se klonit na jednu, či druhou stranu. 

Neutralita ve vztahu k člověku znamená, že tento člověk 
hovoří v každém případě neutrálně, nikdy se subjektivně 
nekloní k žádné straně a nikdy jednu ani druhou stranu 
zaujatě neupřednostňuje nebo neznevýhodňuje svými 
slovy, rozhodnutími či skutky atd.  

Neutralita znamená, že se nikdy nesmí vstoupit do vojen-
ské paktu s jiným státem, přičemž nesmějí být na vojenské 
ani politické úrovni udíleny žádné rady. 

Neutralita znamená, že ve státě musí převládat všeo-
becná suverenita a demokracie, že je o každém názoru 
možné diskutovat, že se nalézá nejlepší řešení a že se na-
konec provede to, co ustanoví převážná většina v hlaso-
vání. 

 

Neutralita znamená nikdy se nevměšovat do cizích záleži-
tostí jakéhokoliv druhu. Je-li to nutné, má se pouze vyjád-
řit osobní názor, aniž by se člověk klonil na jednu, nebo  
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na druhou stranu, neboť veškerá mluva musí v každém 
ohledu zůstávat neutrální. 

To je celkově vzato to, o čem vypovídá naše zákonodárství 
a náš řád ohledně neutrality, což ovšem můžu reproduko-
vat jen podle smyslu, neboť explicitní znění nemůžu 
uvést, neboť bych si jej musela číst. 

 

Billy   To je přece jasné. Každopádně ti vyslovuji vřelý dík 
za tvé vývody, které jsou cenné a které vypovídají o tom, 
co neutralita skutečně je, přičemž by ji měla zohledňovat 
speciálně švýcarská vláda v Bernu, což ovšem ve své ne-
způsobilosti neučinila. Přitom je přece lhostejné, zda jsou 
tito vládní nezpůsobilci členy Spolkové rady nebo jejich 
poradci, anebo osoby z rady Národní a Stavovské. 

 

Bermunda   Vyslovuješ správná slova, avšak žel je ve Švý-
carsku a v samotném bernském státním vedení – tedy 
ve Spolkové, Národní a Stavovské radě – mnohem více 
lidí, kteří nevědí, co neutralita vlastně je, kam až sahá a co 
všechno v sobě obsahuje. Mnozí lidé ve Švýcarsku a veš-
keré populace na světě nevědí, co pravá neutralita vůbec 
je a co všechno v zásadě obsahuje. Tito lidé nevědí a ani 
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nechápou, co neutralita skutečně představuje, neboť ti 
všichni nepřemýšlejí o tom, co skutečná neutralita zna-
mená – nejen pouze v politickém a vojenském ohledu –, 
a že vesměs ve všech oblastech, zvláště však v oblasti po-
litické, nesmí v žádném případě následovat vůbec žádné 
vměšování jakéhokoliv typu do záležitostí jiných států, při-
čemž neutrální stát nesmí přebírat a vykonávat ani žádné 
sankce nebo jiná opatření cizích států a vlád atd. Jelikož to 
však Švýcarsko přece jen učinilo, tedy právě v případě 
Ruska – které na Ukrajině vede válku –, tak se nejen uči-
nilo z hlediska své neutrality nehodnověrným a zrádným, 
ale uvrhlo svoji neutralitu do špíny zrady a začlenilo se 
do řad států, které neutrální nejsou. 

 

 

Billy   Tak tomu žel je, jelikož v bernské vládě jsou ne-
schopníci, kteří věří, že spolkli veškerou moudrost, kterou 
si jen namlouvají, jakož i své vědomosti a pochopení, za-
tímco jsou hloupí jako oslové, jelikož nejsou schopni mys-
let a jelikož se jejich inteligentství pohybuje pod bodem 
mrazu, takže nedokážou vidět realitu tak, jak skutečně 
existuje. 
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Bermunda   To by se jim mělo říci, neboť svoji hloupost 
nedokážou odstranit, aniž by jim o jejich hlouposti, resp. 
nemyšlení byla pověděna a vysvětlena pravda.  

Billy   Jsou žel namyšlení a nechají se jen sotva poučit. Jako 
obvykle zde vládne rozumbradství, jako v případě těch, 
kteří zastávají bludnou víru ohledně své pozice, a kteří tu-
díž ani nepřipouštějí tu pravdu, že neexistuje žádný Bůh. 
Ti všichni ale mluví tak důležitě a pronášejí velká slova, za-
tímco jsou závislí na své klamné náboženské víře a navíc 
zaujatí, 

 

 

 


