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

Es werden erzittern Amerika und das Europaland,
wenn vom Osten Freiheit kommt mit harter Hand,
die unterdrückt wird von Amerika und Europa her,
die jedoch gestraft werden durch eine harte Lehr,
für den Weltherrschaftssinn, den sie böse hegen
und damit Länder und Völker in Diktaturen legen.
Der grosse Bär wird kommen, der Freiheit bringt,
Russenland, das die ganze Unfreiheit niederringt,
die in Amerika und Europa aus vieler Munde gellt,
wie vielfach in andern Ländern rund um die Welt;
doch der Bär aus dem Osten wird sie vernichten
und das Ganze zu Frieden und Freiheit schlichten.
Doch es wird lange dauern bis dahin, mit Klagen,
die mit Tränen werden in die Welt hinausgetragen,
weil böser Terrorismus, Diktatur, Hass und Krieg
dem Frieden und der Freiheit verwehren den Sieg.
Macht und Weltherrschaftsgier zerreissen die Welt,
und in vielen Ländern gar manch Todesschrei gellt,
weil Amerika sowie Europa Unfreiheit hinaustragen
und die Menschen mit Krieg, Not und Elend schlagen.
Die Unfriedenstifter, deren Tun auf Macht gründet,
werden vom Bären belehrt sowie ihnen verkündet,
dass Weltmachtansprüche böse Unfrieden schürt,
was die Menschheit in Tod sowie Verderben führt.
Darum wird der Bär alles Übel Amerikas zerreissen,
und es wird auch Europa das gleiche verheissen.
Wenn gewalttätig vom weltraffenden Amerika her
Kriege alles in der Welt zerstören, kreuz und quer,
wenn von der Europa-Diktatur gleiches widerhallt
und Mordgeschrei von bösem Terrorismus erschallt,
dann wird der Bär starten, den Unfrieden zu beissen,
und das wird der Westmächte böses Tun zerreissen.

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

Bülach, 7. Juli 1947, Eduard Albert Meier
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