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Výňatek z 251. kontaktu, pátek, 3. 2. 1995, 00:01 

Billy  … Historii Henoka, resp. Nokodemiona naše skupina přece důkladně zná, při-
čemž různé věci se lze dočíst také v knize OM. O tom, co se však kolem Henoka dál 
odehrávalo před přibližně 1,2 miliardami let, totiž právě ohledně jeho národů, o tom 
dosud nikdy nepadlo ani slovo. Z vaší strany, a sice již ze strany Sfath, jsem o tom 
byl přece rovněž zavázán mlčet až do roku 1995. Později mě závazku mlčení zbavila 
Asket, jakož i Semjase a Quetzal, a rovněž ty, Ptaah. Jelikož však nyní nadešel rok 
1995 a ty jsi mi o tom teď dovolil hovořit, chtěl bych prozradit své vědomosti, jak je 
mám ještě v paměti: 

Poté, co skončily velké nápravné akce po mírových bojích uskutečněných mírovými 
vojsky a všechny národy a planety byly usmířeny, se z Henokových pranárodů vydělily 
dvě linie. Jedna linie se na svých dalekých cestách ubírala až do oblastí Lyry, kde se 
usídlila v jiné časoprostorové struktuře posunuté vůči té naší o zlomek vteřiny, kde 
nadále žila. K tomu však došlo až poté, co po mnoho miliard let obývala jiné světy 
a systémy v různých jiných oblastech cizích galaxií, následkem čehož pak znovu do-
cházelo k válečným akcím. Z toho důvodu opět proběhly emigrace národů do dálav 
Vesmíru, které nakonec skončily v jiné časoprostorové struktuře, která je vůči té naší 
posunuta o zlomek vteřiny. Dotyčná oblast se přitom nacházela v prostoru hvězd Lyry, 
pročež se ještě dnes hovoří o oblastech Lyry a o starých Lyřanech, kteří se pak 
v pozdější době zčásti expedičně, zčásti na útěku opět vrátili do naší časoprostorové 
struktury, načež pak přišli také na Zemi, aby zde známým způsobem působili. Tato 
linie si také dodnes uchovala veškeré vědomosti o svém prvotním původu, přičemž z ní 
vzešli také Plejaden, resp. Plejaren, již se ve svém jazyce nazývají stejně, jako nazý-
vají svou hvězdokupu z druhé strany Plejaden, která je vůči naší časoprostorové struk-
tuře rovněž posunuta o zlomek vteřiny v jiné časoprostorové struktuře. Ona druhá li-
nie, jež se před cca 1,2 miliardami let odštěpila z Henokových pranárodů, se ubírala 
úplně jinými cestami než lyřanská skupina, smím-li to tak říct. Tato linie sice rovněž 
emigrovala do jiných galaxií, avšak již před cca 70 miliony lety ztratila vědění o svém 
vlastním prapůvodu, takže je ho dnes zcela prosta. Z toho důvodu vytvořili její kroni-
káři a historici atd. novou legendu o původu, která nemá s pravdou už nic, anebo jen 
velmi málo společného. Také tato linie sestávala z mnoha různých ras stejně jako ly-
řanská linie. V protikladu k Lyřanům – kteří zůstávali neustále bojeschopnými, leč se 
stále více vyvíjeli do podoby vyrovnanosti, z čehož později vzešli mírumilovní, vyrov-
naní a vysoce vyspělí Plejaden/Plejaren – dosáhla ovšem ona druhá linie tohoto cíle již 
krajně brzy, čímž bojeschopnost zcela ztratila, takže čím dál tím více pozbývala ochra-
ny vůči agresorům. V důsledku toho se znovu uchýlila k emigraci všech národů 
a osídlila oblasti souhvězdí Siria, kde opět došlo k faktoru ztráty její minulosti, resp. 
vědění o jejím původu. Znovu byla sestavena nová prehistorie původu a byla zanesena 
do análů. Tato linie se široce rozprostřela v oblasti Siria a vyvíjela se stále výše, 
v důsledku čehož se dokonce uschopnila sama vytvářet nový život. Jelikož sama po-
zbyla schopnosti boje, vyšlechtila nové a geneticky zmanipulované lidské rasy, které 
byly bojeschopné a mohly ji chránit před neustále se objevujícími agresory. Z těchto 
nových lidských ras byly zásahem genetických manipulací učiněny formy života, které 
v sobě chovaly barbarské rysy až ke zvrhlosti a nemilosrdnosti, nicméně jejich život 
byl, rovněž genetickou manipulací, omezen jen asi na 100 let, a sice z důvodu preven-
tivního opatření a oprávněného strachu, že by se geneticky zmanipulovaní mohli srotit 
proti svým zploditelům a vládcům a zničit je. Následně se tento strach ukázal být 
oprávněným, načež se hledaly nové cesty, jak geneticky zmanipulované rasy znovu 
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dostat pod kontrolu, byť by to muselo být pomocí radikálního vyhlazení. A protože byli 
zploditelé-vládci mocnější než geneticky zmanipulovaní, zbýval posledně jmenovaným 
pouze útěk, při němž dokázali z oblastí Siria uprchnout za pomoci přátelsky smýšlejí-
cích, kteří se však tajně domluvili, že geneticky zmanipulované rovněž využijí ke své-
mu prospěchu. Tak uprchly z oblastí Siria dva velké národy geneticky zmanipulova-
ných a usídlily se na druhé straně slunce, což znamená, že se usadily a usídlily ve vel-
mi vzdálených slunečních systémech, resp. na planetách z druhé strany galaktického 
centrálního slunce, centrálního slunce Mléčné dráhy. Tam byly později objeveny astro-
nauty staré lyřanské linie, načež emigrovaly do oblastí Lyry a nakonec přišly v teprve 
mladší pozemské historii na tuto planetu, kde se usídlily v Číně a Japonsku atd. 
a vytvořily čínské a japonské národy, z nichž vyplynuly různé nové větve, resp. tak-
zvané rasy. 

Zbývající národy geneticky zmanipulovaných nalezly z oblastí Siria cestu do SOL-
systému, kde bylo na Zemi na nejrůznějších místech trestně vysazeno několik tisíc 
rebelujících geneticky zmanipulovaných, zatímco masy různých početných národnost-
ních ras nalezly nový domov na planetách Mars a Malona, resp. Phaeton. Tam vystavě-
ly města, pyramidy a stanice atd. a vedly dobrý život, dříve než se stal Mars působe-
ním kosmických vlivů neobyvatelným. Z toho důvodu museli geneticky zmanipulovaní, 
lidé, planetu opustit, a sice již v pradávné době, načež se usídlili na Zemi a v průběhu 
času se stali pozemšťany, nicméně jejich vlastní a skutečný prapůvod ležel v oblastech 
a na planetách Siria. Na Marsu ovšem ještě zůstaly pyramidy a obří monumenty, jakož 
ale i stanice, které i po smrti Marsu zůstaly ještě dlouho funkční, avšak i ty byly opuš-
těny a časem se rozpadly. To vše ovšem pozemšťané, geneticky zmanipulovaní, jed-
noho dne naleznou a budou to moci znovu uvést částečně do provozu. (Pozn.: na zá-
kladě kontaktní zprávy č. 471 z 16. 9. 2008 to již nebude možné.) Malona, resp. Phae-
ton byl oproti tomu zničen a doveden k explozi bratrovražednými válkami svých gene-
ticky zmanipulovaných obyvatel, tj. někdejších obyvatel oblasti Siria, a sice tak, že 
byla řeka nebo moře zavedeno do podzemních, resp. podmořských magmatických 
komor gigantického vulkánu. Pás asteroidů obsahuje pozůstatky někdejší planety, kte-
rá tehdy nekroužila tam, kde se dnes nachází pás asteroidů, nýbrž na místě, kde na 
své dráze kolem Slunce obíhá Mars, zatímco ten byl původně tam, kde se nalézá pás 
asteroidů. K této poziční změně došlo vlivem gigantických převratů, na nichž se podílel 
také Ničitel. Místa, resp. planety a sluneční systémy, kde se na druhé straně galaxie, 
tj. na druhé straně Mléčné dráhy, usadily ony dvě žluté rasy, vyhledali přátelsky smýš-
lející (kteří pomohli utéct geneticky zmanipulovaným) jako efektivní úkryty, stejně ja-
ko Mars, Zemi a Malonu/Phaeton, a po všechen minulý čas je chovali v tajnosti před 
zploditeli-vládci, neboť kdyby se tito dozvěděli o místech pobytu uprchlíků, vyslali by 
trestné výpravy, aby uprchlíky eliminovali. Toto nebezpečí možná trvá dodnes. (Po-
známka: Toto nebezpečí mezitím zásahem Plejaren odpadlo) Proto je a bylo od Ameri-
čanů krajně lehkomyslné vysílat do Vesmíru sondy s údaji o pozici Země a s popisy 
lidí, neboť kdyby se shodou nějakých hloupých okolností dostaly do rukou zploditelům-
vládcům a tito by se tak dověděli, že geneticky zmanipulovaní, tj. pozemšťané, přežili 
všechny ty miliony let a mocně se rozmnožili, potom je podle okolností nutno počítat 
s tím, že budou z oblastí Siria zahájeny útoky na Zemi a na pozemské lidi. To by moh-
lo mít za následek totální eliminaci, přičemž by ani přátelsky smýšlející, kteří se již 
před dlouhou dobou opět stáhli, nepřispěchali na pomoc, protože i oni se již po krátké 
době svého působení začali geneticky zmanipulovaných, tj. pozemšťanů, bát, stejně 
jako předtím zploditelé-vládci. 



Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy, rozhovory, blok 7 
 

Copyright © FIGU – http://cz.figu.org 

325 

(Pozn. od Ptaah z 6. ledna 2005: Toto nebezpečí bylo mezitím prokazatelně odvráceno 
a nyní existuje už jen asi 60 nejvzdálenějších potomků těch, kteří vytvořili geneticky 
zmanipulované a nechali je pronásledovat při jejich útěku. V případě těchto potomků 
se jedná o skupinu mimozemšťanů, kteří se nazývají muži v černém, kteří však nejsou 
identičtí s pozemskými muži v černém, již jsou řízeni státem. Obyvatelstva v dnešních 
oblastech Siria, jež se nacházejí vůči pozemské dimenzi v posunuté časoprostorové 
struktuře, ukončila staré sváry s geneticky zmanipulovanými, stala se mírumilovnými 
a nemají již žádný zájem pronásledovat vzdálené potomky geneticky zmanipulovaných 
a mstít se na nich. Dodatek: 60 zmíněných nejvzdálenějších potomků Sirianů už mezi-
tím rovněž nepředstavuje žádnou hrozbu.) 

Tento strach, jímž byli tedy zachváceni i přátelsky smýšlející, vedl k tomu, že tito nej-
různějšími manipulacemi zničili tradici o původu pozemšťanů, aby se pak povýšili na 
bohy a povznesli se takto nad pozemšťany, kteří jim zakrátko propadli a začali v ně 
věřit. Přátelsky smýšlející, kteří se vpravdě brzy proměnili v opak, doufali, že si tímto 
způsobem budou moci geneticky zmanipulované na jednu stranu opět podrobit a že na 
druhou stranu vzýváním bohů vzniknou kulty a náboženství, jakož i sváry, bratrovra-
žedné války a války mezi rodinami a národy atd., v důsledku čehož se budou pozemš-
ťané, geneticky zmanipulovaní, sami decimovat a vyhlazovat, díky čemuž by se oni, 
bohové, resp. dříve přátelsky smýšlející, zbavili nebezpečí bojovné a barbarské životní 
formy pozemského člověka. Tento záměr naprosto selhal, protože pozemšťané, kteří 
se mezitím stávali stále silnějšími a inteligentnějšími, stejně jako barbarštějšími 
a lstivějšími, byli čím dál tím domýšlivější na své postavení a toto postavení, stejně 
jako svůj život, bránili všemi myslitelnými a neustále nově vymýšlenými prostředky až 
do krve. Tak se geneticky zmanipulovaní a nynější pozemšťané zcela vymykali kontro-
le někdejších přátelsky smýšlejících, resp. bohů, kteří se proto stáhli od pozemských 
lidí a ze Země – s přísahou pomsty, že s pozemšťany jednoho dne zúčtují. Tímto od-
chodem se otevřela starým Lyřanům cesta na Zemi a k pozemským lidem, když ze své 
časoprostorové struktury expedičně, jakož i na útěku přišli do naší časoprostorové 
struktury a do SOL-systému, a tím i na Zemi, kde se v průběhu času rovněž vydávali 
za bohy a napáchali pohromy. O tom však ti, kteří kdysi přátelsky smýšleli s geneticky 
zmanipulovanými, nic nevěděli a nevědí, stejně jako nic nevěděli a nevědí ani 
o existenci Plejaden, resp. Plejaren. 

(Poznámka od Ptaah z 6. ledna 2005: Někdejší přátelsky smýšlející, kteří se stali ne-
přáteli geneticky zmanipulovaných, se mezitím taktéž změnili k lepšímu a jsou dobré 
mysli. Znovu se navrátili do oblastí Siria.) 

Pozemšťané, geneticky zmanipulovaní, však neposlouchali ani lyřanské a plejadische 
bohy, ačkoliv někteří z těchto bohů chtěli pozemšťany porobit a opanovat vší silou, 
jako např. gízské inteligence a Aštar Šeran a společníci. Někdejší přátelsky smýšlející 
se též rozdělili na dvě skupiny; jedna přísahala pomstu a změnila své smýšlení, druhá 
zůstala pozemšťanům přátelsky nakloněna a chce se rovněž jednou vrátit. Co z toho 
však v případě jedné či druhé skupiny v budoucnu vzejde, to vědí jen tito »bohové« 
samotní. Pokud se jednoho dne skutečně vrátí zpět, tak se ovšem od těch, kteří se 
z přátelsky smýšlejících změnili na nepřátelsky smýšlející, nedá očekávat nic dobrého. 
Vzdor své negativní proměně se však nemohli navrátit do své pravlasti v oblastech 
Siria, neboť se tam kvůli svému zrádnému počínání stali psanci, již se od té doby rov-
něž musejí střežit, aby se někdejší zploditelé-vládci nedověděli o místě jejich existen-
ce, jelikož by i oni upadli do pouta jejich pomsty. Tito někdejší přátelsky smýšlející, již 
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propadli pomstychtivosti, mají navzdory svému odchodu ze Země a SOL-systému stále 
ještě určité kontakty se Zemí a taktéž sem příležitostně přicházejí, přičemž pozemšťa-
ny zlým způsobem klamně ovlivňují falešnými poselstvími a vizemi atd. stejně jako to 
činily temné živly mezi starými Lyřany. Toto jsou ale jen příležitostné intriky, k nimž 
zpravidla dochází v kultovně-nábožensko-sektářské podobě a jež nemají příliš velký 
význam, protože k nim všeobecně dochází stále jen v křesťansko-kultovní podobě, 
a tedy nikoliv ve všech pozemských náboženských oblastech. Obě skupiny, tj. někdejší 
a nadále přátelsky smýšlející, nemají od svého rozdělení mezi sebou již žádné kontak-
ty, a je navíc velmi pravděpodobné, že tyto vzájemné kontakty byly přísně zakázány, 
následkem čehož dokonce obě skupiny ztratily vědění o své vzájemné existenci, jak 
mně jednou ujistil Quetzal na základě tajných objasnění ze strany Plejaren. 

(Poznámka od Ptaah z 6. ledna 2005: V případě této zákeřné skupiny se jedná o oněch 
cca 60 mimozemských mužů v černém, kteří však od roku 2002 nemají již žádnou 
možnost páchat na Zemi jakékoliv škody, protože jim k tomu Plejaren odňali veškeré 
možnosti.) 

Podíváme-li se nyní podrobněji na genetické manipulace, které zploditelé-vládci 
v oblastech Siria provedli na speciálních lidech, aby sestavili bojeschopné národy, pak 
se ukazuje cosi dosti udivujícího: Zploditelé-vládci sami pozbyli veškerou bojeschop-
nost v důsledku vlastní evoluce, která byla zaměřena pouze na blahobyt, vědění 
a dovednosti, přičemž zcela opomněli sílu a schopnost boje. Veškerá dotyčná síla se 
jim tedy vytratila, stejně jako samotné schopnosti. Když se ale potom objevili agresoři, 
hrozili, že tyto vysoce vyspělé národy zničí, a tak musely tyto nalézt nějaké řešení, aby 
se dokázaly útočníkům ubránit. Z toho důvodu byli plozeni lidé, jimž byly genetickými 
manipulacemi implantovány všechny myslitelné možnosti za účelem bojeschopnosti, 
jakož i z opatrnosti faktor procesu stárnutí, aby se tito geneticky zmanipulovaní nedo-
žívali příliš vysokého věku a předčasně zase umírali, čímž mělo být zabráněno tomu, 
aby se jednou mohli srotit a postupovat proti zploditelům-vládcům. Toto preventivní 
opatření se brzy ukázalo být odůvodněným, neboť geneticky zmanipulovaných vlast-
ním rozmnožováním neustále přibývalo, jelikož jejich genetická manipulace byla dě-
dičná, a sice po veškerou budoucnost. Jednak kvůli rostoucí populaci geneticky zmani-
pulovaných, jednak kvůli jejich stoupající agresi vůči zploditelům-vládcům představo-
vali bojeschopní stále větší nebezpečí, pročež se hledali nové cesty k jejich eliminaci. 
Avšak dříve než byly nalezeny správné prostředky, podařilo se největší části geneticky 
zmanipulovaných uprchnout a skutečně se také dostat do bezpečí, a to pomocí přátel-
sky smýšlejících, jak jsem již vysvětlil. Od té doby se geneticky zmanipulovaní na Zemi 
etablovali natolik, že se stali vládci a zároveň ničiteli této planety, protože většina 
z nich je stále ještě ve velmi silném zajetí účinků genetické manipulace, zaměřené na 
ono bojovné, zlé, barbarské, krvelačné, chtivé, posedlé, emocionální a nelidské atd. To 
odpradávna převládá jako zlé dědictví a lze to vlastně označit i jako »dědičný hřích«, 
o němž klamně vykládá křesťanské náboženství v báchorce a falešném učení 
o Adamovi a Evě a ďábelském hadovi v zahradě Eden. Tento »dědičný hřích«, tato ge-
netická manipulace – jež způsobuje, že se v člověku odpradávna stále znovu a znovu 
prosazuje ono bojovné a zlé, a která z něj bezmála činí samotné zlo – je však skutečně 
jen manipulace jednoho genu v DNA řetězci, již je možno zvrátit, pokud ji genetici ko-
nečně objeví. Tuto genetickou manipulaci – jež je dnes vlastní všem lidem žijícím na 
Zemi, protože se nevyhnutelně přenáší dědičností – lze tedy zrušit, čímž se pak člověk 
konečně zbaví toho zlého, jež se mu vinou manipulace stalo vlastním. Věda sice 
v tomto ohledu dosud nepokročila tak daleko, leč nachází se na správné cestě, což už 
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samo o sobě ospravedlňuje neustále pokračující genetický výzkum a genetickou mani-
pulaci dnešní doby, proti níž se nerozumní lidé atd. tak vehementně brání a idioticky 
kážou náboženský nonsens proti něčemu, co nedokážou zamezit ani zastavit. V po-
zemském člověku však musí být odstraněna jen ta genetická manipulace, která způ-
sobuje, že se zvrhává k vraždění a zabíjení, k opájení krví, nenávisti, lačnosti, posed-
losti a všemu nelidskému. Genetická manipulace zodpovědná za bojovnost 
a bojeschopnost v tvořivě daném smyslu zákonů a přikázání se však odstranit nesmí, 
protože tato bojeschopnost je nezbytná k dalšímu přežití a k evoluci. Nesmí se tedy 
stát totéž, co se stalo zploditelům-vládcům, kteří se genetickou manipulací sami olou-
pili o svou bojeschopnost, čímž pozbyli veškerou bojovou sílu a nebyli se již schopni 
bránit proti agresorům, byli-li napadeni, v důsledku čehož se pak dopustili nehoráznos-
ti, totiž že genetickými změnami a manipulacemi udělali z lidí prakticky bojové mašiny, 
z čehož potom vznikly nové problémy.  

Pohlédneme-li nyní na lidi, z nichž byly genetickou manipulací učiněny bojové mašiny, 
tak to byli lidé, které zploditelé-vládci zplodili, ba náležitě vyšlechtili speciálně pro ten-
to účel; jednalo se tedy o zcela normální, avšak již vysoce vyvinuté lidi. Vlivem gene-
tické manipulace ovšem fyzicky zakrněli, čímž se znovu objevily staré fyzické vlastnos-
ti, díky nimž se stali krajně odolnými vůči okolním vlivům atd. a vykazovali jistou divo-
kost. Při všech těchto genetických manipulacích se však upustilo od toho, zmanipulo-
vat také gen onoho faktoru, jenž je zodpovědný za poznávání, pamatování, rozumění 
a následování tvořivě-přírodních zákonů a doporučení, a tedy za vyrovnanost a dobro. 
To bylo učiněno zcela záměrně, neboť se vyzkoumalo, že tento ponechaný faktor skýtá 
určitou garanci, že se geneticky zmanipulovaní zcela nezvrhnou, takže by jejich život 
a jednání atd. stále ovlivňovaly nějaké lidské pohnutky, což by poskytovalo jistou zá-
ruku, že se ve zlém násilně neobrátí proti svým zploditelům-vládcům. Tato přání se 
sice zrovna nesplnila, leč splnila se v tom smyslu, že se geneticky zmanipulovaní zcela 
neodlidštili a tedy se celkově dočista nezvrhli. Vlivem onoho zbylého faktoru tak do 
vědomí geneticky zmanipulovaných odedávna stále znovu pronikalo to vyrovnané, 
resp. to dobré, díky čemuž ono zlé v průběhu milionů let neustále ztrácelo na význa-
mu, leč přesto je dodnes dobře rozpoznatelné ve výrazné podobě, což se projevuje 
především u jistých panovníků, zločinců a despotů atd. Bohužel nebylo zohledněno, že 
genetická manipulace a onen přirozeně existující faktor vyrovnanosti a dobra musejí 
v člověku vyvolat stav rozpolcenosti nebo přinejmenším stav zmítání se ze strany na 
stranu, který bylo možno odjakživa pozorovat a jenž se neustále objevoval, stejně jako 
se objevuje u mnoha lidí i dnes. Vinou této genetické manipulace tak v sobě člověk 
odedávna zápasí mezi dobrem a zlem, přičemž často vítězí právě zlo. Nicméně se stále 
více lidí probojovává k dobru tím, že vzniklou škodu genetické manipulace, tedy právě 
ono zlé dědictví, zlo či »dědičný hřích«, překonají. Bohužel se to však často opět děje 
ve zvrhlosti spočívající ve zchoulostivělosti a falešné humanitě, protože lidé nenalézají 
správnou cestu a zastávají proto falešné ideály, jež hojně vznikají z nábožensko-
sektářské slabomyslnosti. 

Chceme-li nyní blíže objasnit různé barvy pleti různých lidí zde na Zemi, pak k tomu 
vlastně již netřeba mnoho říct, neboť po tom všem, co bylo dosud vysvětleno, by mělo 
být jasné, že různí lidé a jejich barvy pleti vznikli v nejrůznějších planetárních systé-
mech naší galaxie, Mléčné dráhy, přičemž zvláštní roli hrají oblasti Siria. To platí při-
nejmenším, co se týče vlastního prapůvodu, dříve než staří Lyřané přišli na Zemi 
a smísili se s pozemšťany, přičemž na této planetě žije mnoho jejich vzdálených po-
tomků z té doby. A co je ještě třeba říct ohledně vlastních genetických manipulátorů, 
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to lze vysvětlit následujícím způsobem: Jednalo se vlastně o ty, již přátelsky smýšleli 
s geneticky zmanipulovanými, a tedy o jejich zploditele-vládce samotné, kteří se však 
rozdělili do dvou skupin, když šlo o to, zda mají být geneticky zmanipulovaní nakonec 
zabiti, nebo jednoduše posláni do vyhnanství. Tak spolu obě strany zápolily ve tvrdých 
slovních potyčkách a vzájemně se osočovaly, dokud se do toho nevmísily jiné inteli-
gentní bytosti oblastí Siria, k nimž se přidala strana těch, kteří byli pro zabití geneticky 
zmanipulovaných. Oněm skutečně přátelsky smýšlejícím, tj. odpůrcům zabití, se však 
podařilo, vzdor mnoha protiopatřením příznivců zabití, zachránit ve vícero skupinách 
velké části geneticky zmanipulovaných pomocí útěku. Následně se, jak bylo již vysvět-
leno, dva národy usídlily na opačné straně galaxie z druhé strany slunce, zatímco zbý-
vající národy našly své nové domovské světy v SOL-systému, na Marsu a Maloně, při-
čemž několik tisíc zvrhávajících se geneticky zmanipulovaných bylo vysazeno na Zemi. 
Přátelsky smýšlející již tehdy věděli, že sem dopravená lidstva nebudou moci v tomto 
slunečním systému zůstat navěky, nýbrž že budou muset jednoho dne znovu odcesto-
vat, jelikož slunce tohoto velmi vzdáleného systému byla již umírající hvězda. Ta byla 
vyhledána zcela záměrně, protože by se sirijské inteligence ani ti zploditelé-vládci, 
z nichž se stali příznivci zabití, nedomnívali, že by »zdegenerovaní« a »boží pracovníci« 
– jak je zploditelé-vládci nazývali – vyhledali oblast umírajícího slunce pro nové osídle-
ní. Mezi domácími planetami geneticky zmanipulovaných v oblastech Siria a SOL-
systémem, jakož i vzdáleným systémem na druhé straně galaxie, byly tedy zdolány 
ohromné vzdálenosti – jako ochrana před těmi, již hrozili smrtí a eliminací. Z toho dů-
vodu byly vyhledané úkryty zvoleny tak daleko vně, na okraji galaxie. Rozhodující byla 
ale též okolnost, že krom umírajícího slunce byly na planetách SOL, jakož i na plane-
tách v systému na druhé straně galaxie, velmi špatné životní podmínky, neboť dýcha-
telný vzduch na žádné z nově osídlených planet neodpovídal původnímu složení dýcha-
telného vzduchu na domácích planetách. To je fakt, který na Zemi platí dodnes, neboť 
vzduch zde neodpovídá normě lidské potřeby dýchání. Okolnost umírajícího slunce, 
špatné životní podmínky a špatně dýchatelný vzduch byly tedy dostatečným důvodem 
vyhledat v SOL-systému a na druhé straně galaxie úkryty před pronásledovateli. 
A zde, v SOL-systému, daleko od Siria a tamních planet a inteligencí, vedou geneticky 
zmanipulovaní od té doby svůj život, plodí své potomky a nezadržitelně se vyvíjejí dál 
jako pozemšťané. A již brzy budou schopni sami vyrazit na cestu a pronikat do dálav 
Vesmíru, odkud jednou prapůvodně přišli – zcela navzdory nedostatečným tvrzením 
pozemských vědců, že pozemšťan dnešní podoby je pravlastním produktem Země a že 
dokonce podle hloupě primitivního bludného učení Charlese Darwina pochází z opic. Na 
Zemi sice žijí čistě pozemsky vzniklí lidé, avšak ti na jednu stranu vykazují vlastní, na 
opicích nezávislou evoluční linii a na druhou stranu opice pocházejí z prvotních, resp. 
raných lidí. Avšak také tito čistě pozemsky zrození lidé jsou dnes zatíženi genetickým 
dědictvím, takzvaným »dědičným hříchem« – můžeme-li to skutečně takto nazvat –, 
což platí též pro všechny lidi, kteří v dřívějších dobách vzešli ze starých Lyřanů zemře-
lých na Zemi, jakož i z Plejaden/Plejaren. Všichni, a sice beze zbytku všichni mimo-
zemšťané, kteří pobývali na Zemi a zemřeli na ní, se nikdy nevrátili zpět na své do-
movské světy. Jejich formy ducha vklouzly do pozemské oblasti onoho světa a od té 
doby se neustále reinkarnovaly do nově vznikajících těl lidí, již se narodili na Zemi, 
a tedy se škodou někdejší genetické manipulace sirijských zploditelů-vládců. To proto, 
že geneticky zmanipulovaní mezi sebou i s čistými pozemšťany také na Zemi pilně plo-
dili potomky, čímž se zdegenerované dědictví nezadržitelně rozšířilo na celé lidstvo 
planety Země. 
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Genetická manipulace neznamená, že je pozemšťan rozenou vraždící mašinou, nýbrž 
jen a pouze bojovnou formou života, která též dokáže zabíjet, bude-li se to jevit jako 
nezbytné nebo vyskytnou-li se jakési okolnosti pomatení či ztráty kontroly atd. To po-
tom může vést i ke zvrhlostem, jež se však zpravidla objevují jen tehdy, jsou-li ne-
mocné či krátkodobě přetížené faktory vědomí a psychiky, tedy myšlenkový a citový 
svět, přičemž ve druhém případě vzniká afektové jednání. Ono zlo, které podporuje, 
resp. vyvolává genetická manipulace, tedy v žádném případě není takové, že by ve 
formě nátlaku působilo jako vrozená touha vraždit. Tato genetická manipulace byla 
totiž ve skutečnosti stvořena jen jako kontrolovatelný faktor, takže člověk je rozhodně 
schopen ono zlo, jež mu bylo vštípeno, ovládat a také je stále více oslabovat na přiro-
zené cestě evoluce. To však vyžaduje nesmírně dlouhou dobu, tudíž je odstranění ge-
netické manipulace naprosto namístě. Co je k tomu ještě jednou nutno jasně 
a zřetelně podotknout, je to, že skutečně neexistují žádní rození vrazi, kteří by měli od 
základu nějaké takovéto vlohy, neboť vpravdě takovéhle vlohy, zvrhlosti nebo jednání 
jednotlivce či mas vznikají buď vlivem nějakých škod psychicko-myšlen-kovo-citové 
povahy anebo vlivem poruch vědomí a afektového jednání. V případě poruch psychiky 
a vědomí atd. mohou hrát patřičnou roli také organické škody mozku. Je ovšem ne-
zbytné zmínit, že to vše je možné jen vinou degenerace příslušného zmanipulovaného 
genu, neboť kvůli němu se právě ustavičně tlačí do popředí to zlé, resp. to ryze nega-
tivní. To je také důvod, proč člověk např. v revolucích a válkách podléhá zesurovění a 
opojení krví, objevil-li jednou snadnost zabíjení a překonal-li zábranu zabíjet, jež je 
člověku vzdor genetické manipulaci v normálním případě neustále dána, nezruší-li ji 
nějaká nemoc či afekt atd. To rovněž znamená, že v člověku neexistuje žádné vrozené 
zlo v tom smyslu, že by mohl být jen zlý, a navíc ještě od narození, jak s oblibou tvrdí 
ti, kteří chtějí v člověku vidět jen to zlé a negativní. Člověk je sice od samého počátku 
své existence vyzbrojen negativním a pozitivním, avšak právě nikoliv tím způsobem, 
že by byl v té či oné podobě zvrhlý, neboť vpravdě v tomto směru existuje vyrovna-
nost, díky níž se vlastně člověk teprve stává životaschopným a odolným vůči všemu 
příkoří, jemuž je zvnějšku vystavován, i vůči všem ostatním vnějším vlivům všeho 
druhu. Správné spojení a používání obou faktorů negativního a pozitivního udává cel-
kovou hodnotu, která činí z životní formy člověka krajně odolného živočicha, jenž má 
bojovnou povahu zaměřenou na tvořivě-přírodní zákony a doporučení, jakož i k tomu 
nezbytné schopnosti, aniž by se však přitom zvrhnul. Zploditelé-vládci, již byli původně 
rovněž lidé tohoto typu, se však dopustili šílenství tím, že sami sobě eliminovali dotyč-
ný gen, čímž pozbyli veškerou bojovnost a odolnost a také tomu přizpůsobili celé své 
myšlení a jednání, což mělo za následek, že zcela zchoulostivěli. Když je potom napadli 
agresoři, selhali a byli porobeni. Tajně pak plodili bojeschopné lidi a prováděli na nich 
genetické manipulace, z čehož potom ve skrytu vzešly ony nové rasy s nejrůznějšími 
barvami pleti, jež byly následně nasazeny proti agresorům a také nad nimi zvítězily. 
Zploditelé-vládci si tedy sami zavinili svou degeneraci a ze vzniklé nouze plodili nové 
lidi, kteří vlastně znovu disponovali všemi přírodně danými předpoklady a byli tedy 
bojeschopní a životaschopní. To však zploditelům-vládcům nestačilo, a proto provedli 
genetické manipulace, aby nové národy učinili agresivnějšími, než byly od přírody. 
Pomocí genetické manipulace tedy jednoduše v jistém ohledu zesílili jisté faktory, 
v důsledku čehož se zmanipulovaní stali vlastními bojovými mašinami, leč stále ještě 
měli možnost se v běhu evoluce pomocí kontroly opět normalizovat, což ovšem vyža-
dovalo časový horizont milionů let a probíhá to tedy dodnes, jak je přece u pozemské-
ho člověka patrné. Vinou genetické manipulace bylo tehdy to negativní nebo to zlé, jak 
tomu pozemšťané všeobecně rozumějí, vštípeno mimořádně silně a nepřirozeně agre-
sivně, takže to v pozemšťanech dodnes není odbouráno natolik, aby se znovu nemohli 
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zvrhnout, a sice v každém směru. Tedy i v nadměrném plození potomků, jež vedlo 
k přelidnění a ke všem z něho plynoucím zlům všeho druhu, jakož i k nábožensko-
sektářskému šílenství a slabomyslnosti nezřídka fanatického rázu, v důsledku čehož 
nakonec nehrozí jen celkové zničení planety, nýbrž i zničení celého životního prostředí 
a života ve všech formách vůbec. Toto myšlení a jednání pozemšťanů představuje fázi 
návratu do původního stavu genetické manipulace, v jejímž důsledku se všechno zvr-
hává a vymyká kontrole, stejně jako tehdy v raných dobách. I v tom spatřovali kdysi 
zploditelé-vládci další důvod, aby geneticky zmanipulované znovu eliminovali. Tato 
recidivní fáze se dnes mimořádně silně projevuje ve vojenských a revolučních záleži-
tostech, jakož i v nábožensko-sektářských intrikách. Vlivem vojenského drilu, politic-
kých štvavých kampaní a nábožensko-sektářského fanatizmu a zločinnosti všeho dru-
hu člověk ztrácí kontrolu nad tím pozitivním, jež bývá pohlceno a potlačeno tím nega-
tivním, z něhož dále vzniká stav opojení negativnem-zlem, jemuž se člověk nekontro-
lovaně podvoluje a žije podle něho. 

V dřívějších dobách byli lidé ženského a mužského pohlaví po stránce životaschopnos-
ti, bojeschopnosti a bojové síly atd., atp. stejně založeni. V tomto směru tedy mezi 
mužem a ženou neexistovaly žádné rozdíly, a to ani po stránce pracovních oblastí 
a vykonávaných prací, ačkoliv to bylo tak, že fyzicky-silově slabší ženy byly při příliš 
těžkých pracích zastupovány muži. Ženy a muži tak byli v každém ohledu rovnoprávní 
bez jakýchkoliv rozdílů, odhlédneme-li od biologických rozdílů a z nich plynoucích 
zvláštností atd., jež se samozřejmě musely zohledňovat již v pradávných dobách. Mezi 
hlavní úkoly žen patřily proto již tehdy mateřské povinnosti a péče o domácnost, jestli-
že se provdaly a měly potomky. V opačném případě však vykonávaly stejné činnosti 
jako muži. Tudíž byly činné i ve vládních pozicích, na nichž ovšem spolupůsobily 
i mužské síly tím způsobem, že muži i ženy vládli a nesli zodpovědnost vždy ve stej-
ném počtu. Vládní moc tedy nevykonávali pouze muži nebo pouze ženy, přičemž 
i samotný národ disponoval právem se spolupodílet a spolurozhodovat ve všech záleži-
tostech, rozhodnutích, usneseních a zákonech atd. 

Jak bylo již vysvětleno, nacházely se v SOL-systému pro uprchlíky, geneticky zmanipu-
lované, dvě vhodné planety: Mars a Malona/Phaeton. Země byla dosud značně nehos-
tinná, a navíc byla její atmosféra pro tehdejší lidské formy života z oblastí Siria dosti 
škodlivá. Na této planetě byli proto vysazeni pouze provinilí geneticky zmanipulovaní, 
již byli agresivní a zlí vůči vlastním spojencům. K Marsu tehdy z oblastí Siria uprchlo 
pět ras, resp. jejich zbytky, které při pronásledování ještě zůstaly naživu, zatímco dvě 
další rasy se uchýlily na opačnou stranu galaxie z druhé strany slunce, jak bylo již vy-
světleno. K oněm pěti rasám, jež uprchly k Marsu a Maloně/Phaetonu, se přidaly ještě 
dvě různé rasy zploditelů-vládců, kteří přirozeně nebyli geneticky zmanipulovaní 
a nevykazovali tedy žádné změny v dědičné informaci. Obě tyto rasy byly oni přátelsky 
smýšlející, kteří byli geneticky zmanipulovaným příznivě nakloněni a dopomohli jim 
k útěku. Oni samotní pocházeli ze dvou různých planet v oblastech Siria, jež byly zcela 
přelidněné. Proto na nich platil zákaz plození dětí, v jehož důsledku byly usmrceny 
všechny děti, které se vzdor zákazu narodily, zatímco jejich rodiče, jednající v rozporu 
se zákazem, byli sterilizováni a posláni do vyhnanství. 

Útěk z oblastí Siria trval velmi dlouho a protáhl se na mnoho tisíc let, dříve než se 
uprchlíci, neustále stíháni svými pronásledovateli, konečně dostali z jejich dosahu 
a dohledu a nalezli vhodný úkryt v SOL-systému. Podobně se vedlo i oběma národům, 
jež se uchýlily na druhou stranu galaxie. Pro obě skupiny uprchlíků však platilo, že bě-
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hem mnoha let na útěku – jež většinou strávily v kosmických lodích křížem krážem 
galaxií – propukaly revolty a boje o moc. V jejich důsledku se nejen ztratilo veškeré 
vědění a všechny odkazy na původ geneticky zmanipulovaných, nýbrž též docházelo 
ke strašlivým dramatům, která vedla k tomu, že mohl vypuknout kanibalizmus, jenž se 
rozšířil na všech kosmických lodích. Tak se tedy ztratily všechny odkazy na původ ge-
neticky zmanipulovaných, a tedy pozdějších pozemšťanů, stejně jako vědění 
o schopnostech a znalostech těchto lidí. Ke ztrátě všech vědomostí patřily rovněž zna-
losti o tvořivě-přírodních zákonech a doporučeních atd. Vzniklo velké zmatení, jež opět 
vedlo k novým nesnázím, leč nebezpečí pronásledování bylo stále známé, neboť tato 
hrozba se přenášela z generace na generaci. 

Geneticky zmanipulovaní, kteří se nakonec usídlili na Marsu a na Maloně, vytvořili po-
stupem času s přátelsky smýšlejícími, »odpadlými« zploditeli-vládci, technicky vysoce 
vyspělou kulturu, což je však nemohlo uchránit před tím, aby jednoho dne museli pla-
netu znovu opustit na útěku. K tomu došlo v důsledku toho, že vědci jednoho dne zjis-
tili, že SOL-systém je z čistě kosmického hlediska mnohem nejistější, než se původně 
předpokládalo. Mnoho komet, putujících planet a meteorů atd. stále znovu a znovu 
ohrožovalo obě nově osídlené planety, Mars a Malonu/Phaeton, přičemž takovéto ob-
jekty prolétávající Vesmírem s těmito planetami několikrát kolidovaly, čímž napáchaly 
ohromné škody a zničily bezpočet lidských životů. V dalším důsledku byla objevena 
velká putující planeta, jež vykazovala neobyčejně dlouhou oběžnou dobu a jejíž dráha 
zasahovala až do velké vzdálenosti za nejzazšími planetami slunečního systému. Toto 
velké nebeské těleso hrozilo, jak vypočítali vědci z oboru astronomie, že se srazí s pla-
netou Mars nebo ji přinejmenším těsným průletem natolik zničí, že by byl na ní zcela 
vyhuben a zlikvidován veškerý život, tedy jak všechen rostlinný a zvířecí život, tak 
všechen lidský. Geneticky zmanipulovaní, resp. jejich vzdálení potomci na Marsu se 
tedy domluvili, že se místa svého vyhnanství vzdají, neboť i tito vzdálení potomci na 
něj stále ještě takto nahlíželi; stále ještě si uvědomovali nebezpečí pronásledování, 
avšak už jen nejasně, tudíž jeho původ již nebyli s to definovat. Hrozící putující planeta 
však v SOL-systému působila již dlouhou dobu destruktivním způsobem a napáchala 
už mnoho neštěstí. Podle údajů, které již dříve vypracoval Sfath, se v případě tohoto 
nebeského tělesa jednalo o Ničitele, který již ve velmi raných dobách napáchal na do-
movských světech Plejaren nejhorší zkázu. Poté se na své nevyzpytatelné dráze 
Vesmírem vyřítil pryč a usadil se v SOL-systému, kde od té doby rovněž způsobil mno-
ho neštěstí. Časem se jeho několik tisíciletí trvající oběžná doba snížila na průměr 
575,5 roku, avšak působením Plejaden/Plejaren se mezitím opět zvýšila, takže jej lze 
v SOL-systému znovu očekávat přibližně za 1180 let. Plejaden/Plejaren jej tedy ne-
mohli zcela vychýlit z kurzu, jak bylo vlastně v plánu, leč mohli přinejmenším natolik 
pozměnit jeho oběžnou dráhu a dobu, že alespoň prozatím již nehrozí žádné nebezpe-
čí, neboť za normálních okolností by se musel v roce 2255 vrátit, s katastrofálními zni-
čujícími následky. Plejaden/Plejaren nesměli Poutníka vychýlit z kurzu jiným způsobem 
a ani jej zničit, protože je Vysoká rada požádala, aby od toho upustili, jelikož zničením 
či určením jiného kurzu by byly způsobeny ještě horší destrukce, jež by podle okolností 
postihly také Zemi. 

(Poznámka od Ptaah z 5. ledna 2005: Ničitel byl koncem 90. let 20. století vychýlen 
z kurzu a nyní se nachází na cestě do nejzazšího prstencového pásu SOL-systému, 
kde po všechny časy zůstane a již se nikdy znovu nevrátí do vnitřního slunečního 
systému.) 
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Při vypracovávání nových emigračních možností vyvstal opět spor mezi vzdálenými 
potomky geneticky zmanipulovaných, kteří přece také zdědili genetickou manipulaci. 
Podíl na těchto propuklých rozepřích mělo v nezanedbatelné míře nové učení, jež vy-
tvořili přátelsky smýšlející a které uvádělo, že oni, přátelsky smýšlející, jsou stvořitelé 
geneticky zmanipulovaných, resp. jejich vzdálených potomků, a musí se jim prokazo-
vat absolutní poslušnost a zbožná úcta, neboť oni jsou nejvyšší existence, totiž právě 
stvořitelé a zploditelé. To ovšem nebyl názor ani požadavek všech přátelsky smýšlejí-
cích, následkem čehož vznikly dva různé tábory: Jeden tvořili údajní stvořitelé a druhý 
ti, kteří v každém ohledu zůstali přátelsky smýšlející a od stvořitelství se distancovali. 
Spor tedy na jednu stranu existoval mezi oběma těmito tábory a na druhou stranu 
i mezi přívrženci, resp. věřícími obou stran. Nakonec se svárlivci shodli, že by planetu 
směrem k Zemi a Maloně měli opustit jednoduše všichni ti, kdo jsou k tomu ochotni. 
A tak se stalo, že se mnoho lidí z obou táborů nakonec spojilo, aby společně emigrovali 
– jedni na planetu Malona/Phaeton a druzí na Zemi. Vůdce emigrace na Malonu byl 
jistý Zentekan (= Silný vůdce), jemuž stála po boku jeho žena Amalaka (= Ta, jež jde 
svou cestou). Vůdci emigrace na Zemi byli rovněž dva, totiž jistý Semos (= Ten, jenž 
pozoruje věci) a jeho bratr Passas (= Ochránce svobody). Atmosféra na Maloně byla 
pro emigranty – jakož i pro národy, které na ní již žily – dýchatelná a zdravá 
a odpovídala zhruba atmosféře na Marsu, jež byla stejná jako ta, jíž potomci geneticky 
zmanipulovaných uvykli během mnoha tisíciletí ve svých kosmických lodích. To však 
neplatilo pro Zemi. Z toho důvodu musely být provedeny účelné změny, pokud chtěli 
emigranti na Zemi do budoucna žít. Stalo se tedy totéž, co bylo důležité již při onom 
vysazení zvrhlíků na Zemi: Tehdy byli totiž vysazení lidé, dříve než na ni byli přemístě-
ni, nejprve přizpůsobeni pozemské atmosféře a byla pevněji stabilizována stavba jejich 
kostry atd. Totéž nyní prodělali všichni ti, kdo chtěli emigrovat z Marsu, dříve než se 
mohli na Zemi usadit. 

Potom přišlo všechno tak, jak vědci předpověděli: Ničitel vtrhl do dráhy Marsu 
a strhnul jej s sebou na jinou oběžnou dráhu SOL-systému, v důsledku čehož se nadá-
le pohyboval po stejné dráze jako planeta Malona. Ta ovšem později odcestovala, tak-
též vlivem gigantických sil Ničitele, a nadále existovala tam, kde ji o mnoho tisíciletí 
později zničili její obyvatelé, čímž se z ní stal pás asteroidů. Obyvatelé Malony byli teh-
dy v důsledku tohoto katastrofálního odcestování zdecimováni z cca 470 milionů lidí na 
cca 14 milionů. Následně se však znovu zotavili a v době zničení své planety čítalo je-
jich obyvatelstvo opět cca 52 milionů lidí. 

Emigranti na Zemi ztratili kontakt s Malonou i Marsem, jenž zcela zpustnul a na němž 
zahynuli všichni, kteří zůstali. Avšak ti mezi přátelsky smýšlejícími, již se pomocí nové-
ho učení nechali oslavovat a velebit jako stvořitelé, šířili své falešnosti vehementně dál 
a ony skutečně ještě přátelsky smýšlející již nepustili ke slovu. Tak na sebe mohli zplo-
ditelé-vládci, již se nyní zveličovali jako stvořitelé pozemšťanů, strhnout všechnu moc 
a rozšiřovat svou bludnou věrouku, která též obsahovala zcela novou, leč právě tak 
falešnou historii o původu lidstva a historii víry. Vinou toho byl skutečný původ, pokud 
se o něm ještě někde tajně vědělo, definitivně zničen a vytratil se. To si oni skutečně 
ještě přátelsky smýšlející samozřejmě nenechali jen tak líbit, ale bránili se proti tomu 
tak, že i oni vymysleli věrouky a šířili je mezi nynějšími pozemšťany v naději, že tito 
pomocí nových forem víry dokážou odůvodnit skutečnou pravdu a pochopit a postih-
nout ono skutečně Tvořivé a přírodní. Byla v tom však zahrnuta i naděje, že se tímto 
způsobem všechno zase obrátí k lepšímu, pročež tehdy skutečně přátelsky smýšlející 
také razili následující myšlenku: »Učení má být vytvořeno kvůli povaze lidí na Zemi, 
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kvůli jejich poskvrněnému tělu, aby v něm bylo zničeno to nečisté a zdegenerované.« 
V tomto učení, stejně jako v učeních stvořitelů-zploditelů-vládců, se však skrýval také 
smysl, že různé směry víry a věrouky budou představovat ohromnou překážku, díky 
níž budou vzdálení potomci geneticky zmanipulovaných udržovat svůj počet ve snesi-
telných a zodpovědných mezích, aby na jednu stranu nepostupovali proti stvořitelům-
zploditelům-vládcům ani proti stále ještě přátelsky smýšlejícím a neovládli je atd. 
a aby se na druhou stranu předčasně nerozvinuli tak, že by mohli díky příliš rychle 
a příliš vysoce vyvinuté technice znovu vzlétnout do Vesmíru, aby tak opět nalezli své 
někdejší domovské světy jako Mars a planety v oblasti Siria atd. »Stvořitelé« rovněž 
doufali, že se pozemšťané různými věroukami nechají zatáhnout do zmatků a válek, 
aby se tak sami decimovali. Přinejmenším v tom však byla zakotvena naděje, že se 
pozemšťané po technické, biologické a vědecké stránce teprve tehdy znovu uschopní 
zdolávat Vesmír, až díky dostatečně dlouhé evoluční době uskuteční nezbytné změny 
ve svém myšlení a jednání. Pozemšťané tedy měli být pomocí věrouk a směrů víry nej-
různějšího druhu přivedeni také k poznání, aby tak vyřešili svůj problém geneticky 
zmanipulované degenerace a tuto degeneraci zkorigovali, přičemž měl být v neposled-
ní řadě důležitý faktor, aby pozemšťané jednoho dne v nejvzdálenější budoucnosti onu 
geneticky zmanipulovanou vadu sami nalezli a opět ji znormalizovali patřičnou zpětnou 
změnou genů. Teprve tehdy – takové panovalo mínění a naděje –, mají vzdálení po-
tomci geneticky zmanipulovaných, pozemšťané, pátrat po kontaktu se svou vlastní 
minulostí a svým původem, stejně jako s Vesmírem, jinými světy a jinými lidmi 
v dálkách Mléčné dráhy a cizích galaxií. 

Vše tedy značí, že se budou pozemšťané sami a velmi rychle dál vyvíjet, neboť už not-
nou dobu se rodí stále více lidí, kteří jsou nakloněni evoluci, a sice v každém ohledu. 
Tak se rovněž splní tehdejší naděje přátelsky smýšlejících, aby na Zemi z dálav Vesmí-
ru přišly bezúhonné a mírumilovné rasy a navázaly s pozemšťany kontakt, nicméně až 
poté, co se v logickém sledu zvrátí a znormalizuje onen nešťastný řetězec genetické 
manipulace a lidská DNA bude znovu spojena s tvořivě-přírodní normou, jež odpovídá 
tomu Tvořivému. Je tedy již předurčeno, že pozemšťané onu neblahou genetickou ma-
nipulaci v DNA řetězci objeví a naleznou, i když k tomu dojde až v jisté budoucnosti. 
A je tedy již rovněž jisté, že člověk onu »chybu«, jež mu byla nuceně způsobena, sám 
zvrátí; chybu, která jej do dnešního dne mnohdy zdržovala od skutečného lidství, tvo-
řivě-přírodních zákonů a doporučení a jejich plnění, takže bylo dosud jen několik málo 
lidí schopno nejnamáhavější prací nalézt správnou cestu a přemoci onu genetickou 
manipulací způsobenou degeneraci na přirozené evoluční cestě. Na Zemi tedy vše 
směřuje k tomu, že bude genetická manipulace odstraněna, načež bude člověk také 
znovu moci opustit sluneční systém, a sice dříve než zemře Slunce a celý systém bude 
odsouzen k zániku, což nastane mnohem dřív, než tvrdí současní pozemští vědci, ne-
boť SOL je vpravdě již umírající hvězdou. A až lidé zase jednou emigrují ze Země 
a zabydlejí se na nových domovských planetách velmi daleko od SOL-systému, potom 
se budou muset, jako kdysi jejich prapraprapředci, přizpůsobit novým atmosférickým 
podmínkám, jež budou znovu takové jako před dávnými časy, když geneticky zmani-
pulovaní ještě dýchali pro ně snesitelný vzduch. A už dnes lze říci, že tito budoucí 
vzdálení potomci pozemšťanů budou mít před sebou ohromnou a dobrou budoucnost. 

Bude ovšem trvat ještě celou řadu let, než pozemské lidstvo nalezne důkazy, že jeho 
někdejší prapraprapředci přilétli do SOL-systému z cizích slunečních a planetárních 
systémů, přičemž nejdříve osídlili Mars, než emigrovali na Zemi. Potom budou pravdě-
podobně nalezeny též první důkazy, že někdejší předci z nejdávnější doby, geneticky 
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zmanipulovaní, resp. již jejich potomci, byli uprchlíci a vyhnanci, kteří původně přišli 
z oblastí Siria. Tyto důkazy otřesou nejen vědeckým, nýbrž především náboženským 
světem všeho druhu, následkem čehož se toho bude muset velmi mnoho změnit. 
K tomu dojde obzvláště tehdy, až budou nalezeny artefakty jednoho určitého dávného 
lidstva, přičemž pyramidy a skulptury, jako např. takzvané tváře na Marsu, nebudou 
částí nálezů. 

Nálezy a poselství lidem na Zemi budou jednou faktory vedoucí k tomu, že se smyšle-
ný obraz o původu pozemšťanů sestavený jejich dávnými předky zhroutí a mnoha od-
půrcům pravdy náhle otřesně jasně vysvitne poznání, že pozemský člověk jednak pů-
vodně nepochází z planety Země a jednak není jedinou lidskou formou života ve 
Vesmíru. Jedno proroctví sice říká, že již 5. červen 1995 má být dnem, kdy na Zemi 
oficiálně přistanou mimozemšťané, což další proroctví předpovídá pro rok 1998, avšak 
s tím se nesmí počítat, neboť pozemské lidstvo zatím ještě není v situaci, aby takovéto 
kontakty, stejně jako všechny z toho plynoucí vědomosti a související poznatky, doká-
zalo snést. Pokud by k tomu však přesto skutečně došlo, tak by se Plejaden/Plejaren 
stáhli a v budoucnu by se Zemi a jejím obyvatelům vyhýbali, což již ve čtyřicátých le-
tech 20. století vysvětlil Sfath a v novější době též Quetzal. Ohledně těchto proroctví 
se však skutečně jedná pouze o proroctví, tedy nikoliv o předpovědi, což znamená, že 
se vše může změnit a proroctví se tedy nemusejí splnit, jestliže k tomu chybějí ne-
zbytné předpoklady. A právě ty chybějí, neboť předpokladem přece je – odehraje-li se 
vše správně –, že pozemšťané nejdříve odstraní onu vadu, resp. degeneraci své gene-
tické manipulace a zcela, totiž tvořivě-přírodně, změní svou mysl, myšlení i jednání, 
než navážou otevřený kontakt s nepozemskými rasami a národy, a tím tedy s mimo-
zemšťany. To ale znamená, že musí uplynout ještě celá řada let, než se tento předpo-
klad splní. Do té doby však dojde na Zemi a u lidí této planety ještě k všemožným 
událostem a změnám atd., které jsou jednoduše jednak evolučně nezbytné, jednak 
nevyhnutelné vlivem myšlení a jednání životní formy člověka, z čehož právě nevyhnu-
telně vyplyne mnoho věcí, jež budou často velmi nebezpečné a budou zabraňovat evo-
luci, avšak na druhou stranu budou evoluci též podporovat a budou tedy naprosto ne-
vyhnutelné. Pokud tedy vše pozorujeme, potom oficiální kontakty s mimozemšťany 
v současnosti skutečně ještě nelze doporučit, neboť pozemšťané by se s nimi ještě ne-
byli schopni správně vyrovnat, a to ani na straně náboženství a sekt, ani na straně 
světských sekt, vojenství, hospodářství a politiky. V současnosti a rovněž 
i v následující budoucnosti by tedy bylo naprosto nevhodné, kdyby došlo k oficiálním 
kontaktům s mimozemšťany. To je v současné době možné jen pro jednotlivce nebo 
v určitých malých skupinách, přičemž jsou v tomto směru vyloučeny i tajné kontakty 
na vojenské a úřední bázi. To ovšem čím dál tím víc vede k tomu, že se objevují pod-
vodníci ve věci kontaktů a pozorování, kteří již pomocí počítačů předkládají údajný, 
perfektně zfalšovaný filmový a fotografický důkazní materiál. Těm potom lidé věří, 
stejně jako všem těm švindlířům, podvodníkům, šarlatánům a osobám trpícím bludy 
atd., kteří ve věci mimozemšťanů, Boha, Ježíše Krista, Marie a Josefa, Mojžíše 
a různých svatých a mistrů atd. mohou mnoho hloupých věřících strhnout pod svůj 
vliv, protože se lidé při hledání pravdy jednoduše příliš snadno a lehkověrně nechávají 
vodit za nos podvodem a šalbou. 

Nuže, dojde-li v oficiální podobě ke kontaktům s mimozemšťany, potom to bude teprve 
tehdy – půjde-li vše správnou cestou –, až na to pozemšťané budou dostatečně zralí 
a právě to ještě nějaký ten čas potrvá; čas, během něhož se toho velmi mnoho přiho-
dí, a sice i v tom směru, že se nejprve naleznou určité důkazy, že pozemský člověk 
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jednak původně nepochází z tohoto světa a jednak není jediný ve Vesmíru, a tedy ani 
v této galaxii, Mléčné dráze. Chceme-li přitom pozorovat věci, které se ještě odehrají 
do okamžiku, kdy dojde k prvním oficiálním kontaktům s mimozemšťany, pak je nutno 
sestavit určitou chronologii nadcházejících událostí. Není ovšem radno zmiňovat přesná 
data, neboť z toho by znovu vyplynuly věci, které by mohly budoucí události nevýhod-
ně změnit, stejně jako by mohlo mnoho lidí utrpět poruchy vědomí atd., jelikož by se 
na základě znalosti budoucnosti pokoušeli změnit mnohé z toho, co žádným způsobem 
změnit nelze, protože se právě jedná o předpovědi, a nikoliv o změnitelná proroctví. 
Z tohoto důvodu tedy nebudu uvádět žádná data, ačkoliv mi jsou známa, a tak prostě 
v chronologickém sledu vyjmenuju ty nejdůležitější budoucí události, resp. dění 
a příhody atd., a sice počínaje rokem 1995, v jehož průběhu se ukáže, že přírodní ka-
tastrofy budou i nadále způsobovat neštěstí a nebudou znát konce. Dotyčné události 
budou sice kolísat, takže jich bude jednou více, jednou méně, avšak celkově vzato se 
bude všechno stupňovat. Ani stran přelidnění žel nedojde k žádné změně k lepšímu, 
právě naopak. Dále lze v roce 2003, v březnu, od USA a jejího prezidentského úřadu 
očekávat úder, který ohromí celý svět, a rovněž islámský fundamentalizmus bude bu-
dit značnou a stále větší pozornost a strhne do svého pouta celý svět. Povstání, revo-
luce, války, terorizmus a jiné nepokoje rozličného druhu budou silně gradovat, přičemž 
bude hrát velmi smutnou roli obzvláště islámský fundamentalizmus. I zdraví lidí bude 
krajně ohroženo, neboť kromě rapidního šíření AIDS se budou u lidí hojněji objevovat 
též následky nemoci šílených krav, přičemž Creutzfeldt-Jakobův syndrom nebude 
v této věci jediným důsledkem. Také u zvířat se budou účinky nemoci šílených krav 
vyskytovat častěji. Avšak to vše ještě nebude znamenat konec, neboť v Asii vypukne 
další zhoubná nákaza, kterou budou vodní a tažní ptáci – imunní vůči této nemoci – 
přenášet svými výkaly na slepice, přijdou-li s nimi do styku při hledání potravy 
a vyloučí-li svůj trus, jejž potom drůbež sežere; tím se bude nákaza šířit a přenese se 
rovněž na člověka, jakož i na savce a ryby atd., sežerou-li výkaly či maso nakažené 
drůbeže nebo ptáků. Mezi lidmi vypukne též jedna plicní choroba, a sice vinou Číny, 
která zkoumá biologické zbraně a kde se z nepozornosti uvolní zárodky nemoci. Na-
vzdory opačným snahám se znovu vyhrotí již dlouho existující a opakovaně hrozící ne-
bezpečí použití chemických zbraní, stejně jako v případě atomových a biologických 
zbraní. Vzroste také nebezpečí nehod jaderných reaktorů, a to všude po celém světě. 
Především Francie by měla v příštích letech v tomto směru zachovávat všechnu mysli-
telnou obezřetnost, jelikož jedno proroctví varuje před GAU (nejtěžší konstrukčně 
předpokládaná nehoda – pozn. překl.) poblíž Lyonu, kterou lze odvrátit, podniknou-li 
zodpovědné osoby správné kroky, neboť proroctví je přece změnitelné. Již byly učině-
ny první kroky ke vzniku nového hnutí, jež se bude zasazovat o úplné nenásilí, mezi-
tímco se utváří další uskupení, díky němuž dosáhne jedna žena velkého a silného vel-
mocenského postavení. Zatímco masový turizmus bude nabývat stále závratnějších 
rozměrů a bude pomalu ale jistě zabírat a ničit i ty poslední ráje Země, budou podnik-
nuty první kroky k letu na Mars, jenž však nebude stát zrovna pod dobrou hvězdou, 
nicméně následnému letu popřeje krátce nato větší štěstí, přestože se kvůli jistým 
problémům technického rázu vyskytnou neočekávané potíže. To vše se odehraje jen 
krátce poté, co bude konečně překonána a zvládnuta celosvětová mizérie nezaměst-
nanosti a všechny s ní spojené zlořády, načež však bude následovat též nové hroma-
dění zbrojních arzenálů, až se na celém světě opět rozproudí produkce zbraní. To bu-
dou již první znamení pro hrozící třetí světovou válku, již oznamuje jedno proroctví, 
pokud se pozemšťané nebudou snažit toto nebezpečí odvrátit svou chápavostí a tomu 
odpovídajícím správným myšlením a jednáním. Nebudou-li však lidé jednat proti napl-
nění tohoto proroctví, potom bude dokončena nová a velmi destruktivní zbraň, která 
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v další světové válce vyvolá katastrofické důsledky. K tomu bude moci dojít i proto, že 
se bude trestuhodně zanedbávat dohled nad Zemí z Vesmíru. A znovu vzbudí pozor-
nost nové zbraně, jakož i smrt čtyř hlav státu, jež zemřou v rozmezí sedmi dnů. To 
bude poslední varovný signál, že tak dlouho obávaná světová válka přece jen vypukne 
během už jen asi dvou let, pokud si pozemšťané konečně neosvojí chápavost 
a nezastaví všechno zlo. Neučiní-li tak, pak už jim ani nijak nepomůže, budou-li se po-
koušet protestovat proti novým, smrtícím zbraním, aby se zakázaly, neboť zbrojní ar-
zenály mnoha zemí jimi budou již plně zásobeny. Pak tedy už nijak nepomohou ani 
dodatečně ustanovené zákony, jež mají používání těchto zbraní zakázat. Nedojde-li 
člověk konečně k chápavosti, bude skutečně nevyhnutelná třetí světová válka, jež bu-
de nejdřív zahájena konvenčními zbraněmi, avšak posléze bude eskalovat použitím 
atomových, chemických, biologických a paprskových zbraní. Tato světová válka pak 
započne v jednom konkrétním roce v měsíci listopadu po asi 5 letech intenzivních pří-
prav, přičemž těmto letem budou předcházet ještě další čtyři roky neurčitých příprav. 
Jestliže pak válka skutečně vypukne, potrvá až asi na jeden měsíc 4 roky, takže skončí 
v měsíci říjnu čtvrtého roku, poté co bude severní polokoule Země dalekosáhle zničena 
atomovým ohněm a radioaktivním zářením, které zlikvidují jak zvířectvo, tak celé rost-
linstvo, pokud se lidé nepostarají o to, aby se proroctví ukázalo být pouhým proroc-
tvím a nenaplnilo se. Neučiní-li tak, potom bude po čtyřech válečných letech následo-
vat ještě dalších, bolestných jedenáct let nouze, bídy, hladomoru a mnoha dalších zel. 
Potomci lidí budou následkem radioaktivního ozáření mrzáci a mutanti a mnoho z těch, 
kteří válku přežijí, bude radioaktivně kontaminováno a popáleno, přičemž se také ná-
sledkem chemických zbraní budou objevovat ohavné a děs vzbuzující kožní choroby. 
Totéž nastane i vinou biologických zbraní, které navíc vyvolají také vředy a mnoho dal-
ších zel, ba dokonce zlé lidské výplody atd. (vztahuje se jak na tělo, tak na vědomí lidí 
– pozn. překl.). Avšak dříve než se to všechno zběhne – pokud se proroctví vinou člo-
věka naplní –, dojde ještě k tomu, že vědci objeví v DNA řetězci onen v nejdávnější 
době zmanipulovaný gen, jenž je zodpovědný za rapidní stárnutí lidí. To se stane prav-
děpodobně ještě v tomto roce, jelikož přípravné práce byly v této věci provedeny již 
v roce 1994. Je ovšem sporné, zdali vědci svůj objev zveřejní a zužitkují v podobě, 
v jaké by si to vlastně zasloužil, neboť to vypadá tak, že se o tom bude skutečně ote-
vřeně hovořit až mnohem později, takže potrvá ještě velmi dlouho, než o tom bude 
veřejnost plně informována. Z toho důvodu pak rovněž potrvá ještě velmi dlouho, než 
se genetická manipulace zvrátí zpětnou manipulací dotyčného genu, aniž by však vědci 
zprvu věděli, že v případě tohoto genu narazili na faktor, který byl již před miliony let 
jednou zmanipulován. 

Jestliže se proroctví kolem další světové války naplní – nezmění-li pozemšťané velmi 
rychle své myšlení a neuvedou-li vše do správných kolejí –, potom budou též následky 
třetí světové války velmi katastrofické, stejně jako obrovské tažení pomsty proti jejím 
původcům, jež vyvolá a bude dirigovat jeden krvežíznivý muž, který bude – jak by 
tomu také mohlo být jinak – zase jednou »zástupcem Boha na zemi«, papežem. Avšak 
i zde platí podmínka, že se proroctví vinou pozemšťanů naplní. 

V nepříliš vzdálené budoucnosti hrozí Zemi tání polárních čepiček, jakož i další těžká 
hospodářská krize, která opět zasáhne celý svět. A znovu bude Zemi a celému lidstvu 
hrozit další světová válka vinou lidské nechápavosti – čtvrtá světová válka. Několik 
chápavých lidí však dokáže neutralizovat hrozbu, které v neposlední řadě zase jednou 
napomůže objevení nových, údernějších zbraní, jež budou ztělesněním zbraní 
z románů science fiction, a sice na poli smrtících světlometů, paprskových děl, pa-
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prskových pušek a paprskových pistolí atd. To vše bude přitom souviset se třemi věd-
ci, kteří vytvoří neobyčejně levný zdroj energie. To však nebude jediný nový zdroj 
energie, neboť bude nalezen ještě jeden další, jenž bude vycházet z tónových frekven-
cí. Avšak i z toho se opět vyvinou nové a smrtící zbraně. Věda bude využívat vše, čeho 
se dokáže zmocnit. A tak se přihodí i to, že člověk bude moci zastavit skleníkový efekt 
a aplikovat jej v obrácené podobě, čímž pak rovněž dokáže zamezit dalšímu tání po-
lárních čepiček, v důsledku čehož také znovu poklesne velmi silně zvýšená hladina 
všech moří. V této době se budou pozemšťané opět hojněji věnovat cestování do 
Vesmíru, které jistý počet let zanedbávali. Tou dobou pro ně bude obzvláště zajímavá 
Venuše, takže budou uvažovat také o tom, že na tuto vulkanickou planetu vyšlou 
vesmírný modul s lidskou posádkou. V témže průběhu si lidé opět zpřístupní nový 
zdroj energie tím, že zužitkují vnitřní síly Země. A v dalším vývoji opět vznikne nebez-
pečná nová zbraň, resp. zbraně dvě. Ta první bude jen svým vysokým a pro člověka 
neslyšitelným zvukem působit zcela destruktivně na veškerou materii a bude mít na 
životní formy všeho druhu smrtící účinek – půjde tedy o ultrazvukovou zbraň. Ta druhá 
bude fungovat na principu vysokofrekvenčních energií, které rovněž dokážou všechno 
zničit a usmrtit. A objevy a vynálezy budou pokračovat dál, a sice i na poli genové 
technologie, resp. genetické manipulace, neboť se stane, co se stát musí, a to zcela 
navzdory protivníkům genetické manipulace, kteří proti tomu již dnes brojí. 

Budoucnost, v níž se genetickou manipulací podaří křížit rostliny a zvířata a vytvářet 
zcela nové formy života, totiž již není příliš vzdálena. Hloupí odmítaví křiklouni tedy 
budou křičet nadarmo, ačkoliv by vlastně měli být rádi, že věda konečně pokročila tak 
daleko, že genetické manipulace začínají být možné, neboť pouze tak bude jednoho 
dne zaručeno, že se bude moci geneticky zmanipulovaná degenerace v pozemském 
člověku opět zkorigovat a znovu začlenit do normálního průběhu negativního a pozitiv-
ního. Tím se ovšem nevyzkoumají tajemství Tvoření, neboť ta budou pro pozemšťany 
prozatím stále ještě nepřístupná, přestože bude ve vesmírných stanicích mimo Zemi 
probíhat pilný výzkum. To ovšem neznamená, že bude věda ležet ladem, právě nao-
pak: Věda odhalí tajemství gravitace, přitažlivosti, v důsledku čehož začne v jistých 
formách ovládat prostor a hmotu. Jen krátce před tímto obdobím budou pozemšťané 
rovněž schopni takříkajíc nechat »dorůstat« lidské orgány za účelem transplantace, 
a sice v souladu s dotyčným tělem, jež orgán potřebuje, takže bude zažehnáno nebez-
pečí, že tělo orgán odmítne. Tou dobou budou také znovu podniknuty nové průniky do 
Vesmíru, přičemž se bude připravovat jeden obzvlášť velký a velmi důležitý vesmírný 
projekt. To bude období, v němž i teorie relativity Alberta Einsteina dozná různých do-
plňujících obnov. V této době bude sice jedno náboženství provádět velké válečné akce 
– následkem čehož bude opět vyvinuta a nasazena nová, nebezpečná zbraň, jež doká-
že změnit klima, tedy takříkajíc klimatická zbraň –, nicméně tyto časy nebudou tak 
nejisté jako v roce 1995. To bude rok, v němž budou možné též nové objevy na Marsu 
a v němž se začne vyvíjet jedna nová ideologie, jež se bude odlišovat od tradičních 
náboženství. V roce 1995 se také pomalu začne vyvíjet nový mocnář (George W. 
Bush), který obloudí celý svět a bude kolem sebe shromažďovat stoupence jako kdysi 
krysař z Hamelnu, pročež jej také jedno proroctví uvádí jako krysaře. To vše půjde 
ruku v ruce s mnoha novotami a objevy v technice a vědních oborech, neboť rok 1995 
a následující roky přinesou nesmírně mnoho průlomů ke změně civilizace. K tomu 
v nadcházející době přispěje i faktor, že se konečně rozpozná a odstraní chyba ve vý-
počtu čísla pí. 
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Působností nové klimatické zbraně podlehne celá Země velmi problematické změně 
klimatu, neboť celková teplota rapidně opadne a tedy poklesne. Šílenstvím člověka 
budou mrznout nejen země, ale i moře. V důsledku toho bude učiněn nový objev, kte-
rý bude – poháněn nejlevnější energií – uměle oteplovat zemskou atmosféru. To bude 
zároveň okamžik, kdy bude v Japonsku/Číně učiněn objev, že dosavadní fyzika není 
tím posledním věděním moudrosti, nýbrž že existuje ještě vyšší fyzika, jež zasahuje do 
jemnohmotných oblastí. Po tomto poznatku bude věda na nějaký čas zbavena kreditu. 
Výzkumy Vesmíru budou však přesto pokračovat dál, a tak bude v jejich průběhu ob-
jeven nový svět, nová Země, která bude vhodná pro osídlení pozemšťany. Avšak 
vlastní okamžik, kdy započne cestování Vesmírem a mnoho s tím souvisejících objevů, 
nastane již velmi brzy. Vesmírným výpravám budou celkem vzato dopřány dobré 
úspěchy, jako např. i objevení nebo nalezení dřívějšího života na Marsu. To bude pro 
pozemšťany dostatečný důvod postavit a vyzbrojit nová vesmírná plavidla s větším 
dosahem a vyslat je do dálek kosmu, aby učinili ještě větší, zajímavější a především 
ještě důležitější objevy. A to i přesto, že budou jejich vesmírné lodě během prvních 
období ještě poměrně dlouho na cestách, než budou konečně nalezeny možnosti po-
honů, jež umožní cestování Vesmírem nejvyššími rychlostmi a bez časových posunů, 
až se jednoho dne stanou samozřejmostí nadsvětelná vesmírná plavidla dosahující mi-
lionnásobné rychlosti světla. Do té doby ovšem uplyne ještě několik staletí, ba dokonce 
tisíciletí, avšak výše zmíněná proroctví a předpovědi se odehrají již v nadcházející blíz-
ké a vzdálenější budoucnosti, takže na sebe všechno již nenechá příliš dlouho čekat. 
Počátky proroctví, předpovědí a vizí budou každopádně ještě moci zažít i dnes žijící 
starší lidé. Budou to ovšem naši vzdálenější potomci, kteří ve vzdálené, leč dohledné 
době naleznou na cizích světech dřívější mimozemské artefakty a stanice někdejších 
lidstev, znovu je zprovozní a začnou je nově používat. To vše bude ale spojeno též 
s velkými nebezpečími, neboť z vesmírných cest se na Zemi zavlečou i nebezpečné 
nemoci a nákazy, jakož i krajně zákeřný »vlk«, jak tento děs nazývá jedno proroctví. 
To může být jak hrozné zvíře, tak smrtící nákaza, což bohužel nelze jasně definovat, 
a tudíž je vysvětlení ještě otevřené. Tento smrtící faktor, tak praví proroctví, mají na 
Zemi zavléct nebo přivést kosmonauti porušující zákon. Krom toho však v oné vzdále-
né době dojde též k objevení nové a velmi významné materie, díky níž lidé získají 
mnoho výhod, dokážou-li ji zužitkovat. To vše nastane přibližně v době, kdy na Zemi 
získá moc nový pořádek, který dokáže levně uspokojit všechny lidské potřeby. V této 
souvislosti se pro lidi také vynaleznou a začnou vyrábět overalové obleky, které jim 
bez jakýchkoliv dalších pomocných prostředků umožní létat vzduchem. Avšak dříve 
než se to všechno zběhne, bude sotva tři desetiletí předtím v lidském těle objeven ješ-
tě třetí informační kód, načež se též podniknou první rozhodující kroky k vyřešení pro-
blémů chorob spojených se stářím, srdcem a opotřebením, které asi za 25 let povedou 
k úspěchu. Přibližně ve stejné době, až budou podniknuty první dotyčné kroky, vy-
vstanou též možnosti beztřídní společnosti, jakož i technicky-biologické předpoklady 
k opětovnému očištění celosvětově znečištěných řek, jezer a moří. Oproti tomuto 
chvályhodnému pokroku však bude zase jednou učiněn krajně negativní objev, jenž 
bude zkonstruován jako biologická zbraň a jenž napáchá mnoho neštěstí tím, že nechá 
lidi i zvířata během několika sekund zestárnout. Krátce nato přijde čas, kdy nastane 
»noční přísvit«, jak uvádí jedno další proroctví a předpověď. V tomto případě půjde 
o nový technický výdobytek, díky němuž má být z vesmírné stanice umělým sluncem 
osvětlena noční strana planety Země, přičemž ovšem nebude dosaženo denního svět-
la, ale jen jasného stavu soumraku. 
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Umělé slunce na obloze prakticky zahájí nový věk, a sice věk dobývání Vesmíru ve 
velkém stylu. Cestování vesmírem bude definitivně komerční a stane se krajně důleži-
tou a mocnou institucí, která se požene též za tajemstvím Tvoření, a tím i za původem 
života a vší existence – právě pomocí vědy, která se díky tomu stane opět velmi moc-
nou, samozřejmě v souvislosti s institucí pro cestování Vesmírem, jež bude vědce ko-
ordinovat. To přirozeně nemůže fungovat dobře, a tak posléze nastane to, co nevy-
hnutelně nastat musí: Instituce pro cestování Vesmírem a vědci budou stále více igno-
rovat a znevýhodňovat pozemské vlády, vinou čehož zase jednou vzniknou rozepře, 
jež poskytnou ty nejlepší předpoklady pro další válku. A to jen asi 15 let poté, co bude 
možno izolovat a neutralizovat gen stárnutí a biologické stárnutí člověka tak půjde 
největší měrou překonat, díky čemuž bude dotyčná dřívější a zákeřná genetická mani-
pulace zploditelů-vládců s konečnou platností zrušena. Ona opětovně hrozící válka vy-
pukne a potrvá asi 40 let, avšak nejdříve, asi šest let předtím, budou lidé překonstruo-
váni na stroje, resp. roboty tím, že se jejich nervové dráhy spojí s nejjemnějšími elek-
tronicko-biologickými aparaturami a stroji, které tak budou řízeny, což asi o 85 let 
později povede k velkým problémům, až si mocnými se stavší vědci – jako už 
v nejdávnějších dobách předtím – začnou hrát na »bohy« a vyšlechtí nové genetické 
odrůdy mezi člověkem a zvířetem, jež se pak coby »pololidé« prohlásí solidárními 
s robotickými lidmi. Avšak po vytvoření robotických lidí uplyne do té doby ještě víc než 
osm desetiletí, jak už bylo zmíněno. V souvislosti se stvořením robotických lidí budou 
zkonstruováni též inteligentní roboti biologicko-elektronicko-strojového typu, stejně 
jako jedna velmi velká vesmírná stanice, která bude mít vlastní oběžnou dráhu kolem 
Slunce a na níž bude žít velmi mnoho lidí. 

Jak je člověku vinou jeho degenerace vlastní, nebude válečných a povstaleckých akcí 
ušetřen ani Mars. To se přihodí v době, kdy pozemšťané na základě mimozemského 
poradenství vystavějí obytné stanice na podmořských dnech, což ovšem následně vy-
volá nebezpečné poruchy v ekologické rovnováze, a to jak v mořích, tak na zemi a ve 
vzduchu. A pak to zase jednou zajde tak daleko, že se vynalezne nová, nebezpečná 
a smrtící zbraň, která bude rozkládat kosti životních forem. Ve stejném časovém ob-
dobí se ono před cca padesáti lety vytvořené umělé slunce během pouhých 72 hodin 
odkloní ze své oběžné dráhy a zřítí se na Zemi. Touto dobou se rovněž změní oběžná 
dráha Země kolem Slunce, jakož i její vlastní rotace, následkem čehož se zkrátí roky, 
dni i noci. V této době však bohužel nastane též první vesmírný konflikt, resp. vesmír-
ná válka, a sice mezi pozemšťany a těmi, kteří emigrovali na Mars, přičemž bude po-
stižena i ona velká vesmírná stanice, jež se bude na své oběžné dráze kolem Slunce 
nacházet na jeho opačné straně. To bude čas, kdy se bude zvažovat nové datování, 
jelikož se nová denní a roční doba Země již nebude shodovat s tou původní. 

Stojí-li pozemské lidstvo již dnes v poutu náboženství a sekt, tak tomu tak zůstane 
i v dalších několika staletích. V tomto důsledku se po sestavení nového pozemského 
datování objeví též nový zakladatel náboženství, jenž zruší platnost křesťanské neděle, 
islámského pátku i židovského sabatu, aby zavedl nové uspořádání svátků. V této době 
budou také zrušeny peníze, což však nebude mít dlouhého trvání a zůstane to proza-
tím pouhým experimentem, jelikož obchod s cennostmi, jako s drahými kovy a dia-
manty atd., bude ve skrytu pokračovat dál. A to tedy bude doba, kdy se pozemšťané 
dopustí šílenství a začnou úděsným způsobem měnit zemskou atmosféru. 

A znovu bude na Zemi válka, neboť pozemšťané stále ještě nebudou mírumilovnější 
ani rozumnější. Ani stran vědců nelze v tomto směru předpovědět nic dobrého, neboť 
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tou dobou budou provádět první genetické manipulace mezi člověkem a zvířetem 
a stvoří bytosti, jež vzejdou ze zkřížení člověka a prasete jakožto takzvaní »pololidé«. 
Z těch se pak budou vychovávat bojové mašiny, aby vedly války a vyřizovali ve Vesmí-
ru práce všeho druhu. To však z pohledu času nebude fungovat dobře, neboť se za-
čnou svým zploditelům stavět na odpor, stejně jako robotičtí lidé, jimž budou amputo-
vány paže i nohy, aby jejich nervové dráhy mohly být spojeny s nejjemnějšími elek-
tronicko-biologickými aparaturami, čímž se tito lidé stanou živoucími řídícími orgány 
kosmických lodí, zbraní všeho druhu, strojů a všemožných pozemských dopravních 
prostředků atd. Tou dobou se objeví nový muž s univerzálním učením, aby je poskytl 
celému pozemskému lidstvu, což se mu také pozoruhodně dobře podaří, přestože bu-
dou ze strany existujících náboženství a sekt po celém světě následovat protiakce, jak 
je to u nich již odedávna běžné. V tomto učení bude obsaženo Učení ducha a cca 
o čtyřicet let později bude učení reinkarnace rozšířeno po celém světě a uznají je 
i dosavadní náboženství. Předtím však dojde k nepříjemným setkáním 
s mimozemšťany, z čehož ovšem může vyplynout jedno příznivé spojení, pokud se 
pozemšťané vydají správnou cestou; v opačném případě bude platit ona nepříjemná 
a za jistých okolností i nebezpečná perspektiva. Tou dobou se budou lidé učit také po-
malu předcházet přírodním katastrofám technickým zásahem. Obzvláště činné sopky 
dokážou uklidnit a zmírnit v jejich činnosti, stejně jako budou schopni dostat pod kont-
rolu i povětrnostní vlivy. V téže době však budou na Zemi opět zahájeny válečné akce, 
jež zapříčiní vynález, resp. objev nové a velmi cenné energie, přičemž půjde o její 
vlastnická práva. Problémy vyvstanou i se samotnými lidmi, neboť jejich relativní ne-
smrtelnost, resp. jejich dlouhověkost bude tou dobou činit již asi 250–350 let, což bu-
de samozřejmě stále více vytvářet problémy s přelidněním a všechny další z toho ply-
noucí problémy. K těm bude patřit i stěhování národů, kvůli němuž budou vznikat též 
smíšené národy, jako např. ten, který se bude označovat za Euroasijce a jenž se bude 
rovněž domáhat euroasijského prostoru jako svého domova. A to nastane v okamžiku, 
kdy budou »pololidé«, geneticky zmanipulovaní kříženci člověka a zvířete, a robotičtí 
lidé způsobovat ohromné problémy, což povede k tragickému pádu všech vesmírných 
programů a bezmála je zastaví, poněvadž robotičtí lidé a »pololidé« se budou zdráhat 
nadále pracovat pro normální lidi a vést svůj bídný život v méněcennosti a vykořistění 
coby živoucí řízení vesmírných lodí, dopravních prostředků a strojů a jakožto bojové 
mašiny atd. To zase nastane v okamžiku, kdy se na Zemi začne hroutit klima, až Slun-
ce následkem poklesu svých jaderných fúzí znatelně zeslábne ve své funkci. 

Výzkumný zápal pozemšťanů nebude znát mezí, v důsledku čehož budou pronikat čím 
dál tím hlouběji do Vesmíru, což však bohužel přinese i negativní důsledky. A tak ne-
může nenastat ani to, že se objeví nečekané hrůzy, neboť předvídání praví, že se po-
zemšťané v této již nepříliš vzdálené době na svých vesmírných výpravách setkají 
s něčím velmi hrozivým, co pak s sebou přinese velké a obtížné problémy. To je udá-
lost, jež se má zběhnout asi dvacet let poté, co bude získán konkrétní a otřesný po-
znatek, že Slunce je skutečně umírající hvězdou. A o dalších cca 35 let později potká 
pozemšťany nová hrůza, až jejich vesmírná výzkumná loď zavleče z jedné vzdálené 
planety na Zemi smrtelnou nákazu, vůči níž bude lékařská věda bezmocná. Tou dobou 
bude také již asi 35 let známo vědění o smyslu Tvoření, jakož i pravda, že negativní 
a pozitivní v sobě vytváří samostatnou jednotu, stejně jako tvoří perfektní jednotu i ve 
vzájemném spojení. Jen krátce po získání tohoto poznání odstartuje výše zmíněná 
vesmírná výzkumná loď, která narazí na velké hrůzy. Tato loď bude vybavena zcela 
novým pohonem a bude mít v rámci své expedice za úkol proniknout tak daleko do 
Vesmíru, aby dosáhla původních domovských planet prvotně geneticky zmanipulova-
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ných. To je podnik, jenž bude v tomto okamžiku od pozemšťanů stále ještě zcela ne-
zodpovědný, neboť na jednu stranu budou stále ještě v zajetí své geneticky zmanipu-
lované degenerace a na druhou stranu budou ve svém velikášství nebezpečně podce-
ňovat rizika Vesmíru a cizích světů. To se potvrdí už jen asi na půli cesty k původním 
domovským a počátečním planetám geneticky zmanipulovaných, až expedice narazí 
na strašlivý mimozemský život. Tato vesmírná expedice bude také možná jen proto, že 
tou dobou už lidé nebudou muset obsluhovat ani řídit žádné technické aparatury, stro-
je ani elektronické nástroje atd., atp., jelikož ty budou vyzbrojeny samostatnou biolo-
gickou inteligencí, jež veškeré řízení a obsluhu učiní takřka bezchybnými. Proti tomu se 
však robotičtí lidé jednoho dne vzbouří, nicméně v této době budou stále ještě vyko-
návat své funkce. Pozemské cestování Vesmírem bude v této době zprvu dosahovat 
rozkvětu svého vývoje, avšak výzkumy zajisté neustanou a brzy budou zase jednou 
zdůvodněna a vyřešena další tajemství materie. S tím souvisí nadcházející vláda robo-
tických lidí pod vedením jednoho z jejich řad, jenž vzbudí pozornost coby nepřítel 
všech ostatních lidských forem života, kterého však brzy dostihne smrt. V této době 
uspořádají megalomanští vědci zase jednou nehorázné divadlo tím, že vyrobí gigantic-
ké druhé slunce. Půjde sice jen o malou skupinu vědců, avšak ta při svém nebezpeč-
ném experimentu zapálí jednu SOL-planetu, jež bude hořet po sedm dní a blyštět se 
v SOL-systému jako druhé slunce, dříve než vyhasne a potemní. Pro tento experiment 
se bude hodit jak Jupiter, tak Saturn, neboť jde přece o dvě nedokončená malá slunce. 
Otázka, jaké planety budou pro toto budoucí šílenství zvoleny, je tedy zdá se nadby-
tečná. V téže době budou učiněny také velké pokroky ve výzkumu mozku, přičemž 
budou do lidské a zvířecí pokožky hlavy vpraveny mikromoduly, jež budou moci pře-
vzít a vykonávat všechny řídící funkce mozku. To bude ale i doba, kdy bude následkem 
velké emigrační vlny osídlen jeden umělý svět v cizím slunečním systému ve velké 
vzdálenosti od Země, jelikož se bude nadále rostoucí přelidnění pozemské planety stá-
le ještě nerozumně stupňovat. V téže době se stanou robotičtí lidé pro normální lidi 
nebezpečným problémem, neboť nyní se i oni začnou rozmnožovat a plodit mnoho po-
tomků, kteří se budou vlivem genetické manipulace rodit bez paží a nohou, avšak již s 
volnými nervovými zakončeními, takže budou moci být bez operativních zákroků napo-
jeni na aparatury a stroje atd. Robotičtí lidé se pro normální lidi stanou skutečným ne-
bezpečím, neboť budou disponovat netušenými silami vědomí, které v průběhu času 
vyvinou kvůli abnormálnímu používání vědomí. Navíc budou svému mozku pro podpo-
ru jeho funkce dodávat speciální energie zvenčí pomocí zcela mimořádně promyšlené-
ho energetického generátoru, čímž dokážou síly svého vědomí dovést na nejvyšší vý-
kon. 

Přijde doba, kdy dojde v SOL-systému následkem oslabení jaderných fúzí Slunce 
k pronikavým změnám. Nejenže se zcela rozkolísá a tedy změní celé gravitační pole, 
nýbrž na denním pořádku budou i klimatické změny ve velkém stylu. To popíchne věd-
ce k nejvyšším výkonům, neboť budou chtít působit proti negativním slunečním účin-
kům, které se vzdor mylným vědeckým domněnkám objeví o mnoho tisíciletí dříve, 
než se právě doposud má zato. Teprve nyní se vlastně správně rozpozná, že Slunce je 
umírající hvězdou a že zánik SOL-systému je tedy již předurčen, třebaže Slunce bude 
dál existovat ještě asi 4,1 miliardy let, avšak poté už jako mrtvá hvězda, kterou po 
této době pohltí a zlikviduje černá díra. Vědci tedy začnou pracovat na nejvyšší výkon 
– a najdou při tom chybné výpočty, na nichž se zakládá číslo pí. Odstraněním chyby 
a nynějším správným výpočtem čísla pí budou vědci pomocí své neobyčejně vyspělé 
techniky schopni využívat pro Zemi nepředstavitelné energie, a to tak, že v široké ob-
lasti Mléčné dráhy dokážou odvádět energie z černých děr a zužitkovávat je pro Zemi. 
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V této době však bude vědcům ještě odepřeno proniknout až do centra naší galaxie, 
aby »napíchli« i tamní černou díru. To však prozatím ani nebude nutné, neboť okolní 
objekty budou pro získávání energie pro Zemi zcela dostačující. Toto nové získávání 
energie, jakož i povaha energie samotné, umožní pozemšťanům následně vyvinout 
nové formy cestování Vesmírem, v jejichž důsledku a rozšíření se stane skutečností 
i onen cestovní a dopravní faktor, jenž se bude v roce 1995 a ještě dlouhou dobu v 
budoucnosti označovat za blouznění a nemožnost, stejně jako tomu bylo i ve všech 
dobách předtím – totiž cestování časem. Tento vynález umožní lidem cestovat do mi-
nulosti, budoucnosti i do dálek Vesmíru, jež byly do této chvíle ještě nemyslitelné. 
V tomto důsledku ovšem nemůže nenastat, že budou objeveny nové lidské formy živo-
ta, mimozemšťané, od nichž se budou pozemšťané velmi mnoho učit a naučí se netu-
šené, a kteří budou nepoměrně inteligentnější než samotní lidé na Zemi. Tak pokročí 
vývoj ve všech oblastech rapidně kupředu, následkem čehož budou stvořeny biologic-
ké inteligence umělého typu, jež se budou používat pro řízení a ovládání všech apara-
tur, přístrojů, elektroniky a strojů, jakož i leteckých a pojízdných zařízení atd., a to tím 
způsobem, že nebude nutné se obávat, že se biologické inteligence osamostatní 
a budou pro pozemšťany představovat nebezpečí, jako tomu bude v případě robotic-
kých lidí, kteří v tomto důsledku nyní již nebudou zapotřebí, ergo se bez okolků vyhla-
dí. 

Nyní přijde čas, kdy se zřítí všechny vesmírné stanice a satelity kolem Země, Marsu 
i Venuše, neboť stav Slunce se v důsledku své stále slábnoucí aktivity změní natolik, že 
se vyskytnou obrovské změny v gravitačních polích všech planet i samotného Slunce. 
A vědci opět začnou pracovat na plné obrátky, aby nalezli nějaké řešení, což se jim 
sice nepodaří, leč povede to k úspěchu v tom smyslu, že objeví další a neobyčejně dů-
ležitý faktor vzorce Tvoření. Avšak pozemskému světu už zase bude hrozit nebezpečí 
z kosmu; tentokrát z hlubin samotného centrálního Vesmíru. Toto nebezpečí však bude 
zřejmé až mnohem později. Předtím budou pozemšťané ještě znovu vysílat na zem-
skou orbitu umělá slunce, avšak do mnohem větší vzdálenosti než normálně. Ale ani 
v tomto směru nebudou mít mnoho štěstí, neboť jedno z umělých sluncí kvůli těžké 
poruše vzplane a sežehne rozsáhlé oblasti Země. To nebezpečně zasáhne i atmosféru, 
vlivem čehož vyvstane nedostatek kyslíku, o nějž se pak bude na celém světě válčit. 
Z této katastrofy se pak odvine ještě jedna další, neboť spálené zemské plochy 
a nedostatek kyslíku nezůstanou z ryze přírodního hlediska bez následků, takže vše 
uškodí i hospodářství a celému potravinářskému průmyslu, z čehož vznikne hladomor, 
jaký svět během všech minulých dob v běhu tisíciletí ještě nikdy nespatřil ani nezažil. 
To bude potom začátek konce konvenčního cestování Vesmírem, neboť jen o necelé 
desetiletí později bude zcela běžná už jen nejmodernější technika cestování časem, 
díky níž bude možno přemostit, resp. překlenout miliony světelných let bez jakékoliv 
časové ztráty, takže člověk při zdolávání vzdáleností již nebude znát žádné meze. Tím 
se též dosáhne okamžiku, kdy bude výzkum stáří schopen zpětnou genetickou mani-
pulací osvobodit lidi od kletby rychlého stárnutí, kterou v nejdávnější době uvalili na 
tehdejší bojovné lidi speciální genetickou manipulací genetičtí manipulátoři, zploditelé-
vládci. Touto zpětnou manipulací dosáhne člověk ještě mnohem vyššího věku, než kte-
rého již nabyl předešlými zákroky pozemských genetiků, díky nimž se jeho průměrný 
věk zvýšil na cca 400 let. To, čeho se však nyní nově dosáhne, bude znamenat délku 
lidského života pohybující se v krajně vysokém rozpětí, již bude nutno počítat 
v tisíciletích. Několik málo let nato dojde k tomu, že se s lidmi začnou dorozumívat in-
teligentní mořští obyvatelé a navážou s nimi kontakt, na základě čehož se ustanoví 
nová pozemská rasa. To však bude i doba, kdy se začnou rýsovat agrese s obyvateli 
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Marsu, načež se také skutečně rozhoří útoky na kolonie. Poté bude následovat 15 let 
relativního klidu, a tak bude pozemšťanům při pátrání po jejich skutečném původu ko-
nečně dopřáno štěstí: Jedna vesmírná výprava pozemšťanů pronikne do oblastí Siria 
a objeví tam, resp. nalezne tam důkazy o prapraprapůvodu pozemšťanů, kteří byli 
v nejdávnější době coby geneticky zmanipulovaní zplozeni v oblastech Siria zploditeli-
vládci a kteří pak uprchli, načež na svých dlouhých cestách a během mnoha tisíciletí 
nalezli a osídlili SOL-systém. Tak tedy pozemšťané nakonec najdou cestu zpět ke své-
mu původu, což však jejich problémy v žádném případě nevyřeší rychleji. S tímto ob-
jevem budou samozřejmě souviset také kontakty s velmi vzdálenými potomky někdej-
ších zploditelů-vládců, jakož i s ostatními sirijskými inteligencemi, což však nyní již 
nepovede k pronásledování a pobití potomků geneticky zmanipulovaných, pozemšťa-
nů, nýbrž ke spolupráci. Ta bude mít též za následek, že se někdejší genetická mani-
pulace definitivně zvrátí, načež budou přicházet na svět potomci, kteří budou zase 
normální a tedy již nikoliv zdegenerovaní, čímž se pak konečně uzavře kruh a člověk 
se skutečně stane člověkem ve vyrovnanosti negativního a pozitivního. 

Odstranění někdejší degenerační genetické manipulace a stále ještě rostoucí přelidně-
ní, jež bude o to více podníceno nesmírně vysokou střední délkou života lidí, budou mít 
za následek, že lidé, kteří ještě nebyli zpětně geneticky zmanipulováni, budou na Ze-
mi, ve všech koloniích na pozemšťany obydlených světech i v kosmických stanicích 
atd. dovedeni k vymření – a to způsobem, jaký již pradávno v minulosti proklamovali 
a požadovali zodpovědní lidé, totiž celosvětovým zastavením porodnosti v sedmiletém 
cyklu. V tomto rámci budou přitom smět plodit potomky vždy jen rodiče, u nichž byla 
degenerace zpětnou genetickou manipulací již odstraněna. Jen takoví lidé budou tedy 
ještě oprávněni plodit zákonem povolené potomky. Jakékoliv nepovolené plození bude 
spojeno s nejpřísnějšími opatřeními, neboť to bude nadále považováno za nejhorší zlo-
čin vůbec a bude se trestat smrtí viníků. To bude zakotveno jako nevyhnutelný zákon 
jen asi pět let předtím, než se celková kontrola nad Zemí začlení do správní oblasti 
sirijského sdružení a bude se provádět odtamtud. Země však bude mít v oné vzdálené 
době ctižádostivé vědce, kteří dosáhnou nových poznatků a učiní nové objevy – i na 
poli chemie, kterou zbaví těch posledních tajemství, neboť navzdory ohromnému vě-
dění, kterého se pozemšťanům dostane ze strany mimozemských inteligencí, ještě 
zdaleka nebudou zdůvodněna a vyřešena všechna tajemství všech věcí. A proto se 
bude pilně zkoumat dál, také v oblasti astronomie, díky čemuž pozemšťané proniknou 
až do centra Mléčné dráhy, aby zdůvodnili jeho tajemství a tajemství černé díry. 

Funkce Slunce bude obyvatelům Země působit stále větší starosti, neboť bude stále 
znatelně slábnout a nedokáže již vytvořit dostatek energií, aby darovala Zemi a Marsu 
světlo a teplo. V této vzdálené nadcházející době bude tedy již dlouho samozřejmostí, 
že budou kolem Země ve velkém odstupu kroužit umělá slunce a budou ji osvětlovat 
a oteplovat. Ani to však nebude bez rizika, jak bude patrné z události, jež se odehraje 
asi 70 let po ustavení zákona o trestu smrti za nepovolené plození potomků, až se dvě 
z umělých sluncí destruktivně srazí a napáchají velké škody. 

To jsou celkově vzato proroctví, předpovědi a mé vize pro celou řadu následujících sta-
letí a tisíciletí, přičemž pořadí výčtu se poněkud prolnulo a byly jmenovány také jen ty 
nejdůležitější budoucí události, k nimž se pojí ještě mnoho dalších věcí, např. 
v politickém, vojenském, náboženském, vědeckém, evolučním a kosmickém ohledu 
atd. Kupříkladu předpověď, že dosavadní sociální formy pozemských států budou zru-
šeny a nahrazeny tím způsobem, že se lidé již nebudou muset z vlastní iniciativy 
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a vlastními penězi starat o své zabezpečení ve stáří, neboť za to bude ručit společnost, 
resp. celkový stát, protože díky nejlevnější energii bude možno natolik podporovat 
produkci potravin, že se bude vše distribuovat bezplatně. Nejlevnější energie se bude 
získávat mnohem více, než člověk dokáže spotřebovat. Tím spadnou náklady na život-
ní zaopatření prakticky na nulu, takže se stanou nicotnými i důchody a ostatní finanční 
podpory atd., a to v neposlední řadě proto, že pro vlastní živobytí již nebudou zapotře-
bí žádné finanční prostředky. To povede též k tomu, že peníze v tomto ohledu zcela 
ztratí svou hodnotu a zachovají si určitý význam už jen pro plnění speciálních přání, 
jako např. ohledně trávení volného času a koníčků atd. Avšak to problém peněz nevy-
řeší v tom smyslu, že by se peníze jakožto platební prostředek definitivně zrušily, ne-
boť pozemšťané budou ve svém peněžním myšlení zajati ještě i v blízké a vzdálenější 
budoucnosti, takže tím bude určena ještě celá řada příštích staletí. A to i přesto, že 
budou podniknuty dva pokusy k totálnímu odstranění finančních prostředků, jež budou 
však odsouzeny ke krachu, jelikož se člověk od peněz a bohatství jednoduše tak rychle 
neodloučí. Z tohoto důvodu budou všechny dotyčné pokusy sabotovány tím, že se bu-
de jednoduše ve skrytu obchodovat se zlatem, stříbrem, platinou, palladiem a jinými 
cennými a ještě objevenými kovy, jakož i s drahokamy a šperky atd., což právě pove-
de ke krachu řečených pokusů. To ovšem neznamená, že se v mnohem vzdálenější 
budoucnosti peníze přece jen definitivně nezakážou zákonem, neboť tento vývoj je 
předurčen právě jako ten, že se již v blízké budoucnosti bude moci upustit od chovu 
zvířat, poněvadž genetická technologie konečně nalezne cestu, jež umožní rostlinám 
produkovat pro člověka nezbytné živočišné bílkoviny. Vědci totiž konečně rozpoznají, 
že je to na bázi genetické manipulace skutečně možné, přičemž toto poznání přijde již 
velmi brzy, ačkoliv bude realizováno až mnohem později, na čemž ponesou vinu 
křiklouni proti genetické manipulaci, kteří jsou slaboduše a nepochopitelně proti geno-
vé technologii a genetické manipulaci. Tito odmítaví křiklouni tedy ponesou vinu na 
tom, že budou ještě dlouhou dobu zatěžovat život masové chovy, masové transporty 
a masové týrání zvířat v miliardovém počtu, neboť rostlinno-živočišná produkce bílko-
vin by se mohla vpravdě již dávno řešit geneticko-technolo-gickou výrobou a plnohod-
notné produkty nahrazující maso by mohly být ve formě potravin již dávno na trhu, 
kdyby tomu slabomyslný odmítavý povyk již desetiletí nestál v cestě. Jejich vinou bude 
muset ještě mnoho miliard zvířat nevýslovně trpět, dokud se těmto idiotickým křiklou-
nům konečně nuceně nezacpou ústa a nebudou umlčeni. Teprve tehdy bude ukončeno 
zlo masových chovů zvířat a všechno s ním spojené týrání atd. zvířat všeho druhu. 

V proroctvích, předpovědích a vizích se nemluvilo ani o tom, že vědci brzy poznají, že 
zemská atmosféra vlastně neodpovídá normě, jež by byla pro delší život pozemšťanů 
vlastně nezbytná. To, že potomci geneticky zmanipulovaných nově přivykli zemské 
atmosféře, bylo v proroctvích, předpovědích a vizích sice zmíněno, leč nehovořilo se 
o tom, že vědci narazí na to, že pozemský dýchatelný vzduch není pro lidi vhodný 
a rovněž značně přispívá k jejich rychlejšímu stárnutí. Neřeklo se nic ani o tom, že vě-
decké poznání povede k tomu, že se má v blízké budoucnosti zahájit produkce zdra-
vějšího a pro lidské tělo přívětivějšího vzduchu, načež bude možné si toto nové a lepší 
složení vzduchu zakoupit v láhvích k soukromému užívání a k »malému prodloužení« 
života. Nejenže v pozemském vzduchu nesouhlasí poměr kyslíku a dusíku, nýbrž jsou 
nebezpečné i různé plyny, které člověk se vzduchem vdechuje, stejně jako příliš nízký 
obsah kyslíku. 

V proroctvích, předpovědích a vizích nebyla dosud zmínka ani o samotné Zemi, jako 
např. o faktu, že všem vědcům zůstalo dosud skryto, že se planeta již tisíce let nezvět-
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šuje jednoduše jen dopadajícím hvězdným prachem a meteority atd., ale neznatelně 
se roztahuje zevnitř, což znamená, že již tisíciletí probíhá sotva znatelný proces 
nadouvání, jehož vlivem pronikají vnitřní poklady Země pomalu ale jistě na zemský 
povrch. Tento nadouvací proces se bude časem stále zrychlovat v relaci ke slábnutí 
jaderných fúzí Slunce, následkem čehož se změní obzvláště všechna gravitační pole 
celého slunečního systému a speciálně všech planet. 

V dosud učiněných proroctvích, předpovědích a vizích se ovšem hovořilo o tom, že po-
zemšťané objeví a vynaleznou cestování časem a prolomí dimenze budoucnosti 
a minulosti. Nezmínilo se však to, že budou objeveny a nalezeny ještě různé další di-
menze a člověku se otevřou netušené možnosti. S tím budou však opět spojena 
i mnohá nebezpečí, a sice jak fyzikálního druhu, tak působností inteligencí z cizích di-
menzí. V tomto ohledu vzniknou nové konflikty, avšak rovněž se potvrdí mnoho věcí, 
jimž se lidé v dřívějších dobách vysmívali jako pouhým historkám science-fiction. Na 
Zemi rovněž ještě proběhne mnoho mocenských bojů a převratů, a to i tehdy, až 
vládnoucí Země již nebudou sídlit na planetě, nýbrž ve vesmírných stanicích kolem 
Země. Avšak ani tam nebudou příliš dlouho v bezpečí, neboť jistá proroctví hovoří 
o tom, že budou vládnoucí svrženi i tam nahoře. Poté bude následovat zlé období, kte-
ré zase jednou negativně ovlivní vědci tím, že člověku podřídí zvíře, které však v sobě 
bude skrývat mnoho negativního, zákeřného a zvrhlého, což se však vyvolá a provalí 
teprve jeho podrobením člověku. V tomto důsledku začne ono zvíře (nebo zvířata) na-
padat lidi, což se natolik zvrhne, že bude na pozemšťany pořádat skutečný hon a bude 
je masově zabíjet. Zdali bude toto zvíře na Zemi dopraveno z dálek Vesmíru anebo 
bude pocházet ze Země, o tom proroctví bohužel mlčí. V každém případě však budou 
lidé na celém světě nuceni se tomuto zvířeti (nebo zvířatům) bránit, což však nepřine-
se mnoho užitku, takže nakonec všem lidem na Zemi zbude jen útěk na jediný konti-
nent, z něhož se vystaví gigantická pevnost. O 300 let později vzbudí vědci zase jed-
nou mimořádnou pozornost, neboť jejich pýcha a arogance zase jednou zajdou tak 
daleko, že se budou považovat za bohy a budou velikášsky věřit, že stojí naroveň Tvo-
ření a jsou v každé podobě nepostradatelní. Poté, asi o sto let později, dojde k velmi 
zlé agresorské akci na sousední planetě Marsu, který bude napaden mnoha vesmírný-
mi loděmi a zcela destruován až k totální eliminaci materie. V oné době potom opět 
vzbudí pozornost i Ničitel, neboť tato prastará putovní planeta – která již miliony let 
ustavičně páchala neštěstí, a sice ve starých oblastech Lyry – znovu vnikne do vnitřní-
ho slunečního systému v přesném kurzu k Zemi, neboť následkem rapidního slábnutí 
slunečních funkcí budou v celém slunečním systému zcela změněna gravitační pole. 
(Pozn. od Ptaah z 13. 1. 2005: Toto nebezpečí bylo zažehnáno, neboť putovní planeta 
byla úsilím Plejaren přivedena na kurz do nejzazšího prstencového pásu SOL-systému 
mimo vnitřní sluneční systém, takže se celé prorokované dění neodehraje.) 

Ničitelský Poutník bude už jen řídce zalidněné Zemi hrozit úplným zánikem, který po-
zemšťané nebudou moci nijak odvrátit. Jelikož se budou gravitační pole v celém slu-
nečním systému náhle zcela vymykat kontrole, nedokážou Ničitele navést na jinou 
dráhou ani jej zničit, což by ovšem na druhou stranu už nijak nepomohlo, neboť Země 
se vinou ohromných slunečních změn stane neobyvatelnou. Z tohoto důvodu opustí 
posledních pár milionů pozemšťanů planetu a uprchne z ní, aby si pro osídlení vyhledali 
nějakou novou v jiné oblasti, přičemž jim poskytnou pomoc potomci někdejších po-
zemšťanů z oblastí Siria. (Pozn. od Ptaah z 13. 1. 2005: Proroctví o útěku lidí ze Země 
nadále trvá, avšak v souvislosti s následky zániku Slunce.) 
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I stane se, co se stát musí: Po nezdaru, jejž utrpí pozemští vědci při pokusu o zničení 
Poutníka, klesne jejich arogance a pýcha na bod mrazu, a tak se následně spojí 
s lidem, aby z ohrožené zemské planety uprchli. Jen tři roky poté vnikne Ničitel do ně-
kdejší dráhy Marsu a vrazí do obou měsíců Phobos a Deimos, jež při destrukci planety 
zůstaly nepoškozeny. Měsíce se rozlomí a budou ve vleku následovat velkou putovní 
planetu, která se nyní požene do dráhy Země a také ji dostihne, aniž by se s ní však 
srazila. Přesto však vyvolá nesmírnou katastrofu tím, že vrazí do zemského Měsíce, 
následkem čehož se Měsíc i Ničitel samotný roztrhají na nespočet částí, jež se ja-
ko obrovský rotující pás stočí kolem Země, přičemž moře, jezera a řeky budou vyrvá-
ny ze svých břehů a vlivem velkého vzniklého vedra se vypaří do atmosféry. Vodní 
pára a ohromná část atmosféry budou vytrženy do Vesmíru a odpaří se, zatímco i onen 
tisíciletý a neznatelný nadouvací proces Země bude nyní viditelný a Země se roztopí 
zevnitř, čímž se její povrch stane definitivně neobyvatelným. (Pozn. od Ptaah z 13. 1. 
2005: Proroctví ohledně nadouvání Země nadále trvá, zatímco prorokovaná dění stran 
putovní planety »Ničitel« odpadají, jak bylo řečeno již dříve.) 

V průběhu nadcházející doby se dostane Merkur na kolizní kurz se Sluncem a zřítí se 
do něj, což způsobí nesmírnou katastrofu a zničí poslední harmonii SOL-systému. 
Slunce bude asi po jedno století znovu vytvářet ohromné erupce, jaderné fúze 
a protuberance, jež budou sahat daleko do Vesmíru, zatímco dráhy planet budou nato-
lik narušeny, že se tyto již nebudou točit kolem Slunce. Slunce se nebude vzdouvat 
a nestane se supernovou, ale po všem tomto dění bude žhnout a slabě plát, s příleži-
tostnými výbuchy plynů a jadernými fúzemi, jež budou v běhu času stále více uhasí-
nat, aby nakonec dočista ustaly. Poté se Slunce potáhne kosmem jako mrtvá temná 
hvězda, obklopena právě tak mrtvými planetami. Definitivním koncem potom bude, že 
mrtvé Slunce a jeho stále ještě provázející oběžnice, jež se budou jednoduše vznášet 
kolem něho, přitáhne černá díra a strhne je do sebe, kde je nepředstavitelnou silou 
zkomprimuje a nechá setrvat tak dlouho, dokud následkem enormní exploze nevyvrh-
ne všechnu svou materii, čímž vzniknou nové plyny a jemné částice atd., z nichž se 
potom utvoří nové galaxie, hvězdy, planety a měsíce atd. To ovšem potrvá mnoho mi-
liard let, neboť podle propočtů uplyne asi deset miliard let, během nichž Slunce a jeho 
planety zemřou a budou nadále existovat »mrtvé«, dříve než je pohltí a definitivně 
zničí zmíněná černá díra. 

Důležité je ještě zmínit ženy a jejich postavení mezi muži v budoucí době, neboť ve 
vzdálenější budoucnosti ženy opět získají zpět své dřívější a původní místo ve světě 
mužů, a sice v naprosté rovnosti a rovnoprávnosti ohledně všech povinností, úkolů 
a prací ve společném světě žen a mužů, jako tomu bylo v nejdávnější době, kdy byli 
muži a ženy naprosto rovnoprávní a působili a pracovali společně. Stejně jako 
v nejdávnějších dobách to však bude ve vzdálené budoucnosti opět tak, že se ženy, 
poté co dostanou děti, budou muset v první řadě věnovat jejich výchově a pečovat 
o ně atd., k čemuž náleží i starost o domácnost, zatímco muži se budou muset starat 
a snažit o věci a záležitosti, které jim odjakživa příslušejí na základě jejich mužské fy-
zické konstituce atd. To také značí, že bude ve vzdálené budoucnosti znovu definitivně 
odbourána ona velká emancipace v Novém Věku, jakož i protlačování ojedinělých a 
samovládných atd. žen do vysokých a zodpovědných pozic, aby bylo mezi mužem 
a ženou učiněno místo pro rovnost a rovnoprávnost. Díky tomu pak budou ženy a muži 
opět všechno provádět pospolitě a rovným dílem jako v nejdávnějších dobách, takže 
ani muži ani ženy nebudou moci po stránce pozice, moci ani vlády vynikat 
v obchodech, správách či vládách atd., jako je to dnes ještě běžné a možné. 



Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy, rozhovory, blok 7 
 

Copyright © FIGU – http://cz.figu.org 

347 

Velmi důležité je ještě uvést i fakt, že se v nadcházející době na Zemi odehraje velmi 
mnoho negativního ohledně nemocí a nákaz, pročež by měl každý jednotlivec zcela 
mimořádně dbát na pečlivou hygienu a vyhýbat se přímým tělesným kontaktům 
s lidmi, u nichž si nemůže být zcela jist tím, že nepropadli žádné nemoci. Už jinak zcela 
neškodné nemoci či infekce mohou v budoucnu vést k mnohem závažnějším, ba nelé-
čitelným chorobám, takže je v tomto směru namístě zachovávat zcela mimořádnou 
obezřetnost. Stejným způsobem to platí i pro styky a tělesné kontakty se zvířaty, při-
čemž právě v tomto ohledu existuje obzvláštní nebezpečí na člověka přenosných cho-
rob a nákaz v tom smyslu, že požívání zvířecích potravin, jakož i přejímání virů 
a bacilů atd. ze zvířecích zbytků, jako např. z výkalů, slin, krve a chlupů atd., může 
vyvolat smrtící choroby a nákazy. (Pozn. od Ptaah z 13. 1. 2005: Viz např. ptačí náka-
za = ptačí chřipka a další nadcházející nákazy a nemoci.) Už jen z tohoto jediného dů-
vodu by se v lidských obytných prostorech neměla chovat žádná zvířata jakéhokoliv 
druhu a ani se jen krátkodobě trpět. 

Aby se nyní vysvětlila ještě fakta kolem Plejaden, resp. Plejaren, a starých Lyřanů, je 
třeba uvést následující: Plejaden/Plejaren jakožto vzdálení potomci starých Lyřanů ne-
udržují žádné kontakty se sirijskými inteligencemi ani s dnešními potomky někdejších 
zploditelů-vládců, a to ani s těmi pozitivně nakloněnými, ani s těmi negativně nakloně-
nými. Takovéto kontakty prozatím ani nejsou v plánu, ani v současnosti, ani v bližší 
budoucnosti. Kruh obou linií se má však jednou opět spojit, což ale nastane teprve 
tehdy, resp. nejdříve tehdy, až budou zrušeny genetické manipulace, neboť teprve 
v tom okamžiku budou i potomci někdejších zploditelů-vládců natolik evolučně vyspělí, 
že s nimi Plejaden/Plejaren budou moci vstoupit do kontaktu. (Mezitím se udály okol-
nosti, v důsledku kterých se mezi Plejaren a ve vědomí výše vyvinutými Siriany mohly 
uskutečnit dálkové komunikativní kontakty. Viz 450. kontaktní zpráva z 30. května 
2007). To platí i pro sirijské inteligence, což jsou zcela odlišné lidské rasy mimo Heno-
kovu původní linii, s níž nevykazují žádným způsobem příbuzenský vztah. Dnešní 
Plejaden, resp. Plejaren, stejně jako dnešní Lyřané a dnešní národy v DAL-Univerzu 
náležející Henokovo-Nokodemionovo linii, resp. Nokodemionovo-Henokovo linii, patří 
k lidským formám života, jež jsou po stránce vědomí a ducha natolik vyspělé, že již 
nemohou vstoupit do kontaktu s méně vyvinutými lidskými formami života, jako jsou 
pozemšťané, obyvatelé oblasti Siria a mnoho dalších lidských ras na jiných světech, 
aniž by byli ohrožováni na životě jejich nižšími vibracemi. (Viz výše uvedené nově exis-
tující dálkové komunikativní kontakty s více vyvinutými Siriany.) Krom toho jim též 
jejich zákony zakazují navazovat s takovými méně vyspělými životními formami kon-
takty a vměšovat se do jejich záležitostí, protože by tím nebezpečně narušili jejich sa-
mostatnou evoluci. Každá životní forma člověka se totiž musí vyvíjet z vlastní síly, 
stejně jako všechny ostatní životní formy, přičemž ty výše vyvinuté jim jen smějí na 
bázi impulzů předávat určité poznatky a informace atd., které jednak jako takové 
nejsou rozpoznány a jednak neskýtají žádnou možnost získat větší a obsáhlejší po-
znatky a možnosti, než to dovoluje nižší evoluční stupeň. Také to je tedy důvodem pro 
to, že Plejaden/Plejaren nejsou v kontaktu s potomky někdejších zploditelů-vládců 
v oblastech Siria či na jiných místech, kde někteří z nich žijí, jakož ani s vlastními sirij-
skými inteligencemi. 

Když před dlouhou dobou přišli na Zemi staří Lyřané a začali zde působit mezi pozemš-
ťany – jejichž vlastní původ spočíval jinde, jak bylo již vícekrát vysvětleno –, vybrali si 
období, kdy pozitivní ani negativní zploditelé-vládci ani jejich vzdálení potomci nebyli 
přítomni v SOL-systému a tedy ani na Zemi, resp. již zase odtáhli. Staří Lyřané 
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a později i Plejaden/Plejaren stále dbali na to, aby se se zploditeli-vládci či jejich po-
tomky nesetkali, protože chtěli jít na jednu stranu svou vlastní cestou a na stranu dru-
hou by byli s touto další Henokovou linií nuceně zapleteni do válečných akcí v důsledku 
rozdílného pohledu na svět. Ten nakonec zploditele-vládce dovedl k vyšlechtění gene-
ticky zmanipulovaných, což staří Lyřané co nejpřísněji odsuzovali, stejně jako to odsu-
zují i jejich potomci, Plejaden/Plejaren. Od té doby se tedy vyhýbali jakýmkoliv kon-
taktům s obyvateli oblasti Siria náležejícím Henokově linii, stejně jako kontaktům 
s vlastními prasirijskými inteligencemi, jež nebyly lepší než ostatní obyvatelé té oblasti. 
Na druhou stranu staří Lyřané také již pokročili dál ve své evoluci než obyvatelé oblasti 
Siria oné další Henokovo linie i vlastní sirijské inteligence, takže již z tohoto důvodu 
kontakty už nepřipadaly v úvahu, neboť by byly již příliš nebezpečné pro tělo a život. 
Staří Lyřané byli sice ještě dost váleční a intrikánští atd., avšak zároveň jim nebyla 
odepřena evoluce vědomí a ducha, nepočítaje ty, kteří se násilím nezačlenili do evolu-
ce, a museli pak také z toho důvodu opustit oblasti Lyry a Vegy atd. a přišli do SOL-
systému. Mezi nimi však byli i přátelsky smýšlející a vyspělejší lidé, již na sebe vzali 
oběť a cestovali s uprchlíky, aby je nadále poučovali a přivedli na správnou cestu lid-
skosti a evoluce, což se jim v běhu času také povedlo, i když se ustavičně mnohé ne-
dařilo. A tito staří Lyřané se pak smísili s pozemšťany, jakož i předtím potomci zplodi-
telů-vládců z oblastí Siria, a proto byli potomci starých Lyřanů a Veganů konfrontováni 
a postiženi dědičnou genetickou manipulací stejně jako úhrnem i všichni ostatní lidé na 
Zemi. K tomu došlo za poměrně krátkou dobu, neboť už po cca třech tisíciletích nebylo 
na Zemi možné najít již žádnou lidskou formu života, která by nebyla vlivem dědičnosti 
genetickou manipulací zasažena. To platilo jak pro oněch 144 210 vůdců, nižších vůd-
ců a velmi pozitivních duchovních vůdců – kteří na sebe dobrovolně všechno vzali, aby 
uprchlý národ vyučovali v Učení ducha atd. –, tak pro několik milionů normálních pří-
slušníků národa. Tím bylo umožněno, že od té doby na Zemi neexistuje už ani jedna 
jediná lidská forma života, která by v sobě nenesla dědictví degenerace negativního 
a pozitivního; ta se formuje podle toho, jak v jednotlivém člověku vzniká vyrovnanost, 
přičemž se však často objevují zvrhlosti, a to jak v negativní, tak v pozitivní podobě. 
Ačkoliv byli staří Lyřané a Vegané jistým způsobem již vysoce vyspělí, přesto ještě po-
strádali následování tvořivě-přírodních zákonů, v důsledku čehož se proti nim velmi 
často prohřešovali a spáchali mnoho neštěstí, což se však vztahovalo právě jen na 
oněch několik málo milionů lidí, již museli uprchnout ze svých domovských světů. 
Stejným způsobem si pak počínali právě i na Zemi, což vedlo k tomu, že si rovněž při-
vlastnili náboženství smyšlená potomky zploditelů-vládců a povznesli se na stvořitele-
bohy, aby tak pozemšťany strhli pod svůj vliv. Staří Lyřané tedy nebyli vlastní strůjci 
a zakladatelé pranáboženství a jejich bohů-stvořitelů a stvořitelů-bohů, nýbrž jen bez-
ohledně tyli z právě tak bezohledných potomků zploditelů-vládců. Ti uvedli v život ná-
boženské legendy a báchorky, jakož i historky o bozích a vzniku světa atd., a to jed-
nak proto, aby zastřeli a nechali upadnout v zapomnění skutečný původ lidí SOL-
systému na Marsu, Maloně a Zemi, aby jednoho dne nenašli cestu zpět do oblastí Siria, 
a jednak proto, aby mezi geneticky zmanipulovanými právě kvůli náboženstvím vy-
vstaly rozepře a války, v jejichž důsledku se měli sami decimovat, aby se již víckrát 
nepozvedli a nevydali se na cestu zpět do své pravlasti. 

Staří Lyřané a Vegané postupem času změnili své smýšlení k lepšímu, a začali tedy 
následovat Učení ducha a tím i tvořivě-přírodní zákony a doporučení, díky čemuž jejich 
celková evoluce rapidně skočila vpřed a vynesla je vysoko. To vedlo k tomu, že nyní 
dávali o to větší pozor, aby žádným způsobem nepřišli do kontaktu s potomky zplodi-
telů-vládců ani se sirijskými inteligencemi. A tak se poté, co s obyvateli domovských 
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planet uzavřeli mír, stáhli na tyto planety zpět, zatímco jiná skupina se usadila v jiné 
dimenzi z druhé strany souhvězdí Plejaden, takže se v této dimenzi nezdržovala, což 
platilo i pro staré Lyřany a Vegany a ty, kteří našli nový domov na druhé straně sou-
hvězdí Hyád ve vzdálenosti asi 150 světelných let od Země. Třetí skupina opustila náš 
Vesmír, tedy DERN-Vesmír, a pronikla do sesterského Vesmíru, do Vesmíru DAL, kde 
se tento národ rozmnožil a spojil s mnoha dalšími národy v ohromnou federaci, stejně 
jako se tomu stalo v případě Plejaden/Plejaren, jejichž federace existuje v časoprosto-
rové struktuře, jež je vůči té naší posunuta o zlomek vteřiny, a zahrnuje oblast 
o průměru cca 70 milionů světelných let, přičemž několik málo příslušníků, resp. planet 
federace se nachází v naší časoprostorové struktuře. 

Tím vším by vlastně mělo být řečeno dostatečně mnoho, aniž by bylo ještě nutné po-
dávat speciální vysvětlení. Ohledně letopočtů se tak jako tak nehodlám přít, neboť 
shledávám, že by bylo zcela nevhodné, kdyby vešla ve známost data, kdy se ony udá-
losti přihodí. Co však bude pro skupinu i všechny ostatní lidi bezpochyby ještě zajíma-
vé, je to, že se léta nesmělo mluvit o určitých věcech ohledně návštěv mimozemských 
inteligencí, vyjma těch, které jste jmenovali vy a speciálně ty. Uvedl jsi mi přece, že 
o tom při vašem odchodu budu smět otevřeně hovořit. 

překlad: Ondřej Štěpánovský, korektury: Jan Bayer, Michal Dvořák 

  


