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Výňatek z 625. oficiálního kontaktního rozhovoru mezi Billym a Ptaah 
Sobota, 15. srpna 2015, 17:44 hod 
 
Billy  ….  Ale  něco  jiného:  »Islámistický«  stát  páchá  nadále  a  pořád  zločinecky  zvrácené 
intriky,  proti  kterým  irácká  a  syrská  armáda,  stejně  tak  i  britské  a  US  americké  perutě 
nasazené proti IS, podnikají příliš málo a nikoliv to, co je správné, aby vymýtily stát islamistů. 
Na jednu stranu mají asi mnohá vojska a piloti radost z toho, že mohou vést válku, přičemž 
závažnou  roli  hraje  touha  po  dobrodružství  nebo  radost  ze  zabíjení  a  ničení,  na  stranu 
druhou  hraje  v tom  celém  vlažném  jednání  proti  IS  krajně  významnou  roli  profitování 
zúčastněných států. To se děje totiž tím způsobem, že vlažné a téměř neužitečné boje, které 
jen  opotřebovávají  válečný materiál,  a  intriky  regulérní  armády,  jakož  i  cizích  vzdušných 
vojsk,  které  ve  velkém měřítku  používají  rakety  a  bomby,  což  udržuje  při  životě  vojenský 
průmysl,  který  celý  ten  válečným materiál  dodává  k těmto  bezvýsledným  činům  proti  IS, 
z čehož přirozeně velkou měrou profitují i státy samotné. To proto, že kasírují obrovské daně 
od výrobců válečných letounů, zbraní, munice, raket a výrobců bomb. Kromě toho se mohou 
cizinci – speciálně USA – uhnízdit v Iráku, Sýrii, v Afghánistánu a nově i v Turecku a tvrdit, že 
prý poskytují »pomoc« proti »státu  islamistů«. Tímto  způsobem  se  roztáhnou v dotyčných 
státech  tak,  jak  to už odpradávna v celém  světě dělá na prvním místě USA a nadále dělat 
bude,  čímž  se  oddávají  své  světové  imperializační  nadvládě,  resp.  usilování,  aby  mohli 
neustále více rozšiřovat sféru svého politického, vojenského a hospodářského vlivu a moci. 
Jak  už  bylo  řečeno,  na  prvním  místě  v této  věci  stojí  USA  –  bezohledně,  kriminálně, 
způsobem lidskými životy pohrdajícím a zneužívajícím jakékoliv právo a ba přímo zločinecky. 
USA, které se lživě a podvodně naparuje jako světová policie a nezištný zachránce svobody a 
světa, a přitom se neštítí vyprovokování zákeřných válek, což odnepaměti celosvětově dělali. 
Např.  ve  Vietnamu,  z čehož  nakonec  vyústilo  desetileté  zabíjení,  vraždění,  znásilňování, 
týrání, ničení a  likvidace,  stejně  jako nevýslovně mnoho nouze, bídy, bolesti a  žalu. Tehdy 
totiž, bylo  to 4.  srpna 1964 –  jak ostatně vím od  tvé dcery Semjase,  jakož  i od  tebe a od 
Quetzal,  a  o  čemž  jsem  už  leccos  četl  –  vyhledala  americká  tajná  služba  NSA  (National 
Security Agency) zločinecký způsob, aby vyprovokovala válku proti komunistickému severu 
Vietnamu,  ačkoliv  Severní  Vietnam  (Vietnamská  demokratická  republika  –  pozn.  překl.) 
žádným způsobem nezpůsobil důvod k válečným aktivitám. NSA tedy vytvořila v Jihočínském 
moři na ničiteli,  torpédoborci »USS Maddox«  chybnou,  resp.  falešnou ozvěnu  sonaru, aby 
agenti NSA mohli oficiálně  jednat, a sice způsobem, že vědomě, falešně a  lživě sami vyložili 
jimi  zapříčiněnou  a  neškodnou  ozvěnu  sonaru  jako  útok  torpéda  ze  strany  Vietkongu. 
Všechny  z toho  vědomě  provedené,  mamem  a  klamem  vzniklé  a  zfalšované  informace, 
zprávy a souřadnice proběhly okamžitě skrze informační filtr tajné zpravodajské služby NSA, 
která  zmanipulovala  a  zfalšovala  i  všechny  radiotelegramy,  fotky  a  námořní mapy,  a  sice 
kromě  toho,  že  na  ničiteli,  torpédoborci  »USS Maddox«  vyvolali  vědomě  chybný,  a  tedy 
údajný a vskutku vymyšlený velký, bojový a torpédový alarm. Válečná loď změnila následkem 
toho  přirozeně  svůj  kurz  a  zahájila  těžkou  palbu  po  mnoho  hodin  na  imaginárního  a 
neexistujícího protivníka a divoce pálila přes moře. A  to kromě  toho, že ve stejný den US‐
letadlová  loď  (USS  Ticonderoga)  provedla  bojovými  letouny  »odvetné  útoky«  na  město 
Hanoi. Samozřejmě nebyly na moři trefeny žádné lodě Vietcongu, ponorky či torpéda, neboť 
nic takového nebylo vůbec v oblasti ničitelského torpédoborce a navíc se Severní Vietnam na 
tom celém vůbec nepodílel. Skutečností  je, že NSA spustila perfektní divadlo, které sloužilo 
tomu, aby USA zatáhly Vietcong do války v naději, že Severní Korea by mohla být napadena 
americkými  ozbrojenými  silami  v zájmu  světovlády  USA.  To  ale  skončilo  úplným  fiaskem, 
neboť  Severní Vietnam  se  nenechal  porazit,  nýbrž  ponížil USA  –  tehdy  nejsilnější  armádu 
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světa  –  a  udělil  jejich  ozbrojeným  silám  během  desetileté  války  porážku  za  porážkou  a 
nakonec  kompletní morální  i  vojenskou  prohru  a  ztracenou  válku.  Podle  tvých  dřívějších 
vysvětlení stála žel tato válka ve Vietnamu více jak šest a půl milionů lidských životů, přičemž 
se  ale  dnes  tvrdí,  že  jich  bylo  »jen«  pět milionů.  Principiálně  je  ale  ještě  potřeba  říct,  že 
ozbrojené  síly  všeobecně,  tj.  všech  států,  jsou  drilované  v tom,  aby  bezuzdně  a 
bezmyšlenkovitě zabíjely a vraždily, přičemž se ale také spáchaly nestvůrné válečné zločiny 
ve  všemožných  podobách  a  ženy  a  děti  jsou  sexuálně  zneužívány,  znásilňovány  –  a  krom 
mnoho nezúčastněných  lidí z lidu –  jsou mučeny, týrány a zabíjeny. Podíváme‐li se ale nyní 
na  všechno  ještě detailněji, než  jen ohledně  zmíněných  intrik USA,  intrik,  které opovrhují 
lidmi a  zneužívají právo  stran USA, pak  se dostávají do centra pozornosti US‐američtí  lidé. 
Z toho  jasně vyplývá,  že velká  část obyvatel USA  trpí beznadějnou psychózou. Velká masa 
paranoiků – při celkovém počtu obyvatelstva 320 milionů lidí – zaujímá velkou část lidí, která 
žije  psycho‐stihomamem.  V tomto  velkém  počtu  paranoiků  nelze  přirozeně  jmenovat  jen 
obyčejné  občany,  nýbrž  obzvláště  i  mnoho  politiků,  příslušníků  policie,  tajných  služeb, 
mocných  lidí  v hospodářství,  armádě,  politických  stranách,  religionistů  a  sektářů,  jakož  i 
členů nenávistných a teroristických uskupení atd. Všichni mají společné – tedy nikoliv  jen ti 
v amoku  jednající,  kterých  je  v USA  stále  více  –,  že  se  cítí  ohroženi,  považují  se  za 
pronásledované,  zrazené  a  propadli  beznadějné,  chorobné  paranoie,  na  základě  které  žijí 
v bludné  představě,  že musí  vyhladit,  vyhnat  a  zabít  všechny  ty  lidi,  kteří  pasují  do  jejich 
rasistického obrazu nepřítele. Obzvláště mají  všichni  ti psychicky nemocní,  tedy paranoici, 
kteří jsou také přirozeně více či méně psychopaticky založeni, zbabělý strach, že by mohli být 
coby bílí občané USA zabiti jinobarevnými, jinak rasově orientovanými a i jinak věřícími lidmi. 
V popředí přitom  stojí  coby obraz nepřítele pro bílé psychicky  stižené US‐Američany  zcela 
mimořádně  černoši,  kteří  jsou  obviňováni  z toho,  že  chtějí  zabíjet  a  vraždit  bělochy,  aby 
nakonec převzali vládu v USA nad bílou rasou. A tento zbabělý strach, a s ním spjatá bludná 
představa, být  coby běloch  zabit  černochem,  je u paranoidně narušených osobností  zcela 
iracionální  vůči  efektivní  skutečnosti  a  pravdě,  která  dokazatelně  říká,  že  existuje 
šestinásobně  vyšší  pravděpodobnost,  že  je  člověk  zabit  bělochem,  než  právě  být  zabit 
černochem.  Pravdou  je,  že  jen  14  procent  všech  bílých  obětí  vražd  bylo  zabito  černochy, 
zatímco naproti  tomu 84 procent vražd bělochů  je nutno připsat bílým US‐Američanům. A 
celkově je ve věci vzmáhající se paranoie ve velké části obyvatelstva USA potřeba říct, že jsou 
tím  postiženy  i  státní  instituce,  přičemž  v popředí  přitom  stojí  obzvláště  policie,  neboť 
pravděpodobnost,  že  Afroameričan  bude  zastřelen  bezpečnostními  silami  je  prokazatelně 
sedmkrát  větší  než  u  bělocha.  To  celé  je  následek  patologického  stihomamu,  bludných 
spikleneckých  teorií  a  paranoidních  způsobů  chování  všech  rasových  nesnášenlivců  ve 
značné části obyvatelstva USA, přičemž skutečnost je také taková, že v této věci nikde jinde 
na světě nevládnou stejné,  či byť  i  jen přibližně stejné poměry,  jako právě v USA.  Je široce 
rozšířen  zbabělý  strach  bělochů,  totiž  bílých  US‐Američanů,  že  by  Afroameričané,  či  jiní 
nebílí, v Americe mohli převzít moc nad USA a jejími obyvateli. V tomto ohledu to ale nejsou 
jen černoši, kteří naplňují paranoidně‐psychopatické myšlenky US‐amerických rasistů, neboť 
jsou  tím  vpravdě  i  náboženství,  ve  kterých  vidí  velká  nebezpečí,  přičemž  obzvláště 
muslimové  a  židé  ztělesňují  rasistický  nepřátelský  obraz,  neboť mají  být  nebezpečím  pro 
celou  zemi, náboženskou  a  sektářskou  křesťanskou  víru  a hospodářství. A  v této  věci  jsou 
mimořádně  paranoidně‐psychopatičtí  ultrapravicoví  republikáni  a  také  takzvaní  liberální 
míroví apoštolové největšími křiklouny, hašteřivci a štváči (demagogy), přičemž v popředí se 
v tomto ohledu nachází »Tea Party«, kteří vidí v každém islámsky či židovsky věřícím člověku 
potencionálního  teroristu. Přehlíží se přitom, že  jen v Americe od 11.  září 2001 – kdy bylo 
zničeno Světové obchodní centrum  teroristy  z islamistické Al‐Káidy – bylo  spácháno bílými 
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rasisty více  teroristických útoků a dvakrát  tolik  lidí zabito, než  tomu bylo vinou radikálních 
islamistů a židů v USA. Zkoumáme‐li dále důkladně a kriticky rasizmus US‐Američanů, pak se 
nám  dostane  do  centra  pozornosti  i  pravicově  radikální  scéna,  přičemž  je  patrné,  že 
neonacisté  v USA  jdou  vyloženě  na  hon,  aby  Afroameričany,  židy, muslimy, Mexičany  a 
všechny  ostatní,  kteří  nenáleží  US‐americkému  obyvatelstvu,  pronásledovali,  poškodili  či 
dokonce  zavraždili.  K těmto  rasovým  štváčkům  patří  i  »Volksfront›,  »Aryan Nations  88«  a 
»Knights  of  the Ku‐Klux‐Klan«  atd.,  přičemž  jen na  středozápadě USA  existuje  více  jak  30 
nacistických organizací, které páchají zlé rasové zločiny a dopouští se stále většího násilí. A že 
se  to  vše může  dít,  to má  další  odůvodnění  v nezaměstnanosti  a  stoupající  chudobě,  což 
vytváří úrodnou půdu pro další strach a paranoiu. Toho využívají nacisté a jiní rasisté k tomu, 
aby získali znejistěné lidi pro rasový teror rasistickými lži a pomluvami, přičemž je obzvláště 
radikalizována mládež. Nejsou to ale jenom nacistické organizace, Ku‐Klux‐Klan a další známá 
rasistická uskupení, která podporují rasizmus v USA, neboť jakkoliv to zní neuvěřitelně, jsou 
to ve skutečnosti i bezpečnostní skupiny a bezpečnostní organizace, jako např. FBI (Federální 
úřad  pro  vyšetřování),  která  je  v USA  největším  školitelem  teroristů  a  CIA  (Ústřední 
zpravodajská služba = zahraniční tajná služba Spojených států). Jedná se o organizace, které 
kolem dokola podněcují paranoiu v obyvatelstvu. Dělají to tak, že přemluví ve vědomí slabé 
či  jakkoliv  svolné  lidi  k tomu,  aby  provedli  útoky  a  teroristické  činy,  přičemž  se  pak 
»pachatelé«  honí  jako  v divadelním  představení,  zajmou  se,  představí  je  obyvatelstvu 
prostřednictvím médií, a pak  je odsoudí. Takže skutečností  je, že od 11. září 2001 do  roku 
2015,  z celkového  počtu  175  »zmařených«  teroristických  útoků  v USA  nejde  na  vrub 
spolkových úřadů jen pouhých šest. Pravdou je také to, že od 11. září 2001 až do roku 2015, 
bylo  v USA  zastřeleno  více  jak  5000 mužů  a  žen  bělochy  a  ve  stejném  období  jen  26  lidí 
radikálními  islamisty.  Dále  je  třeba  říct  ohledně  poblouznění  zbraněmi  US‐Američanů,  že 
během posledních 14 let bylo v USA zabito 30 000 dětí zneužitím střelné zbraně, jakož i opět 
v letech  2001‐2015  jen  chybným  zacházením  s vlastní  střelnou  zbraní,  kdy  nedopatřením 
vyšla  střela,  zemřelo  rovněž  5000  lidí. A  když  takto  sledujeme  pravdu,  tak  lze  rozpoznat, 
že důsledek  takovýchto  událostí  si  v USA  vyžádá  mnohem  více  smrtelných  obětí,  než 
teroristickými  útoky  islamistických,  židovských  či  jiných  nebílých  lidí  podle  US‐americké 
klamné  představy  rasismu.  To  ale  neodrazuje nejmocnější  americkou  lobbystickou  zbrojní 
firmu  na  světě  NRA  (Americká  střelecká  organizace)  od  toho,  aby  po  celé  zemi  nadále 
popoháněla  kupředu  šíření  šílenství  v  ozbrojování  obyvatelstva,  a  přitom  ignorovala 
skutečná fakta zneužívání zbraní. Zbrojní  lobby, na kterou je napojen  i celý zbrojní průmysl, 
nechce vidět pravdu a nestará se o to, že zbraně si ročně vyžádají tisíce mrtvých, neboť jejich 
zájem  spočívá pouze  v obrovském  finančním profitování, pročež  vědomě podporují  strach 
v obyvatelstvu a paranoidní poruchy osobnosti. Že se v důsledku toho ale vyskytuje stále více 
případů hromadného přepadení v amoku, vražd a teroristických činů, to je v žádném případě 
nezajímá. Naproti tomu využívají všechny tyto zvrácenosti ke svému prospěchu, neboť čím 
více se  toho v této věci přihodí,  tím více mohou kontrolovat obyvatelstvo, a sice proto, že 
díky těmto hromadným přepadením v amoku, vraždám a teroristickým činům a díky zbraním 
užívaným za těmito účely mají mocný prostředek bludného strachu, kterým lze lidi ovládat a 
kontrolovat. A přesně to se děje prostřednictvím zbrojní  lobby, zbrojního průmyslu, tajných 
služeb, hospodářských předáků a jiných panujících, a sice až do nejvyšších pater úřadů a vlád. 
O USA se tedy musí hovořit jako o paranoidně‐psychopatickém národě, přinejmenším co se 
týče té psychotické části celkového obyvatelstva. Pokud by tomu tak nemělo být, jak je tedy 
možné,  že  se  nejdříve  střílí  a  teprve  poté  přichází  dotazování,  jak  ostatně  dokazují  fakta. 
Prvně střelba, pak až dotazování; to je v USA skutečně nepsané a jaksi svaté pravidlo, což se 
prokazuje i v zacházení se zbraněmi a u střelby policie, neboť jen v měsících leden až květen 
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roku 2015  zastřelili policisté 385  lidí, přičemž  správné označení  je patrně  spíš  legalizovaná 
vražda. A uváží‐li člověk rasizmus, který je policií nepokrytě provozován, pak se nelze divit, že 
je  zastřeleno  zpravidla  čtyřikrát  více  černochů,  než  je  tomu  na  druhé  straně  v případě 
bělochů. Podíváme‐li se důkladně na stav věci, pak je na jednu stranu důvodem pro vztekle 
střílející policisty zbabělý strach, na druhou stranu ale možnost vykonávat  jejich mocenské 
chování  nad  jinými  lidmi  a  touha  zabíjet,  a  sice  speciálně  co  se  týče  nebílých  nebo  jinak 
věřících, kteří nezapadají do jejich bílého rasového schématu. A koukneme‐li se na celou tuto 
věc do budoucnosti, pak se počet civilních obětí bude důsledkem bezohledného, zbabělého 
strachu a podělaných policistů  stále a velmi drasticky  zvyšovat. A  to  se bude dít proto,  že 
masa  přelidnění  ustavičně  dále  roste,  v důsledku  čehož  vznikne  stále  více  konfliktů  všeho 
druhu, kterým čelí – právě obzvláště v USA – ustrašení a zbabělí, ve vzteku střílející policisté, 
kteří jednoduše odprásknou a zavraždí chybující, či zdánlivě chybující, tedy nevinné. A to se 
děje pod záštitou stání ochrany, protože už od drahné doby americká vláda stále masivněji 
rozšiřuje  ozbrojení  a  pravomoc  policie,  a  v budoucnu  tomu  bude  stále  více,  zatímco 
obyvatelstvo k tomu nesmí nic říct, nebo skoro nic. V současné době  je v USA přes 800 000 
policistů, přičemž určitý počet z nich  je nutno označit za skutečné zabijáky v uniformě a po 
každé vraždě uniknou bez trestu, prostě podle pravidla, že všichni coby policisté mají státem 
zaručené  právo  zastřelit  člověka,  když  se  cítí  »ohroženi«  anebo  jsou  vystaveni  jinak 
speciálním okolnostem »nebezpečí«. U tohoto pravidla je úplně neslýchané, že oběť nemusí 
vůbec nést zbraň, ani nemusí policistu napadnout, aby ho zastřelil, neboť naprosto postačí, 
když  se  člověk  neobratně  vyjádří  či  pohne,  anebo  když  se  policista  cítí  »ohrožen«,  což  je 
velmi často zcela bezdůvodně, jak to takové případě vždy a pořád dokazují. Rasová nenávist 
v USA zuří nicméně dál vinou  jejich bílých obyvatel a urychluje stále se zvyšující násilí proti 
Afroameričanům a všem ostatním, kteří nezapadají do bílého rasového schématu rasových 
nenávistníků. Tato US‐americká  rasová nenávist, celý  zbabělý  strach před Afroameričany a 
především  před  lidmi  různých  zemí  a  náboženství  atd.  odpovídá  chorobnému,  zle 
paranoidně  psychopatickému  narušení  osobnosti,  jenž  zuří  v  celém  národě USA  a  čemuž 
propadla  jedna velká část americké populace. Celý zbabělý strach, rasová nenávist a v této 
věci  začleněný  stihomam  spočívá  patrně  jednak  –  jak  už  jsi  jednou  řekl  –  na  skutečných 
genově  zděděných  »vzpomínkách«  z doby,  kdy  se US‐americký  svět  potýkal  s otroctvím  a 
s tím  spjatými  hrůzami  a  vražděním  otroků,  které  spáchal  Ku‐Klux‐Klan  a  jiní  rasoví 
nenávistníci. Na druhou stranu, jak jsi také vysvětlil, zbabělý strach a stihomam spočívá také 
odpradávna  v genových  »vzpomínkách«  ve  věci  původu  a  příčiny  příchodu  bílého  prvního 
obyvatelstva do dnešní US‐Ameriky. Skutečností přece je, že většina dnešních obyvatelů USA 
jsou  vzdálení potomci dřívějších bílých přistěhovalců do Ameriky,  kteří do  tehdy  velebené 
země  »imigrovali«  jen  proto,  že  museli  z Evropy  uprchnout  v důsledku  jejich  různého 
náboženského  sektářství,  nebo  v důsledku  jejich  praktikované  kriminality,  neboť  v Evropě 
byli  nenáviděni,  pronásledováni  a  ohrožováni  na  životě.  To  v nich  vytvořilo  nenávist  proti 
všem,  kteří  nebyli  stejní  a  co  lze  v rozšířené  podobě  vyjádřit  i  jako  podivná  »rasová 
nenávist«,  totiž  ve  vztahu  ke  všem  těm,  kteří  nepropadli  sektářství.  To  se  netýkalo  jen 
obyčejných  občanů,  nýbrž  i  úředníků  a  vládnoucích.  To  celé  tedy  spočívá  ve  skutečnosti, 
která  se  pevně  genově  usadila  v sektářsky  věřících  imigrantech  a  zůstala  uchována  do 
dnešního  dne  po mnoho  generací  hluboko  v DNA,  takže  velká  část  obyvatelstva  USA  je 
celosvětově  nejhorší  ohledně  zbabělého  strachu,  obětování  černochů  či  jiných  nebílých. 
Myšlenky a z nich vyvěrající pocity rasových nenávistníků se projevují  tím, že vlastní  tělo a 
život  lze uchovat  v bezpečí  jen  zbraní  a  jejím použitím proti  spolubližním. Tolik  tedy  toto, 
přičemž k tomu chci  ještě říct, že  i v této věci by bylo zapotřebí se chopit pořádku, přičemž 
obzvláště by bylo nutné zaměřit se na rasistická uskupení, rasistické organizace všeho druhu, 
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tedy  i všechna nacistická a  jinak extrémisticky rasově orientovaná uskupení v USA, které  je 
potřeba vymýtit, a sice pomocí »Mezinárodních mírově bojových jednotek«, podle schématu 
Nokodemiona‐Henoka.  Chci  k tomu  ještě  říct,  že  vše,  co  jsem  zmínil,  jsou  nepopiratelné 
skutečnosti, které mimořádně intenzivně volají po tom, aby se konečně založily celosvětové 
»Mezinárodní mírově  bojové  jednotky«,  jež  budou  vycvičeny  k vytvoření  pořádku, míru  a 
svobody  lidsky  důstojným  způsobem  pomocí  »násilné  nenásilnosti«.  A  sice  také  v tom 
ohledu,  že  jakákoliv  rasová a náboženská nenávist,  jakož  i nenávist  k cizím etnikům, bude 
zcela  znemožněna, přičemž  v této  věci na prvním místě  v civilizovaném  světě  stojí  zdolání 
USA.  Sice  je  v případě USA otázkou, podíváme‐li  se na  všechnu  to  rasovou nenávist,  trest 
smrti,  nespravedlivé  vykonávání  trestu  a  soudní  pravomoci  atd.,  zda  lze  o  tomto  národě 
hovořit  jako o »civilizovaném«. Nuže, co se týká nasazení »Mezinárodních mírově bojových 
jednotek«, tak ty musí sestávat a jednat dle principu »násilné nenásilnosti« (aktivní nenásilí – 
pozn. překl.) a bez jakékoliv zvrhlosti. Musí totiž jednat proti všem zvrácenostem, které se na 
Zemi vyskytovaly ve válkách u všech armád odnepaměti a také se vyskytují i v dnešní době ve 
stále  horších  podobách.  To  tedy  znamená,  že  v boji  se  smí  zabít  jen  v tom  nejkrajnějším 
případě  nouze.  Totiž,  když  už  neexistuje  žádná  jiná  možnost  k ochraně  vlastního  života 
bojovníků »Mezinárodních mírově bojových  jednotek« nebo nevinných. Principiální způsob 
boje  a  vlastní  postup  boje  těchto  jednotek  spočívá  v tom  –  jak  vím  z úložních  bank 
Nokodemiona‐Henoka  –,  že  se  protivník  obklíčí  patřičnou  přesilou,  a  pak  se  všemožnými 
omamnými bojovými prostředky, např. omamným plynem, nebo jinými omamnými látkami, 
stejně tak i paprskovými či šokovými zbraněmi atd. zneškodní a zajme. Poté se zajatci uvězní 
v bezpečných táborech atd. a v určitých případech budou posláni do vyhnanství. Je to tedy 
tak, že »Mezinárodní mírově bojové jednotky« plní své povinnosti proti válkám, terorizmu a 
různým  zvěrstvům  atd.  pomocí  »násilného  nenásilí«,  aby  se  přitom  dodržela  v každém 
ohledu  lidskost a nedošlo  tak k týrání, vraždám, zabíjení a znásilňování atd.  Jak v této věci 
vím  z úložních  bank,  tak  »Mezinárodní mírově  bojové  jednotky« Nokodemiona  a Henoka 
byly vždy nasazeny tak, že prvně postupovaly vpřed s velkou přesilou a nepřítele obklíčily a 
za druhé nebyly  zaměřeny na  zabíjení a  vraždění, nýbrž na  to, aby nepřítele  zneschopnily 
k boji  za pomocí odpovídajících prostředků a  zbraní. Za  tímto účelem aplikovaly »násilnou 
nenásilnost«.  K dispozici  měly  jak  různé  účelné  paprskové  zbraně,  tak  i  plyny  a  další 
prostředky,  kterými  byli  protivníci  omámeni,  zneschopněni  boje,  zajati  a  nakonec  podle 
okolností – pokud  to bylo nezbytné – posláni do  vyhnanství nebo  internováni do určitých 
táborů.  Většina  těch  ovšem,  kteří  byli  způsobilí  ke  svobodě  a  nepředstavovali  žádné 
nebezpečí  ve  věci  teroristických  činů  a  válečných  jednání,  se mohli  po  určité  době  vrátit 
zpátky do každodenního života a ke svým  rodinám. Stejný princip by byl možný  i u nás na 
Zemi namísto zabíjení a vraždění, neboť i zde na tomto světě existují plyny a jiné látky, které 
by »Mezinárodní mírově bojová jednotka« mohla využít, aby odstranila protivníka, učinila ho 
neschopným  boje,  aby  ho  pak  internovala  do  nějakého  tábora,  poslala  do  vyhnanství, 
dopravila  ho  na  deportační místa,  anebo  aby  ho  opět  nechala  vrátit  se  do  každodenního 
života a ke své rodině, pokud by se začlenil do míru a  lidskosti. Jenže pozemšťané na jednu 
stranu raději zabíjí, vraždí, týrají a znásilňují a na druhou stranu jsou natolik lační po zisku, že 
si  mnohem  raději  krádežemi  a  loupežemi  zajistí  válečnou  kořist,  stejně  jako  podporují 
továrny na munici a zbraně atd., kterými vydělávají miliardy, aby pak celkově vše nasadili za 
účelem  vražedných  válek  a  terorizmu,  důsledkem  čehož  umírá,  je  zraněno  či  zmrzačeno 
bezpočet lidí, dochází k strašlivému ničení a je zlikvidováno nesmírné množství přírody, fauny 
a flóry. 
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Ptaah 
46.   To máš pravdu. 
47.   Skutečně by to bylo na Zemi možné s veškerými dnes dostupnými formami techniky a 

se všemi vědomostmi vytvořit účelné »Mezinárodní mírově bojové  jednotky«, které 
by byly vybaveny všemi tebou jmenovanými nezbytnými prostředky, takže by při užití 
»násilného nenásilí« už nedocházelo k žádnému vraždění a usmrcování. 

48.    Protivníci či chybující atd. by byli efektivně za pomocí vhodných prostředků a látek už 
jen  zneschopněni boje omámením, aby pak byli  internováni ve vhodných  táborech, 
drženi  na  zabezpečených  místech  daleko  od  společnosti,  či  aby  byli  posláni  do 
vyhnanství. 

 
Billy  Tím  by  se  šlo  vyvarovat  rovněž  i  těžkých  zločinů  jednotlivců  i  skupin  vůči  bližním, 
jakož  i  týrání,  válkám  a  s tím  spjatých  zvráceností  všeho  druhu,  jako  např.  vinou  tajných 
služeb  a  vojska  USA,  k čemuž  patří  i  ničení,  vraždy  náboženského  a  jiného  sektářství  a 
terorizmu,  jako  je  tomu  např.  v případě  »Islámistického  státu«  a  jeho  stále  se  více 
rozšiřujících odnoží, jakož  i »Tálibánu« atd. A ohledně IS je potřeba říct, že média, novináři, 
politici  a  svět  ještě  stále  nepochopili  a  neporozuměli,  že  IS  není  »Islámský  stát«,  nýbrž 
zločinecká milice, která se nazývá »Islámistický stát« a že tedy příslušníci IS jsou »islámisté«, 
což svědčí o úplné hlouposti, pitomosti, nelogice a nerozumu. Efektivně správné a pravdivé 
je totiž to, že skutečné muslimy a muslimky je nutno principiálně označit jako »věřící islámu« 
či  jako  »islámce«.  V důsledku  toho  existuje  rovněž  zásadní  rozdíl  mezi  »islámisty«  a 
»islámci«, stejně jako mezi »Islámským státem« a »Islámistickým státem«. Žel ale nejsou ani 
jazykovědci, lingvisti, nakladatelství pro slovníky a pisatelé v novinách atd. natolik vzdělaní a 
kovaní ve věci německé řeči, jako jsou v této věci plejarische učenci, takže nedokážou myslet 
logicky a nedokážou ani  rozpoznat nápadný  rozdíl mezi pojmy, ani  je nedokážou  zanést a 
vřadit do odpovídajících slovníků a lexikonů atd. 
 
Ptaah 
49.     Tak tomu skutečně je. 
50.  Pomocí »Mezinárodních mírově bojových jednotek« by byly i USA svázány ve své touze 

vykonávat světovou policii a mocenské zrůdnosti,  takže by už nemohly  jednat ve své 
válečně štváčské, anektující podobě a způsobem, kdy vedou války zločinecky využitím 
tajných služeb. 

 
Billy  Což by také znamenalo, že vměšování ze strany USA do diktatury EU a do její idiotské 
diktátorské politiky by mělo konečnou a to platí i ohledně štvanice proti Rusku, kterou v EU 
provozuje zcela obzvláště ve spolupráci s USA německá spolková kancléřka Angela Merkel. 
Diktátorsky  vedená  politika  EU  pořád  dál  podněcuje  rozsáhlý  konflikt  s Ruskem,  což  ještě 
může  vést  k velmi  závažným  následkům,  pokud  EU  diktatura  a  především  Angela Merkel 
konečně  nezmění  kurs  a  nepřejde  ze  zlé  konfrontace  na  mírové  soužití.  Pokud  se  tak 
nestane,  pak  tím  bude  s konečnou  platností  trpět  celá  Evropa,  a  tím  i  Švýcarsko,  jakož  i 
Rusko a jeho stoupenecké státy, stejně tak i celý svět. 
 
Ptaah 
51.  O  tom  není  zjevně  pochyb,  pokud  půjde  EU  dál  stejným  stylem  rozdmýchávajícím 

oheň, do kterého přilívá olej tato Angela Merkel, která  je v EU směrodatná základní 
síla všech diktátorských manýrů, diktátorského usilování, mocenských ambicí, anexí 
států do EU a realizace a chybných opatření v této věci. 
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Billy  Přičemž »pánové  tvorstva«  sedící  za  kormidlem EU  si  ve  své hlouposti  a pitomosti 
nevšímají  a  nechápou,  že  jsou  rovněž  manipulováni  naivní  realitě‐odcizenou  spolkovou 
kancléřkou, která je sama podváděna politiky z USA a nestoudně zneužívána pro jejich tajné 
a odvěké plány ve věci celosvětové nadvlády, což s sebou samozřejmě nese snahu vměšovat 
se  do  diktatury  EU. A  tak  tomu  skutečně  je,  neboť  ona  je  pro USA  skutečně  směrodatná 
hlavní osoba pro  realizaci  jejich  skrytých a úskočných  snažení o možnost vměšování  se do 
diktatury  EU,  a  sice  způsobem,  že  Angela  Merkel  působí  v diktatuře  EU  politicky 
manipulativně v podobě našeptávání ze strany USA a dle jejich smýšlení. To je důvod, proč ji 
politici z USA vyhledávají a upřednostňují a ona sama ve své naivitě, která je odcizená realitě, 
nerozpozná, že je záludně a nepoctivě využívána, zneužívána a rozeštvávána pro plány USA, 
takže  jedná  podle  našeptávání  stran  USA  do  ní  pevně  stanoveného  tím,  že  indoktrinuje 
mocné v EU dle rafinovaných přání z USA, a tím tak připravuje cestu pro dalekosáhlý vliv USA 
v EU diktatuře. Všichni, kteří patří ke stejnému reji diktátorských osob z EU, natolik poddaně 
propadli naivitě spolkové kancléřky, která  je odcizená  realitě, že si nevšímají,  jak si  je  tato 
žena omotává kolem prstu podle plánů USA a jak jsou nepřímo z USA manipulováni. To celé 
tedy  znamená,  že  všichni nohsledové EU  jsou drilováni podle  jednání a působení naivní  a 
realitě  odcizené  Angely  Merkel  a  podle  US‐amerického  chytráctví  ve  věci  úskočného 
spolupůsobení  v EU  diktatuře. Hloupost  a  pitomost  totiž  neznají  žádných  hranic,  jak  je  to 
ostatně v případě spolkové kancléřky, obzvláště proto, že vykazuje realitě odcizenou naivitu 
a  tím  i  jednu  z  celé  řady  forem  poruch  osobnosti,  která  je  spjata  i  s psychopatickými 
formami, a tato porucha vede k bludné představě o moci. K tomu je ale potřeba také říct, že 
realitě odcizená naivita nemá nic  co dočinění  s vlastní,  resp. přirozenou naivitou,  která  je 
vlastní mnoha  lidem,  je  vrozená,  a  tedy  je  nutno  ji  označit  jako  přirozenou.  Přirozenou 
naivitu,  nazývanou  i  lehkověrnost  a  původně  neškodná  dětskost,  lze  spatřovat  jako 
zkrácenou a ve všeobecném  jazykovém pojetí přešlou podobu přirozenosti, přičemž  jsou  ‐ 
z toho vyplývajíce ‐ lidé všeobecně označováni jako naivní, neboť nejsou schopni přiměřeně 
vyhodnocovat  řečnické  poznámky,  okolnosti,  jednání  a  situace  atd.,  přičemž  k naivitě 
v tomto  ohledu  patří  synonyma  jako  lehkověrnost,  bezelstnost,  lehká  zlákatelnost  a 
nevědomost.  Tato  přirozená  forma  naivity  ale  nemá  nic  společného  s realitě  odcizenou 
naivitou,  která  se  objevuje  způsobem  chorobně  prostoduchým,  svérázným  a  bláhovým  a 
spočívá na chorobně bludných představách v důsledku chybných posouzení,  čehož si  takto 
postižení  lidé  nejsou  vědomi  a  bližní  –  a  zpravidla  ani  odborníci  –  to  nejsou  schopni 
rozpoznat. Bludná představa spočívá v realitě odcizeném, naivně chybném odhadu, chybném 
posouzení  a  chybné  interpretaci  ve  věci  výkladů,  vysvětlení,  věcí,  rozhodnutí,  objasnění, 
dění, situací, příhod, projevů, faktů a nedostatečné znalosti  lidí atd. Dále  jsou s tím spjaté  i 
způsoby  chybného  osobního  pozorování,  bludná  víra,  lstivost,  egoizmus,  sebeklam, 
sebesvádění,  odcizenost  vůči  realitě  a  chybějící  rozpoznání  reality.  Z toho  plynou  chybné 
náhledy a způsob porozumění, a sice proto, že nelze uchopit realitu nějaké věci atd., nelze ji 
rozpoznat  a  ani  reálně‐správně  odhadnout,  a  proto  ji  nelze  ani  realisticky  posoudit,  ani 
vyhodnotit.  To  vede  k tomu,  že  efektivně  daná  fakta  a  skutečnosti  jsou  chybně 
interpretována a z toho důvodu dochází k chybným a nebezpečným rozhodnutím a přirozeně 
se  provádí  i  odpovídající  mylná  a  zmatená  jednání,  kterými  se  v lecjakých  záležitostech 
natropí mnoho škody. A to se děje obzvláště v případě realitě odcizených naivních lidí ve věci 
verbálních  projevů,  výkladů,  vysvětlení,  stejně  jako  způsobů  jednání  a  chování  jiných  lidí, 
kteří se dostanou do pozornosti chorobně realitě odcizených naivů. Přitom nehraje žádnou 
roli,  zda  se  celá  ta  věc  –  dostanuvší  se  do  pozornosti  realitě  odcizených  naivních  lidí  – 
vztahuje  na  záležitost  rodinou,  společenskou,  filozofickou,  politickou,  soukromou, 
náboženskou, sektářskou či ryze světskou. V této věci je přitom vše pro spolubližní navenek 
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spjato  s nezjistitelností  potlačených  strachů  ze  selhání  a  se  stihomamem,  což  je  ovšem 
zastřeno  obzvláště  chorobně  »zažraným«  nasazením  pro  nějakou  věc,  stejně  tak  je  to 
zastřeno  krajně  mazaným  a  dokonce  inteligentním,  sugestivně‐diktátorsky  mocenským 
počínáním, perfektním herectvím a chybným počínáním si s kompetencemi. To celé působí 
na spolubližní tímto způsobem tak, že takto  jednající realitě odcizený naivní člověk  je velmi 
chybně  vychvalován  a  oceněn  coby  velmi  prozíravý,  rozhodný,  pevný  v jednání  a 
kompetentní  jedinec a  je proto vysoce oslavován. Jak mě poučil už tvůj otec Sfath, a  jak  jsi 
mě ty v průběhu našeho přátelství poučil a různě mi vysvětlil, je nutno označit vlastní realitě 
odcizenou  naivitu  jako  »proti  rozumu  a  chápavosti«,  doslova  jako  »ztřeštěnou«  nebo  i 
»velikášský  blud«.  To  celé  se  chorobně  zakládá  na  těžkém  komplexu méněcennosti  a  na 
psychické  poruše,  která  je  sebeklamem  přeformována  do  veliškášského  bludu  a 
panovačnosti a navenek se hereckým způsobem předvádějí široce  rozsáhlé kompetence, a 
tudíž to spolubližní a ani odborníci nepoznají. Tato podoba realitě odcizené naivity spočívá ve 
své  podstatě  na  dominujících  přeludech,  které  vyvolávají  strach  ze  selhání,  strach 
z pronásledování nebo v nejhorším případě akutní stihomam, jakož i zdeformované vnímání 
efektivně reálné skutečnosti a  její pravdy. Lidé, kteří  jsou realitě odcizené naivky, zpravidla 
spadají do stejné kategorie jako přirozeně‐naivní lidé a trpí stejnými symptomy, ovšem jsou 
oproti  tomu schopni svou  realitě odcizenou naivitu a  tím  i svou poruchu osobnosti natolik 
perfektně  skrývat,  že  tu  –  jak  jsem  řekl  –  nejsou  schopni  rozpoznat  ani  odborníci,  o 
neškolených laicích v této věci ani nemluvě. Realitě odcizený naivní člověk vidí ve svém okolí, 
stejně  jako  kolem  dokola  vzato  v popisech,  výkladech,  věcech,  vysvětleních,  děních, 
projevech,  situacích  a  událostech  a  ve  všech  těch  lidech  nepřátelský  a  v extrémních 
případech dokonce zle pronásledující postoj, pokud to vše neodpovídá mínění a názoru jemu 
vlastnímu  a  pokud  to  právě  vše  nepasuje  do  jeho  osobního  pole  pozorování,  chápání, 
porozumění a přání,  jakož  i  jeho snažení a  jeho stanovených cílů. To vše, zatímco člověk ve 
své realitě odcizené naivitě ohledně stejných faktorů vše bere za bernou minci a podle toho 
bez  rozmyšlení  a  neuváženě  jedná  způsobem  sobě  vsugerovaným,  když  je mu  předstírán 
stejný názor, mínění a smýšlení,  jako má on. V principu vidí člověk stižen realitě odcizenou 
naivitou ve své klamné představě vše vskutku odtržené z reality a podle svých názorů a svých 
osobních mínění,  takže  v důsledku  toho  opravdový  stav  věci  zmateně  chybně  posuzuje  a 
právě  i chybně odsuzuje. To ale vede k tomu,  že v člověku vzniká  zcela chybné a  zmatené 
mínění  a  od  základu  chybný  názor,  který  přenáší  v sugerující  podobě  na  spolubližní,  ty 
ovlivňuje dle svého smýšlení, přivádí je do realitě odcizené a naivní zmatené dráhy a učiní je 
zaslepenými  následovníky,  aniž  by  vnímali,  že  jsou  uvedeni  pod  tlak  a  v omyl.  Realitě 
odcizený, naivní člověk – jakož i vlastně přirozený naivka – je ovládán úzkostlivou a agresivní 
nedůvěřivostí  vůči  ostatním  lidem,  přičemž  to  celé  vede  v klamné  představě  až 
k přesvědčení,  že  lidé  stojící  v jeho  zorném  poli  by  proti  němu  vedli  spiknutí.  To  ale 
paradoxně realitě odcizenému naivnímu člověku nebrání v tom, aby byl stejný jako přirozeně 
naivní  lidé, totiž bezelstný, dětský,  lehkověrný, nevědoucí,  lehce ovlivnitelný, či dokonce až 
za hranicí normálně naivních  lidí, tedy; prostoduchý a bláhový, takže není schopen žádným 
přiměřeným způsobem vyhodnotit dění, konání, situace, okolnosti a  jim sugestivně dodané 
popisy, věci, našeptávání, fakta, lži, projevy, směrnice a pomluvy atd. To je skutečnost, která 
znamená, že realitě odcizený naivní člověk  je takto extrémně silně negativně ovlivnitelný a 
manipulovatelný  zákeřností  a  jinými  machinacemi  všelijakých  lidí,  což  si  sám  vědomě 
neuvědomí. To  také  znamená,  že  realitě odcizený naivní  člověk, není schopen  rozpoznat a 
porozumět  v mnoha  ohledech  tomu  efektivnímu  a  reálnému,  stejně  tak  ani  názorům, 
výpovědím, popisům, věcem, děním, míněním a opravdovému  stavu věcí atd. ve  skutečné 
podobě, nýbrž vše si v realitě odcizené naivitě vykládá chybně a interpretuje si věci opačně, 
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než jak jsou od základu dány a míněny. Takže v důsledku naivního odcizení od reality vzniká u 
dotyčné osoby v nějaké záležitosti způsob nahlížení, ze kterého vznikají chybné interpretace 
věcí  a  dle  toho  i  zcela  mylné  a  protikladné  odhadnutí  nějaké  záležitosti,  což  se  týká  i 
chybného  jednání a  chování. A  to  se přesně  týká  spolkové kancléřky Merkel, která ve  své 
realitě odcizené naivitě nerozpoznává na ní nasměrované sugestivní působení odpovědných 
státních politiků USA, a následkem toho není schopna rozpoznat a posoudit efektivní rozsah 
tohoto  ovlivňování  z USA.  Tím  se  stává  nevědoucím  a  svolným  hracím  balónkem  pro 
americké  politiky  a  diriguje  podle  jejich  smýšlení  v EU  diktátorsky  směrnice  a  způsoby 
chování  všech  politiků  EU,  což  se  děje  ovšem  zcela  bez  povšimnutí  ze  strany  hloupých  a 
přihlouplých mocnářů v EU diktatuře. A to proto, že pravou tvář spolkové kancléřky rovněž 
tak neznají, což platí  i o skutečném pozadí, které je dáno ze sugestivního našeptávání stran 
US politiků, přičemž to celé spolupůsobení USA v EU diktatuře stojí v popředí, což se týká  i 
touhy po  světové nadvládě USA  a  dohody  o  volném obchodu mezi USA  a diktaturou  EU. 
Pozorujeme‐li  spektrum  realitě  odcizené  naivity,  o  které  hovořím,  pak  dosahuje  podle 
okolností,  jako  v případě  samotných  realitě  odcizených  lidí,  od  neurotických  sklonů  až  po 
těžké psychotické vlastnosti, které ale realitě odcizení naivní lidé natolik potlačují a maskují, 
že  to celé nedokážou vnímat  jak bližní,  tak ani  školení odborníci. Právě  to  je ovšem podle 
okolností krajně nebezpečné pro celý svět, a sice obzvláště v politickém ohledu, mimořádně 
v současnosti ve věci intrik diktátorské EU proti Rusku. Neurotický člověk, stejně jako realitě 
odcizený  naivní  člověk,  je  rovněž  vyznačován  přehnanou  náchylností  vůči  odmítání, 
zranitelnosti  a  nedůvěře,  což  vede  k tomu,  že  se  staví mocně  do  popředí  pomocí  násilí, 
klamem a mamem, žvásty a za pomocí všech ostatních myslitelných prostředků, a dokonce i 
tehdy, musí‐li jít přes mrtvoly. Bludnou představou stižený, realitě odcizený naivní člověk – a 
v této podobě narušená osobnost – se tak domnívá, že i neutrální či přátelská jednání jiných 
lidí jsou proti němu zaměřeny nepřátelsky či pohrdavě. Takto naivní člověk pak tímto stylem 
navýsost  bludně  přehání  ve  věcech  stále  se  opakujících  a  neoprávněných  podezřeních 
zaměřených proti  všem  těm  spolubližním,  kteří –  jak  jsem už  řekl – nesdílí  jeho názory  a 
mínění  a  nespadají  do  jeho  stejného  schématu  rozumu  a  pochopení,  jakož  ani  do  jeho 
stanovených cílů. Ty pak přenáší krajně sugestivně, žárlivě a diktátorsky na druhé a v případě 
nouze  je hašteřivě brání. Možná,  že bys mohl vysvětlit, co  je  zapotřebí chápat pod  realitě 
odcizenou naivitou asi v tom stylu,  jak mi  to vysvětlil Sfath a  jak  jsi mi  to vyložil  i  ty, a  jak 
jsem se nyní vynasnažil to celé tak nějak zreprodukovat. Ty coby odborník to  jistě dokážeš 
lépe než já. Podle mých vědomostí je pojem »realitě odcizená naivita« pozemské medicíně, 
stejně  jako  učitelům  psychologie  a  psychiatrie,  neznámý,  takže  si  myslím,  že  krátké 
vysvětlení z tvé strany by bylo jistě dobré. 
 
Ptaah 
52.  To, co jsi vyložil na základě poučení a vysvětlení od mého otce a ode mě, je absolutně 

přesné a natolik detailní,  že  je  tím vlastně  řečeno  vše nezbytné, ale přesto  k tomu 
ještě něco rád v krátkosti připojím. 

53.  Realitě odcizená naivita se stejně  jako paranoia principiálně vyznačuje mimořádnou 
náchylností  vůči  odmítání,  zazlívání,  urážkám,  přehnané  nedůvěře  atd.,  přičemž 
k tomu  ještě  patří  sklon  k  výkladu  prožitého  ve  smyslu  nevraživých  tendencí  vůči 
vlastní osobě. 
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54.  Realitě  odcizený  naivní  člověk  se  staví  na  odpor  proti  všemu  v důsledku  hluboko 
sahajícího mocenského  chování,  často  i pomstychtivých  intrik a  staví  se proti všem 
stejně  zaměřeným  způsobům  chování,  které neodpovídají  jeho představě mínění  a 
názoru, přičemž takto vykonává moc nad bližními, což se děje neobyčejně úskočně a 
zúčastnění lidé si toho nevšimnou. 

55.  Dále  je potřeba říct, že realitě odcizený naivní člověk, stejně  jako paranoik, definuje 
neutrální a přátelská  jednání druhých  jako nepřátelská,  znevažující nebo pohrdavá, 
přičemž tato hnutí v sobě tímto způsobem také myšlenkově‐pocitově prožívá. 

56.   Přitom  se  vyskytuje  také blud  žárlivosti,  který  je  zaměřen proti názorům, mínění  a 
moci  druhých,  které  pokládá  za  odpůrce,  pokud  neodpovídají  způsobům  chování 
realitě odcizených naivních osob samotných. 

57.  Celá  realitě  odcizená  naivita  zpravidla  také  vede  k neoprávněným  podezřením 
ohledně neschopnosti oněch spolubližních, kteří jsou považováni za hloupé a ve věci 
chápavosti,  rozumnosti  a  rozhodování  i  schopnosti  jednání  za  nechápavé  a 
nerozumné  a  v důsledku  bludné  představy  mají  realitě  odcizení  naivní  lidé 
diktátorskou potřebu muset tyto lidi poučit v jejich »rozumu a chápavosti«, »správně 
je řídit« a »vést«. 

58.  To je to charakteristické mocenské chování realitě odcizeného naivního člověka, který 
je  přitom  i  vzpurný  a  hašteřivý  a  to  uplatňuje  způsobem,  že  jím  dirigovaní  a 
sugestivně‐diktátorsky  vedení  spolubližní  nevnímají,  že  jsou  panovačně  a  sobecky 
vedeni intrikami realitě odcizených naivů. 

59.    Lidé  s poruchou  osobnosti  realitě  odcizených  naivů  jsou  ovládáni  chybnou  a 
přehnanou  hodnotou  vlastní  osoby  a  široce  přemrštěnou  bludnou  zaujatostí  sám 
sebou, jakož i neukojitelným egoismem a umíněností, přičemž – dle okolností – může 
stav  realitě  odcizené  naivity  souviset  i  s paranoidní  schizofrenií  a  samotnou 
paranoiou. 

60.   Principiálně  se  jedná  v každém  případě  u  realitě  odcizené  naivity  o  psychickou 
poruchu,  u  které  směrodatně  existují  i  psychopatické  vlivy,  takže  člověk  stižený 
realitě odcizenou naivitou je bezpochyby určitým způsobem i psychopat. 

61.  To  je  skutečnost,  kterou  psychopat  navenek  samozřejmě  v důsledku  perfektního 
hereckého umění dokáže natolik dobře skrýt, že zpravidla přinejmenším  laikové, ale 
často i odborníci, nedokážou jeho poškozenou osobnost vnímat, a tedy ani rozpoznat, 
definovat a nejsou jí schopni ani rozumět. 

62.  V důsledku  toho nejsou ani mociplná  rozhodnutí,  jednání a  způsoby chování  realitě 
odcizeného naivního člověka rozpoznány, což vede k tomu, že realitě odcizení naivní 
lidé – disponující na  základě  své psychopatie  zjevnou hereckou  schopností –  si  své 
spolubližní podmaní, podvedou a mohou získat jejich neoprávněnou důvěru, což vede 
často k hádkám a sporům, jakož i k rozsáhlým nepokojům mezi lidmi, se kterými mají 
něco do činění. 

63.  Nezřídka  z toho vznikají války, odplaty a msta,  stejně  jako nenávist a ničení, pokud 
realitě odcizení naivové rozdmýchávají dostatečně dlouho žhavé uhlí, dokud se z něj 
nestane plápolající ohýnek a neuhasitelný požár. 

 
Billy  Děkuji  za  tvé  výklady,  čímž  je  nyní  zřejmě  i  jasně  vysvětleno,  co  vy  Plejaren 
označujete  jako  »realitě  odcizenou  naivitu«,  přičemž  –  jak  jsem  už  řekl  –  je  podle mých 
vědomostí  tato  forma  naivity  neznámá  pozemským  odborníkům  v medicíně,  psychologii  a 
psychiatrii atd. 
 



11 
 

FIGU Studiengruppe ČR 
http://cz.figu.org 

Ptaah 
64.  To  je správně, neboť dotyční odborníci, kteří se tak označují, se odnepaměti s touto 

formou osobností poruchy ještě nikdy nezabývali, a to platí i pro novověk. 
65.  To  znamená,  že  se  mají  v této  věci,  jakož  i  ohledně  celé  lidské  psychiky  a  její 

nesčetných forem nemocí, utrpení a poruch atd. ještě velmi mnoho co učit. 
66.  A tak tomu je, neboť jsou ohledně nezbytných poznatků a nevyhnutelných vědomostí 

až do dnešní doby natolik pozadu,  že  ještě neznají  ani  třetinu  skutečného  rozsahu 
všech  možných  variací,  co  všechno  existuje  a  je  možné  ve  vztahu  k psychickým 
zvrácenostem, nemocem, utrpením a poruchám atd. 

67.  Přitom je také třeba dbát toho, že v důsledku nárůstu populace se objevují stále nové 
formy, podoby a variace psychických poruch, a tak tedy rozšiřují svou rozmanitost. 

 
Billy  Pak  je přece  jasné, proč v této věci v oblastech medicíny, psychologie a psychiatrie 
panuje  u  pozemšťanů  ještě  velká  nevědomost,  neboť  pomyslím‐li  na  to,  že  v  oblasti 
psychopatie se vyskytuje několik tisíc variací, pak  lze tu nevědomost  i chápat. Je přitom jen 
politováníhodné, že lékaři, psychologové, psychiatři a další odborníci – kteří často jen věří, že 
jimi  jsou  –  se  považují  za  důležité  a  chytré  a  jsou  toho  názoru,  že  už  všechno  nezbytné 
obsáhle vědí a že jejich vědomosti už vše obsáhly, načež už se nemají co přiučit. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


