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Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva 

Sedmistý devětatřicátý kontakt 

pátek, 22. května 2020, 4.26 hod. 

 

Ptaah   Zdravím tě, milý příteli; jsme tady sice dnes v poněkud časnou hodinu, avšak ty jsi povídal 
Florena, že na mě budeš čekat, jelikož chceš prohovořit něco naléhavého. 

Quetzal   Také tě zdravím, můj příteli. Nejprve bude nutné, abych s tebou šel ven, a prohlédl si a objasnil 
nějaké věci, dříve než vy dva povedete svůj rozhovor, neboť dnes mám málo času. 

Billy   Je skutečně ještě poněkud brzy, spal jsem teprve asi tři hodiny, ale jsem rád, že jste tady. Zdravím 
vás a vítám, a když máš dnes naspěch, Quetzal, tak můžeme hned upalovat ven ... 

Ptaah   Pak počkám zde. 

Quetzal   Dobrá, ať se tak stane ... 

(...) 

Billy   A jsem zpět, Ptaah. Teleportace je právě trošku rychlejší než pěší chůze. Quetzal mě jen ..., nu 
ano, však je to jasné, už je pryč. Nuže, musím se skutečně zeptat na nějaké věci, zvláště na to, jak se 
máme dále chovat ohledně koronavirové nákazy, protože začíná být přece jen nezbytné, aby ten či onen 
člen z našeho Střediska odcházel do vnějšího světa, jelikož vyvstávají věci, které nemůžeme dále 
odkládat, nebo jen stěží. Je sice teprve 22. května, nicméně jsi říkal, že nám své další informace o té 
nákaze poskytneš koncem měsíce. 

Moje otázka se týká rodinných záležitostí, z nichž pomalu plynou problémy, jelikož jednoduše existují 
lidé, kteří se s takovouto situací, která právě vyplývá z pandemie, nejsou schopni vypořádat, což vede 
ke zvláštním projevům – například lidé ukončují své vztahy s druhými atd., protože delší dobu není 
možné, aby byli spolu nebo aby si padli do náručí, což nedokážou snést. K tomu však musím říci, že tyto 
problémy nevycházejí od nikoho z našeho zdejšího Střediska, nýbrž ze členů rodiny a příbuzných atd., 
kteří tady nebydlí. Dokážu ovšem pochopit, že delší časové odluky mohou vést mezi lidmi k problémům, 
pokud jsou psychicky nestabilní, což si ovšem sami nechtějí připustit, a tudíž to ani nedokážou pochopit. 
Na stranu druhou vyplývá takovéto chování ale i z egoismu, který se projevuje tak, že lidé připouštějí, 
aby v nich vyvstávaly patologické myšlenky na ztrátu, když se musejí zříci objetí atd., přičemž z těchto 
myšlenek se zákonitě utvářejí patřičně negativní pocity, které rovněž negativně poznamenávají psychiku, 
a dohánějí tak morálku ke střemhlavému pádu. Tento pád morálky vede pak k tomu, že lidé ty časové 
odluky nedokážou snést a reagují na ně podivnými projevy, k nimž patří například ukončení vztahu, 
poruchy chování, nerozvážné a nekontrolované způsoby chování, ba dokonce se mohou takové projevy 
zvrhávat v rozepře atd., takže lidé právě reagují nekorektně, což neodpovídá ničemu jinému než aktu 
vypojení rozumu a zdravého úsudku. 

Takovéto události se žel skutečně odehrávají během této doby koronavirové pandemie, a sice po celém 
světě, takže jsou s nimi konfrontováni i členové naší základní skupiny tady ve Středisku, avšak neděje se 
to v našem malém střediskovém společenství, nýbrž ve vztahu k rodinným příslušníkům mimo Středisko, 
kteří sem žel nemohou přijít nebo nemohou být navštíveni. Avšak problémy vznikají i tehdy, když musí 
být umožněna návštěva u lidí potřebujících pomoc nebo velmi starých, přičemž se lidé z důvodu 
zachování zdraví a bezpečnosti nemají objímat. 
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Když se však pozorně podíváme na nás samé tady ve Středisku, tak lze konstatovat, že se svojí izolací 
nemáme sebemenší problémy, třebaže se i nás dotýkají odluky od všech dotyčných rodinných 
příslušníků, přátel a známých, neboť my všichni jsme se z rozumových a soudných důvodů přizpůsobili 
celé nezbytné situaci a chováme se jednoduše podle toho. To nemění vůbec nic na našich myšlenkách, 
pocitech a našem chování vůči našim mimo Středisko žijícím rodinným příslušníkům, přátelům, známým 
či členům základní a pasivní skupiny atd., jelikož své vazby nečiníme závislými na egoismu 
a na přepjatých myšlenkách a pocitech, které člověka, když je není schopen naplnit, vedou k tomu, že se 
vnitřně sváří se svým současným osudem. Tento výklad věci fakticky odpovídá pravdě, z níž dále též 
plyne, že z tohoto sváru následně pramení falešné obviňování, rozepře a zlé skutky, až po ukončení 
vztahů a proklínání atd. těch, kteří se kvůli nouzové situaci atd. nemohou vyhnout nezbytné delší odluce. 
Zvláště problematické pak je, když taková nouzová situace vypadá tak, že lidé poruší nezbytnou odluku, 
aby se mohli navštívit, být spolu nebo se obejmout, čímž uvádějí v sázku své zdraví, nebo dokonce smrt 
vlastní nebo druhé osoby, anebo i vícero osob. 

Inu, ačkoliv my tady ve Středisku žijeme v úzkém kruhu 12 osob a někdy si takříkajíc málem šlapeme 
na nohy, tak u nás nevládnou žádné nevraživosti ani rozepře atd., neboť my všichni se chováme 
v souladu se směrnicemi, které jsi nám poskytl, a navíc si rozumně uvědomujeme, že pro sebe samé 
činíme to nejlepší, když se chováme podle toho, co situace nyní vyžaduje. Pro mě samého to celé přece 
ani není nic nového, neboť i v poslední světové válce jsme prožívali porůznu podobné časy, když jsme 
museli »zmizet« ve svých sklepech a ostatní v protileteckých bunkrech. Také v různých zemích jsem přišel 
do styku se situacemi, které byly podobné té nynější, jelikož jsem byl právě někdy nutně izolován, když 
jsem například musel být »častován« jistými nezbytnými vakcínami. 

Abych nastínil ještě i ty ostatní problémy, tak musím říci, že se ve svém materialisticky orientovaném 
světě žel nevyhneme tomu, abychom se museli mořit s finančními záležitostmi, a sice v souvislosti 
s poštou a bankou, neboť těm finančním věcem se nemůžeme vyhnout, stejně jako ani rozesílání knih 
a spisů atd. Je tedy nezbytné, aby někdo opouštěl Středisko a nutně vyřizoval jisté finanční záležitosti 
na poště a v bance, což samo o sobě není žádný problém, neboť Eva se přísně drží bezpečnostních 
směrnic, stejně jako to musí dělat Barbara ohledně své velmi staré matky, která potřebuje pomoc. Kromě 
toho musejí také Atlantis a Andreas opakovaně vyřizovat nějaké věci mimo Středisko, jakož někdy 
i Jacobus, avšak všichni bez výjimky se přidržují bezpečnostních opatření, k nimž patří nošení vhodných 
ochranných roušek a dodržování nezbytného odstupu od nezdejších osob. 

Nuže, já sám zůstávám veskrze ve Středisku a nevycházím z něj pryč, zatímco Uèli pracuje pro svého 
curyšského zaměstnavatele přes počítač na homeoffice. Michael V. měl žel méně štěstí, neboť jeho šéf 
se svojí ženou žel neprojevil pochopení pro jeho situaci u nás, a tudíž mu oba zrušili pracovní poměr a on 
si musí hledat nové pracovní místo, až k tomu opět dozraje čas, což může ovšem trvat ještě dlouhou 
dobu, jak jsi podotýkal. 

Co se týče potravin, které potřebujeme, tak to pro nás nepředstavuje žádný problém, neboť jak víš, mám 
od minulé světové války ve zvyku mít v domě stále dostatečně velkou zásobu potravin, abych byl 
v případě nouze vybaven na 2 či 3 měsíce, tedy právě i pro všechny osoby, které žijí zde ve Středisku. 
V dnešní době je také možné nechat si sem dovážet potraviny poštou nebo přepravními firmami, což 
od doby naší izolace také využívám, neboť s jedním známým jsem dohodl, aby nám sem každé úterý 
dovážel z obchodu své sestry čerstvou zeleninu atd. Krom toho mě pomáhají Atlantis a Uèli se svými 
kreditními kartami – jelikož nemám žádné vlastní –, abych mohl přes počítač v obchodě Migros 
nakupovat potraviny, které jsou mi dováženy poštou. Vznikající náklady mohu vždy Uèlimu a Atlantisovi 
zaplatit a ti si pak mohou přes naše listonoše nechat ty peníze opět připsat na své konto. Svá 
bezpečnostní opatření dodržujeme samozřejmě i v případě těch listonošů, neboť když jsem přijdou, tak 
jim všechny své zásilky položíme stranou, takže si je mohou všechny vzít a mohou nám své přinášené 
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poštovní zásilky nerušeně postavit na nějaké místo, aniž bychom s těmito lidmi přišli do přímého 
kontaktu. Tak je to tedy zregulováno, a sice i tehdy, když přijíždějí do Střediska členové bydlící mimo něj, 
jako např. Karin W. nebo Piero, Christian, Michael B., Pius, Daniel, Patric, Daniela, Mariann, Brigitt, Natan 
a Eric atd., což je pro ně možné, zatímco Karin, tedy žena Atlantise, je kvůli hraniční uzávěře žel blokována 
v Německu, a Elisabeth a Christina pak v Rakousku, stejně jako Samuel a Halanka s dětmi. 

Ptaah   To vše, co vysvětluješ, se shoduje s tím, co je mi známo, a chtěl bych k tomu říci, že jsi vše dobře 
zorganizoval a že vy všichni ve Středisku, jakož i všichni jinde bydlící členové základní a pasivní skupiny, 
následujete mé rady, čímž si prospíváte. Žel je tomu ale zjevně i přesto tak, jak povídáš, tedy že různé 
osoby z kruhů rodiny či známých nejsou rozumné a jen obtížně se vyrovnávají se současnou situací 
koronavirové pandemie, pokud jde o vládnoucí a nezbytnou izolaci. To je krajně politováníhodné, avšak 
život a jeho bezpečnost, jakož i zdraví, mají přednost, stejně jako nutně i dodržování úředních vyhlášek 
atd., které nemají být ignorovány a měly by být respektovány, i když kvůli neznalosti a neschopnosti 
státních činitelů vesměs nejsou věcně správné, avšak i přesto mohou odvrátit to nejhorší. Toto lidé 
musejí umět chápat v takovýchto situacích, které nyní vládnou a které slouží zdraví a životní bezpečnosti. 
Pokud jsou tedy nevyhnutelně nutné časově omezené odluky mezi různými osobami, tak to nemůže 
a nesmí nikdy sloužit jako důvod ke vztahovým problémům všelijakého druhu, a to zvláště ne tehdy, když 
existují hlubší osobní vazby. Jestliže se však v tomto ohledu i přesto vyskytnou problémy, tak je jistě 
nutné hluboké vyjasnění věci. 

Billy   Však to si myslím také, nicméně má otázka se netýká jen tohoto, nýbrž i toho, že nyní má být 
v různých zemích rozvolněn takzvaný lockdown. Tento pojem vlastně znamená doslova »uzavřít níže« 
nebo »uzavřít dolů«, což je zcela idiotské, stejně jako právě od základu i anglická řeč, avšak obecně se 
celá tato věc prodává pozemšťanům jako »zákaz vycházení«, »zastavení činnosti«, »uzávěra«, »konec 
vysílání« a »pozastavení provozu« atd., avšak žádný z těchto výkladů vlastně fakticky nevykládá ten 
slovní pojem, a proto jsem se tě tázal, zda by ses mohl vašich jazykoznalců zeptat na ten vlastní slovní 
význam. 

Ptaah   To jsem také učinil a obdržel jsem vysvětlení, že »lockdown« odpovídá ze správného pohledu 
přesně tomu, resp. je nutno jej převádět do německého jazyka tak, jak jsi právě vysvětlil a jak jsi mi to 
napsal a předal, abych to předložil našim jazykovým učencům. K tomu bylo též vysvětlováno, že není žel 
možné z pojmově zpitvořených slov nějakého jazyka, tedy v tomto případě angličtiny, vytvořit jasné, 
srozumitelné a přesně popisné pojmy. Takováto slova se v anglickém jazyce podle našich učenců objevují 
otřesně často, přičemž jednotlivé slovo dokonce ztělesňuje různé pojmy, jako v tom smyslu, 
že kupříkladu písmeno X je srovnatelné s písmenem A a že písmeno A je srovnatelné s významem 
písmene U. 

Billy   Dobrá, pak je tato věc vyjasněna, k čemuž si ale myslím, že to zaslepení spojené s anglickou mluvou 
a její cílené šíření po celém světě představuje poslední idiotství založené na globálním jazykovém 
ohlupování ze strany Ameriky, která je velikášská a usiluje o hegemonické postavení. Ale zanechme toho, 
neboť bych rád upřednostnil to téma, o němž máš hovořit. Jedná se o konec tohoto měsíce, pokud již 
dnes víš, co může pro nás ve FIGU vyplynout po stránce rozumného, bezpečného a obhajitelného 
rozvolnění při stycích s vnějším světem, tedy pro nás všechny tady ve Středisku, pro všechny členy 
základní skupiny vůbec tady ve Švýcarsku, jakož i v Německu a Rakousku, stejně jako pro všechny pasivní 
členy kolem celého světa, jejichž celkový soupis vlastníš. 

Ptaah   To souhlasí. K tomu mohu také poznamenat, že všichni členové vaší základní i pasivní skupiny, 
kteří se po celém světě řídili svým rozumem a zdravým úsudkem a kteří následovali vaše obsáhlé 
publikace na webových stránkách a v nich obsažené rady ohledně dodržování bezpečnostních opatření, 
zůstali doposud zdárně ušetřeni koronavirové nákazy. Také velmi četné osoby, které jsou FIGU neznámé, 
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četly vaše uveřejňované rady, řídily se jimi a rozšířily je ve svých kruzích, díky čemuž zůstalo mnoho 
pozemšťanů uchráněno infekce a smrti vlivem koronaviru. Krajně zajímavé bylo zjištění, které vyplynulo 
z našich kontrol již od počátku vašich prvních webových publikací, neboť vaše informace o koronaviru, 
zveřejňované na stránkách FIGU, se těšily neobyčejně velké pozornosti, přičemž to celé lidé často 
a opakovaně využívali, a to lidé z různých zemí, včetně většího počtu odborníků specializovaných 
na různé vědní obory. Velmi zajímavé bylo zjištění, že vaše informace na webové stránce FIGU byly 
kopírovány a velmi často šířeny dále i v odborných kruzích, a sice zejména v různých evropských 
vědeckých kruzích, jako těch, jež se zabývají mikrobiologií, virologií a infekční epidemiologií. Vaše 
informace pronikly i ke specializovaným odborným lékařům a lékařkám, k odborníkům na poli 
bakteriologie, parazitologie, imunologie a sérologie, jakož i na poli mykologie, mykobakteriologie, 
mikrobiologie, molekulární biologie a symptomatologie, jakož i ke specialistům v oblasti laboratorní 
i stupňové diagnostiky atd. Tyto skutečnosti ... 

Billy   Promiň prosím, že tě přerušuji, ale ta věc mi připadá velmi zvláštní, neboť copak budou tito lidé 
zamýšlet s těmi informacemi vyvolanými z naší webové stránky? Pak se také tážu, proč se o ně zajímají 
právě lidé z těchto různých vědeckých oborů, když se touto věcí ohledně koronaviru vlastně musejí 
zabývat jen odborníci na poli virologie, nebo ne? To je jedna věc, která mi připadá podivná, a ta druhá 
se týká skutečnosti, že jsem já sám právě i jistými vědci různého druhu osočován jako podvodník, lhář 
a šejdíř, když například uvádím rady, které od tebe dostávám, nebo když jmenuji fakta o jistých 
skutečnostech. Jak to, že se tedy právě takovíto lidé rýpají v informacích na naší webové stránce? 
A za jakým účelem? A kdyby tito lidé byli v této věci osloveni, tak si jsem jistý tím, že by své konání tak 
jako tak popírali. 

Ptaah   Tak by tomu patrně bylo. Tyto osoby k tomu mají různé své důvody, které ale všechny zřejmě 
slouží tomu účelu, aby si chránily a zachovávaly svoji údajně vysoce inteligentní tvář a svoji image, a navíc 
nechtějí být považováni za lidi, kteří věří fantastovi, jak tě chtějí osočovat a zesměšňovat, stejně jako tak 
činí i četní rozumbradové, kteří propadli hlouposti, závistivci a protivníci všeho druhu. Na stranu druhou 
je přirozeným procesem, že se i odborníci z jiných vědeckých disciplín mimo virologii zajímají o četné 
faktory objevujících se neduhů, chorob a nákaz atd., jelikož úhrnem všechny vyskytující se úkazy 
takovýchto vyvstávajících momentů vykazují nebo mohou vykazovat souvislosti, jež je nutno probádat. 

Billy   Když to říkáš. 

Ptaah   Ano. – Předtím jsem chtěl říct, že námi zjištěná fakta – jak jsem ti je zmínil – nás podněcují k tomu 
– obzvláště mě, ale i všechny tobě známé z našich řad a také všechny z našeho grémia – abych vyslovil 
zcela mimořádné poděkování všem pozemšťanům na celé planetě, kteří pozorně, všímavě, s důvěrou, 
rozumně a s plným pochopením vzali vážně vaše obsáhlé informace a směrnice, uveřejňované 
na webových stránkách, a následně je dodržovali. Naše poděkování je určeno obzvláště všem blízkým 
členům FIGU i členům žijícím po celém světě, všem FIGU neznámým osobám, ale i všem různým 
odpovědným politikům a vědcům, kteří se zachovali správně a učinili mnoho užitečného, jejichž počet 
je ovšem žel – jak jsme zjistili – pouze nízký, a navíc ze strany svých kruhů nejsou nápomocně 
podporováni. Naše poděkování je tímto určeno a vysloveno obzvláště i všem těm osobám, které získaly 
užitek a poznatky z informací šířených FIGU, začaly pro blaho mnoha lidí patřičně aktivně jednat a získaly 
životní jistotu ohledně své vlastní osoby. To se týká obsáhle všech, kteří následovali naše a vaše rady, 
které byly uveřejněny na webových stránkách FIGU. Díky tomu, že jmenované osoby s vědomím 
odpovědnosti následovaly uvedené směrnice, jakož i nezbytná nařízení, že získávaly patřičné poznatky 
a že jednaly a konaly ve svém blízkém i vzdálenějším okolí nebo i v celozemském měřítku správně 
a nezbytně, bylo zabráněno četným pohromám, stejně jako velmi mnoha infekcím a úmrtím, což by tak 
mohlo být i v budoucnu, kdyby lidé jednali týmž způsobem. To bude jistě možné ze strany zmiňovaných 
osob, avšak kvůli nerozumu lidí nepoučitelných žel v nadcházející době nepůjde odvrátit další pohromy, 
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ačkoliv bude rozumné jednání a chování nezbytné, jelikož koronavirová nákaza rychle neskončí; 
momentálně je v Evropě poněkud na ústupu, avšak znovu se rozhoří, jak plyne z našich propočtů. Přesné 
a exaktní předvídavé výpočty a předzírání žel nejsou možné, a to ze tří důvodů: Zaprvé je samotný 
koronavirus v mnoha ohledech nevypočitatelný a zadruhé jsou právě tak nevypočitatelní i státní činitelé, 
kteří jsou ve způsobech svého jednání nestálí a nespolehliví; a zatřetí se objevuje tatáž skutečnost 
i v případě populací všech zemí, jelikož jsou kolísavé a vystavené různým vlivům, a navíc se vlivem 
koronavirových lhářů a konspiračních teoretiků nechovají bezpečně a připojují se k jejich bludným 
nápadům, načež jednají v rozporu se zdravým rozumem. Koronavirová nákaza bude opět silně zuřit 
po celé planetě a bude si žádat četné smrtelné oběti, a tudíž se bude moci znovu vzmáhat i v Evropě 
a žádat si mnohé oběti, a sice kvůli těm částem populací, které v rozporu se vším rozumem a zdravým 
úsudkem budou nerozvážně, nedbale, lehkovážně, neodpovědně a z důvodu hlouposti ignorovat 
nezbytná preventivní opatření, a tak se budou infikovat a eventuálně budou i umírat. Toto se bude 
možná dít – a pravděpodobně tato situace nastane – rovněž vlivem popíračů koronaviru, konspiračních 
teoretiků a jejich věřících, jakož i vlivem státních představitelů. Újmu budou trpět i velké zástupy 
populací, neboť se nechají oklamat hospodářskou krizí a mocnými ekonomickými hráči, kteří se nechají 
svést k nepřiměřeným, falešným a daným poměrům nepřizpůsobeným lockdownovým opatřením, nebo 
se dokonce nechají uplatit. Ohledně počtů celosvětových infekcí a mrtvých, kteří zemřeli kvůli 
koronaviru, jsem ti vysvětloval, že tento počet vystoupá do poloviny roku na 5 miliónů, avšak ten byl 
na základě našich předvídavých výpočtů dosažen v měsíci únoru. Od té doby však velké části různých 
státních populací kvůli lehkovážným a falešným způsobům chování státních činitelů negativně měnily 
své postoje ve velmi nepatřičné poměry, takže počet 5 miliónů infekcí – o němž jsem ti dříve zmiňoval, 
že je očekávatelný – byl již překročen. A jelikož celá situace nekontrolovatelně pokračuje v dosavadním 
rámci a nákaza se zuřivě vzmáhá, lze se domnívat, že počet infekcí koronavirem bude do poloviny roku 
obnášet až 8 miliónů případů. Současně bude vzrůstat i počet smrtelných případů, který se podle našich 
výpočtů vyšplhá do poloviny roku na 500 000. Do toho nejsou započtena čísla statisticky nezjištěných 
případů. Také při nástupu chladného ročního období bude hrozit, že se bude koronavirová nákaza 
za jistých okolností opět silně a akutně rozmáhat, což bude hrozit i vinou neuváženého a nebezpečného 
rušení různých ochranných opatření. Z našich dosavadních výzkumů vyplynulo, že se tento virus 
z hlediska své schopnosti prodělávat mutace vyvinul v mimořádný a nebezpečný ultramultivirus, resp. 
v krajně extrémního původce mnohonásobných chorob. Celkově se tedy jedná a velmi podivný virus, 
v němž vlivem mutace vzešly velmi četné vlastnosti, jež způsobují rozmanité choroby a jež vedou 
k infekci a nemocem veškerých orgánů, přičemž však mohou vytvářet i zcela nová onemocnění. Tato 
skutečnost se vztahuje bez rozdílu na lidi všech věkových kategorií, neboť těmito rozličnými chorobami 
mohou být postiženy i všechny nenarozené děti a novorozenci, stejně jako všichni lidé bez rozdílu, a to 
až po nejvyšší dosažitelný věk, jak jsem ti vysvětloval již 3. února. Ty jsi ovšem tyto informace ve zprávě 
o našem tehdejším rozhovoru zamlčel, jelikož ses obával, že by rozšíření této zprávy mohlo vést v jistých 
kruzích populace ke vzedmutí strachové hysterie. Na to musím ovšem dnes vyjádřit opačný názor, neboť 
jsme mezitím zjistili, že by takovéto oznámení bývalo vyvolalo skutečná, vážná rozumová hnutí pouze 
u nemnohých pozemšťanů, a tak by tomu bylo i v případě skutečností, které jsem ti uváděl 3. února a jež 
bych chtěl znovu zmínit. 

Billy   To vlastně nemusíš, neboť já jsem tvé dotyčné vývody sepsal, avšak následně jsem je vyjmul 
z rozhovoru, takže nebyly zveřejněny, nicméně mám je tady v počítači ..., podívej se semhle ... ... 

Ptaah   Dobrá, pak tyto vývody při vyvolávání a sepisování našeho současného rozhovoru hned připoj 
na toto místo hovoru. 

Billy   O. k., připojím to pak hned sem ke svým slovům. 
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3. února 2020 

Ptaah   (...) (...) Kromě chorobných symptomů koronavirové nákazy, které jsem uváděl 
od 30. listopadu 2019 a k nimž se řadí horečka, potíže s mluvením, dechové obtíže, ztráta čichu, 
bolesti hlavy, zbarvení prstů na rukou či na nohou, dušnost, pohybové problémy, potíže se zrakem, 
suchý kašel, ledvinové problémy, záněty spojivek, stálá únava, průjem, kožní vyrážka, ztráta chuti, 
bolesti v krku, tlak v oblasti prsou, alergické záchvaty, bolesti končetin, ztráta orientace, koncentrace 
a kontroly atd., je nutno uvést ještě další podstatné záležitosti, které chci vyložit následujícím 
způsobem: 

1)  Koronavirus je multiorgánový virus, který postihuje veškeré orgány a který může jakožto 
původce mnohočetných nemocí způsobovat rozmanité neduhy a choroby. 

2)  Koronavirus představuje mutující virový typ, který se může vyskytovat v typických 
i netypických podobách, takže jeho netypické formy lze jen obtížně rozeznat jako formy 
koronaviru. 

3)  Koronavirus je nevypočitatelný a může postihnout každého člověka všech věkových kategorií, 
a sice již plod v těle matky, jakož i kojence a všechny lidi, jak ženy, tak i muže, až do vysokého 
věku. 

4)  Koronavirus je kvůli svému mutačnímu druhu zvláště nebezpečný v souvislosti s velkým 
krevním obrazem, v němž vyvolává – a sice ve všech měrných veličinách leukocytů, erytrocytů, 
hemoglobinu, hematokritu1, MCH2 a MCHC3 – závažné změny, jakož i poruchy srážlivosti krve. 

5)  Pokud je člověk postižen koronavirovou nákazou a uzdraví se, tak to v tom kterém případě 
neznamená, že má proti viru absolutní imunitu, neboť po delší, resp. neurčitelné době může 
být nová infekce působením vnějších vlivů stále pravděpodobná, což tak může zůstat 
až po celý život člověka. 

6)  Koronavirus nemůže být nikdy definitivně zničen, ale bude po velmi dlouhou dobu – a sice 
po dobu četných staletí, statisíciletí, ba dokonce miliónů let – stále ve skrytu existovat, stejně 
jako mohou tímto způsobem a dle svého druhu dále přetrvávat i jiné viry. 

7)  Koronavirové onemocnění může ve všech orgánech člověka všech věkových kategorií 
způsobovat životu nebezpečné druhy trombóz. 

8)  Koronavirové onemocnění může vyvolávat stávající epilepsie, ale vést i ke vzniku nových 
epilepsií různého druhu. 

9)  Koronavirové onemocnění může v každém věku člověka zapříčiňovat srdeční choroby a srdeční 
selhání, jež mohou být smrtelná a jimiž mohou být postiženy dokonce i děti. 

10)  Koronavirové onemocnění může i po uzdravení vést k možným celoživotním zdravotním 
poruchám a různým organickým obtížím a nemocem. 

 
1   Hematokrit je poměr mezi objemem červených krvinek a plné krve. Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu 

erytrocytů v jednotce krve. Závisí na počtu a velikosti červených krvinek. Patří do základního vyšetření krevního obrazu. 

Normální hodnoty objemu červených krvinek jsou 44% u mužů a 39% u žen; pozn. překl. 

2   Barevná hodnota erytrocytu (MCH, mean cell hemoglobin) je průměrné množství hemoglobinu v jednom erytrocytu; 

pozn. překl. 

3   MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration, střední koncentrace hemoglob. v erytrocytech); pozn. překl. 
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11)  Koronavirové onemocnění může rychle nebo v běhu času vyvolat náchylnost k alergiím, která 
může mít rozličné podoby a která může přetrvávat i celoživotně. 

12)  Vlivem koronavirového onemocnění se mohou utvářet dlouhodobé účinky ve smyslu 
nejrůznějších, zdraví narušujících trvalých škod, jež se mohou projevovat na různých orgánech. 

13)  Z našich nejnovějších poznatků plyne, že člověk, který prodělal koronavirové onemocnění 
a uzdravil se, může kvůli dlouhodobým účinkům eventuálně částečně či zcela oslepnout nebo 
částečně či zcela ohluchnout. 

14)  Z dalších výzkumných poznatků plyne, že imunity, které si člověk utvořil po úzdravě z dřívějších 
onemocnění, se po onemocnění koronavirem opět rozplývají, a tudíž může člověk znovu trpět 
starými neduhy a chorobami. 

15)  Koronavirové onemocnění může způsobit kolaps jednotlivého orgánu nezávisle na orgánu 
druhém, a může mít i v tomto ohledu smrtelný účinek, jelikož tento virus je jako takový 
multiorgánový, a může tudíž napadat každý orgán. 

16)  Onemocnění multiorgánovým koronavirem může způsobit – kromě »prostých« chorobných 
příznaků, které znají i pozemští lékařští odborníci – sekvenční selhání, resp. multiorgánové 
selhání, což odpovídá závažnému funkčnímu omezení různých životně důležitých orgánových 
systémů těla. 

Billy   To můžeš jistě říct nahlas, neboť všechny tvé vývody a výklady byly a jsou velmi dalekosáhlé. 
Jisté výklady je sice pro nás, laiky, potřebné nejprve vysvětlit, ale mohou nám i přesto předat četné 
vědomosti. Právě proto se tě chci zeptat, co znamená tvůj poslední výklad, tedy ono »sekvenční 
selhání, resp. multiorgánové selhání«? Jak je tomu vlastně nutno v zásadě rozumět? 

Ptaah   To »sekvenční selhání« znamená jinými slovy »multiplicitní orgánové selhání«. Jeho 
nejčastějšími příčinami jsou sepse4, resp. generalizovaný zánět organismu. Tutéž příčinu mají též 
polytraumata5 

Billy   Aha, má inteligentnost postačuje právě tak k tomu, abych to celé pochopil. Ten výraz 
»multiplicitní«, francouzsky »multiple«, znamená přece »vícečetný nebo vícenásobný« atd., a když 
hovoříš o »generalizovaném« zánětu organismu, tak ten chápu tak, že jde jednak o »rozsáhlý« zánět 
a jednak o zánět, který může vzniknout, když patřičné bakterie se svými toxiny dospějí do krevního 
oběhu a vyvolají jiné toxické vlivy, přičemž zřejmě mohou hrát roli i virové infekce, houby nebo jiné 
látky. 

Ptaah   To je správně, ale nyní bychom to, Eduarde, milý příteli, měli chápat tak, že jsme – od doby 
svého prvního rozhovoru na toto téma, který jsme vedli 30. listopadu 2019 – hovořili o všech 
podstatných faktorech této nákazy již dostatečně a že jsme uvedli své nejvýznamnější poznatky. 

 

Billy   Dobrá, ale domnívám se, že bychom se do budoucna již neměli zabývat celou touto věcí spojenou 
s koronavirem a koronavirovou pandemií. To znamená, že nejprve bys nám měl vysvětlit, co bychom 
měli dělat ve svém Středisku, v kruhu všech členů základní skupiny i v kruhu našich pasivních členů 

 
4   Sepse, tj. chorobný stav způsobený proniknutím choroboplodných mikroorganizmů a jejich toxinů do krevního oběhu; 

pozn. překl. 

5   Polytrauma je postižení nejméně dvou orgánových systémů, z nichž alespoň jeden ohrožuje pacienta na životě; pozn. 

překl. 
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po celém světě, a jak bychom se měli všichni do budoucna chovat. Nyní přece máme ještě 22. květen, 
a ty jsi nám chtěl až koncem května znovu vyjasnit nějaké věci. 

Ptaah   Tato vysvětlení mohu poskytnout i dnes, neboť ta budou zřejmě i koncem měsíce tatáž, avšak 
do té doby budu i nadále pozorovat a posuzovat danou situaci. 

Billy   Dobře, nyní bych měl ještě jinou otázku, a sice tu, k jakým poznatkům jste do dnešního dne dospěli 
na základě svých pozorování a šetření, pokud jde o pokračování celé té záležitosti, kterou spustil Mao 
Ce-tung s tím pomstychtivým Američanem ... ... v 70. letech 20. století? Není mi také jasné, proč Mao 
na tuto věc vůbec přistoupil. Ty jsi také říkal, že čínské vedení skutečně s tvorbou koronaviru nemá nic 
společného. To je jedna věc; a dále není nic pravdivého na blbém a slabomyslném tvrzení, které se šíří 
a které se týká toho, že lze údajně doložit, že Němci a Číňané spolu za válečnými účely vyvíjejí 
biologickou bojovou látku, čímž údajně usilují o další světovou válku. To je nevídaně pitomá spiklenecká 
teorie, která tvrdí to, co si můžeš přečíst tady v této absurdní faxové zprávě z USA, kterou jsem obdržel 
před 4 dny a kterou jsem si nechal jen proto, abych ti ji ukázal. Pokud byla tato pitomá konspirační teorie 
zaslána nejen mně, ale i jiným lidem, tak si umím živě představit, co z toho nakonec vyplyne v souvislosti 
s válečným štváčstvím, které provozuje v USA ten hloupý, připitomělý, rádoby prezidentský klaun 
a hulvátský asociál Trump proti Číně a Rusku. Umím si také živě představit to, že by celá tahle pitomost 
mohla pocházet přímo z jeho mozku nebo že ji svěřil nějaké osobě (ať muži nebo ženě), která mi ji nyní 
zaslala. Podle mého názoru může na takový nápad přijít pouze pomatený blázen. Je přece vskutku šílené 
se domnívat, že by chtěla Čína pomocí takovéto biologické bojové látky vynutit další světovou válku, aby 
vyhladila populace jiných států a získala tak nové území pro své vlastní obrovské obyvatelstvo. Podle 
mého mínění to zavání neomaleným asociálem Trumpem, neboť to je přesně jeho styl. A okolnost, že se 
v tomto faxu hovoří i o tom, že Němci coby potomci nacistů dělají s Číňany v tomto směru společné dílo, 
jelikož spolu vybudovali ve Wu-chanu vysoce zabezpečenou laboratoř, v níž spolupracují a kterou 
otevřeli roku 2017, od kdy mají možnost zkoumat takzvané původce BSL-4, není zjevně jistým lidem 
v USA po chuti. Jelikož jsem ale nevěděl, co znamená BSL-4, tak jsem se podíval na Wikipedii a nyní vím, 
že BSL znamená »biosafety level«, což překládám jako »úroveň biologické ochrany«. 

Inu, myslím si, že to celé představuje záměrnou a zlovolnou lživou pomluvu, která může eventuálně 
sloužit tomu účelu, aby se zde popisované absurdity rozšířily jako konspirační teorie, anebo má být tímto 
způsobem rozšířena lež, že čínská vláda přece jen zkoumá biologickou válečnou zbraň, což údajně sama 
nařídila atd.; to by byl samozřejmě pro všechny lidi z celého světa, kteří věří konspiračním teoriím, důvod 
k tomu, aby sužovali čínskou vládu, Čínu a její obyvatelstvo. Toto se kvůli slabomyslným tvrzením 
hulvátského asociála a klauna Trumpa zčásti již děje na veřejných ulicích v USA, jak jsem viděl 
v televizních zprávách: Jeden 70letý Číňan amerického původu byl na otevřené ulici pronásledován 
trumpovskými věřícími a byl žalostně zbit. Toto se stalo zřejmě krátce poté, co tento americký 
prezidentský klaun řval do mikrofonu jednoho novináře svá oslovsky hloupá, primitivní a pitomá nařčení 
mířená proti Číně ve věci koronavirové nákazy. 

Ptaah   Tento muž, kterého jsi označil i jako americkou šéfovskou loutku, je zcela neodpovědná, 
egoistická a patologicky nepříčetná klaunovská figurka, jak jsi jednou také podotýkal. Nyní situace 
skutečně zašla již tak daleko, že musím zřejmě definitivně sáhnout po tvých pojmových výrazech a začít 
je využívat k tomu, abych popsal fakta a skutečnosti vždy takové, jaké efektivně jsou. Proto bych rád 
i do budoucna uplatňoval tvé výrazivo, jelikož to pojmenovává patřičná fakta správnými pojmy, a jelikož 
jsem i ve svém věku ještě učenlivý, nebudu s tím mít žádný problém. Rozšiřovat se dále o tom, jak 
neschopný, pomatený a sektářský tento senilní rádoby velikán skutečně je, to by bylo jalové. Tato faxová 
zpráva, která ti byla podle těchto dat zde skutečně zaslána z USA, je fakticky nejen směšná, nýbrž 
i nebezpečná, jelikož podporuje stávající i dále vznikající lži a konspirační teorie proti Číně, avšak věnovat 
tomu další slova by bylo nesmyslné. My jsme se v posledních měsících zevrubně věnovali všemu, co se 

http://cz.figu.org/


9 
 

 

Copyright 2020/2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 
FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

 

týkalo tvé otázky, a při tom jsme zjistili a dospěli k jasnému poznání, že vše v plném rozsahu představuje 
ryzí a nesmyslné spiklenecké teorie, které neodpovídají v žádném ohledu pravdě. Avšak i přesto tyto 
teorie lidé, kteří jim věří, přijímají a bez okolků rozšiřují, stejně jako všechny konspirační teorie všeho 
druhu, jež se týkají koronaviru a jež vznikly zejména kvůli nerozumu a vině amerického vládního klauna, 
což je z tvé strany dobré a výstižné označení. Po stránce všech těchto lživých tvrzení nebylo možno nalézt 
ani sebemenší indicii, která by nasvědčovala tomu, že by ve středočínském městě Wu-chanu byla 
ze strany Němců a Číňanů zkoumána biologická bojová látka jakéhokoliv druhu, neboť tamější čínští 
mikrobiologové se zabývají reálnými výzkumnými pracemi, takže ani neplní žádnou vládní zakázku 
k výrobě biologické válečné zbraně a neprovádějí žádné takovéto práce. Pokud se vedení čínského státu 
absurdně, zlovolně a nactiutrhačně vyčítá a předhazuje cosi ohledně koronavirové nákazy, nebo pokud 
je dokonce obviňováno z toho, že tuto nákazu v podobě biologické zbraně nechalo vyrobit, pak se jedná 
o velmi zlomyslnou lež a pomluvu. To, co se v tomto ohledu dělá, je neodpovědná hanebnost, kterou 
páchá například v USA ten nanicovatý prezidentský klaun, neboť ten svaluje na vedení čínského státu 
vinu za cosi (tedy právě za koronavirovou nákazu), za co není v žádném ohledu odpovědná. Koronavirus 
byl ve Wu-chanu vyvolán a rozšířen jiným způsobem, avšak o tom nemají být poskytovány žádné údaje, 
neboť jen díky mlčení mohou být různé osoby a rodiny chráněny před trápením ze strany státu a před 
tresty smrti, jelikož čínský pořádek trestního zákonodárství je ještě nehumánnější a ještě více pohrdá 
lidským životem než ten v USA, Saúdské Arábii a Íránu atd. Události, které se od poloviny 70. let 
až do nedávné doby odehrávaly z nařízení Mao Ce-tunga, který spolupracoval se zadavatelem zakázky, 
pomstychtivým Američanem ..., a které probíhaly až do nedávna v jedné tajné neprofesionální 
laboratoři, aby ..., představují nyní tajnou historii, neboť ty poslední tři osoby, které byly 
spoluodpovědné za koronavirovou nákazu, se rovněž nakazily koronavirem a před několika málo týdny 
zemřely. Mimoto je nutno zmínit, že laboratorní odborníci, kteří v minulých 16 letech na viru pracovali, 
neměli již ani tušení o tom, k čemu měl být tento virus vlastně určen, neboť vědomost o jeho účelu 
upadla v zapomnění, když zesnul poslední člověk, který znal toto tajemství, aniž by jej předal dál. Jelikož 
se však i přesto tajně pracovalo dál, tak se účel výzkumu a pomsta toho Američana přece jen naplnily, 
avšak nákaza nebyla zavlečena jen do USA, jak plánoval, nýbrž jí byl zasažen celý svět. 

Billy   Jeho plán se přece týkal pouze USA, avšak tento Amík, resp. ..., ve své pomstě nepomýšlel na to, 
že by mohly být postiženy i další státy nebo právě celý svět. Ale domnívám se, že bychom o tom neměli 
dále hovořit, neboť to celé se jednou odehrálo a nelze to již změnit. Kromě toho by ani nebylo dobré, 
kdybychom o tom řekli více, než kolik jsme již pověděli. Inu, dále vyvstává moje otázka, což se má dále 
stát, až ty (...) 

Ptaah   Samozřejmě, neboť to je důležité. Dříve než s tím ale začnu, bych rád pověděl, že jsem o tom 
přemýšlel a že jsem dospěl k názoru, že byste měli všechno to, o čem jsme doposud hovořili, v zásadě 
zveřejnit a rozšířit přes vaši webovou stránku. To by mělo zahrnovat i to, co budu muset ještě obecně 
vysvětlit, avšak to celé by se nemělo týkat interních záležitostí FIGU. 

Billy   To můžeme udělat, když myslíš. Ale myslím si, že bychom se pak již koronavirovou nákazou neměli 
zaobírat, neboť to, co se dělo ve všech minulých měsících, mi pomalu leze krkem, a navíc to jistě 
nezpůsobí, aby se jakkoliv změnilo chybné chování těch, kteří jsou hloupí a připitomělí jako osel a kteří 
zastávají konspirační teorie a lži o koronaviru. Pro rozumné lidi bylo patrně řečeno vše nezbytné, a tudíž 
o tom již nemusíme dále hovořit, nebo ne? 

Ptaah   Tak na to můžeš nahlížet, ano, avšak pokud by se objevily nové důležité věci, tak bych přece jen 
uvedl to, co bude nezbytné. Přesná předpověď není možná, jelikož ji nepřipouští nerozvážné a kolísavé 
chování většiny pozemšťanů všech věkových kategorií, přičemž tato většina setrvává ještě po stránce 
rozumu a úsudku na patologicky infantilních vývojových stupních a na nezbytná bezpečnostní opatření 
všeho druhu proti koronavirové nákaze reaguje s nevyzrálou a egoistickou vzpurností, přičemž ignoruje 
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nevyhnutelná bezpečnostní pravidla, zapírá nákazu nebo věří spikleneckým teoriím, následkem čehož 
jedná zcela chybně a bláhově a dotyčnou nákazu tím spíše podněcuje. 

Billy   To je dobré, neboť i já jsem skutečně již častokrát myslel na to, že většina pozemského lidstva je 
vlastně infantilní, a to nezávisle na tom, zda jsou lidé dvacetiletí, padesátiletí, sedmdesátiletí nebo 
století, a zda to jsou vládní činitelé nebo titulované osoby. Vskutku jsem po celou dobu svého života 
opakovaně zjišťoval, že tato většina – ať už je jakkoli vzdělaná – je skutečně dětsky nevyzrálá a vyznačuje 
se vlivem své infantility tím, že není vzdělaná po stránce pravdivého myšlení ani skutečného a pravdivého 
vědění. 

Když se dívám na většinu lidstva, k níž se řadí i »vysoce vzdělaní« lidé, kteří se honosí doktorskými, 
profesorskými a teologickými tituly, tak dospívám k závěru, že jejich většina se pokládá za náramně 
bystrou elitu, avšak ve skutečnosti jsou dotyční hrubě hloupější než poslední opice v pralese, která se 
mylně považuje za stvořitele džungle. K tomu patří i tyto zdánlivé elity, o nichž lze dospět k otřesnému 
zjištění, že se – stejně jako obecná většina pozemšťanských zástupů – lhostejně kradou svým životem 
a nestarají se o to, aby ze sebe učinily pravé lidi. Všem těmto lidem jsou cizí veškeré skutečné a pravdivé 
vědomosti o pravém lidství, jakož i všechny snahy o to, aby se stávali pravými lidmi, kteří by si jako takoví 
také uvědomovali a vnímali svoji povinnost být odpovědní a chránit všechny životní formy. O Učení 
ducha, resp. Učení o Tvoření, a tím ani o faktické skutečnosti a pravdě, nemá nikdo z nich žádné 
vědomosti, a dokonce ani potuchy. Ti všichni procházejí slepě, neznale a hloupě svojí existencí a svým 
životem a nevědí vůbec nic o tom, co vyučuje Učení ducha, resp. Učení o Tvoření, neboť dokonce ani 
nevědí, že toto Učení existuje. Ti všichni nevědí ani nic o tom, co všechno je spojeno s Tvořivou energií 
a že je s ní spojeno úplně vše, neboť ti všichni postrádají veškeré vědomosti o Tvoření, Univerzálním 
vědomí, které nemají nic společného s absurditou imaginárního Boha, slabomyslně smyšleného Boha 
Stvořitele či Boha Otce. Tito lidé neznají skutečnost a její pravdu, neboť toto vědění je pro ně děs, a to 
i proto, že to vše vyžaduje dbalost a pozornost, o niž tito lidé ale vůbec nemají zájem, stejně jako ani 
o to, aby jasně využívali svoji kognici. Když se naopak podívám na naše členy FIGU roztroušené po celém 
světě, kteří se snaživě věnují Učení ducha, resp. Učení o Tvoření, které je přece dále vyjadřováno 
i ve všech mých patřičných knihách, tak mezi nimi a zmiňovanou infantilní většinou pozemského lidstva 
existuje tak extrémní rozdíl, že jej již ani nelze nijak vylíčit, a to ani příměrem černý a bílý. A tento fakt 
vnímají i všichni naši členové po celém světě, což je pro ně všechny velmi mrzuté, jelikož coby odpovědně 
myslící a konající lidé vnímají, že pozemšťanský svět je veskrze lhostejný, neodpovědný a bezskrupulní 
a že vše pustoší, aniž by se staral o pokrok. 

Tu infantilnost, kterou lidé projevují na celém světě, jsem opakovaně zjišťoval, zažíval a zakoušel ve všech 
zemích, zejména u pozemšťánků, kteří se pokládali za mimořádně bystré a kteří se naparovali svou 
bludnou náboženskou vírou. V Indii jsem dokonce zažil, jak jeden takovýto náboženský darebák při 
rozhovoru se mnou ztratil nervy, začal ječet jako pominutý a pěnil u pusy, načež na věčné časy s kvílením 
utekl pryč. Lidé tohoto druhu jsou sice dospělí tělesně, avšak nikoliv po stránce vědomí, a tedy ani 
po stránce rozumu a úsudku, jelikož po celý svůj život zůstávají infantilní, a tedy z hlediska svého 
inteligentství a celé své kognice nevyzrálí, potrhlí a v té či oné věci hloupí, přičemž se zesměšňují, jsou 
dětinsky přihlouplí a bláhoví. 

Ptaah   Jak jsi jednou podotýkal: »Vyslovuješ klidně pravá slova.« A právě to jsi zrovna učinil, můj příteli. 

Billy   Teď mám na tebe ještě jednu otázku ohledně machinací vládních činitelů: Když sleduji zprávy 
v televizi, tak stále znovu a znovu zjišťuji, že vládní představitelé, kteří jsou odpovědní za stát, a tedy 
i za populace, stále hloupě a připitoměle pronášejí nové, blbé a potřeštěné výroky a návrhy ohledně 
toho či onoho. Dělají nové vyhlášky a oznamují státní účast ve vztahu ke zruinovaným firmám, 
koncernům, spolkům a sportovním klubům atd. To vše je ale úhrnem jen pitomost, blbost a idiotství, 
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jako právě a hlavně ty účasti nebo finanční podpory pro »chudé« ekonomické mocipány, jejichž firmy 
a koncerny trpí kvůli koronavirové nákaze nouzí a musejí být finančně »podepřeny«, aby si lidé zachovali 
pracovní místa atd. Mezitím bossové firem a koncernů si fajnově, bez jakýchkoliv potíží a bez starostí 
sedí na hromadě svých miliónových a miliardových majetků a nevkládají ze svého mamonu do své firmy 
nebo svého koncernu ani cent. To pak ale činí hloupé státní hlavy, a sice na náklady daňových poplatníků, 
na něž budou jednoduše uvalovány každým myslitelným způsobem nové a vyšší daně, aby byly opět 
naplněny státní pokladny, které přihlouplí vládní činitelé pitomě rozhýřili. Avšak tomu většina hloupých, 
nevyzrálých populací ještě jásavě tleská, jelikož ta má na zřeteli jen své vlastní blaho, avšak nikoliv 
skutečnost a pravdu, které kvůli své hlouposti dokonce ani není schopna rozeznat. Šéfové firem 
a koncernů se svými penězi nehospodaří správně, stejně jako tak nečiní ani vládní činitelé se státními 
penězi, neboť ti si plní vlastní kapsy až po okraj, a navíc vyhazují prachy za absurdity; a místo toho, aby 
v dobách nouze podnikali preventivní opatření, tak kupí jedny dluhy za druhými, které pak bude muset 
splácet společenská vrstva pracujících v podobě nových či zvýšených daní všeho druhu. Rád bych pro 
jednou věděl, co si o tom myslíš ty, Ptaah? 

Ptaah   Na to mohu odpovědět jen tak, jak jsi to ty sám již častokrát vyjadřoval, tedy tak, že to celé, co jsi 
vykládal, se shoduje s pravdou, a to jasně a zřetelně dokládá neschopnost většiny všech státních činitelů 
a mocných ekonomických hráčů, kteří se chovají a jednají tak, jak jsi vysvětlil. To celé jasně a zřetelně 
odhaluje fakt, který je u těchto neodpovědných pověřených činitelů přítomen, totiž pitomost. Více 
k tomu není co dodat. Nyní se chci ale ještě obecně zavěnovat tomu, co je nutno povědět a co by mělo 
být také veřejně uvedeno, a rád bych to vyložil následovně: Koronavirus představuje nebezpečný, 
zákeřný a nevypočitatelný faktor, jehož existence bude ve všech podobách, o nichž jsem se zmiňoval 
od 30. listopadu 2019, pokračovat ve velmi dlouhodobém rámci, přičemž jeho působnost se rozšíří 
na příští 2 a 3 roky, a tudíž může být tento virus stále nebo etapově aktivní. Mimoto může celá tato 
záležitost za krátkou dobu, během týdnů či měsíců, prodělat změnu v tom smyslu, že nastane její 
neočekávaný konec a že se bude vše jevit už jen jako minulý špatný vtip. Ohledně dalšího přetrvávání 
a rozšiřování koronaviru nemůže být učiněna žádná exaktní výpověď, ale z uvedených důvodů pouze 
výpověď neurčitá a dvojznačná, a tudíž nelze učinit určitou předpověď, neboť ta by vyžadovala pohled 
do budoucnosti. Takovýmto předpovědím se však musíme vyhnout a nejsou nám dovoleny, jelikož 
bychom jimi ovlivnili způsoby chování pozemšťanů. Pravé pohlížení do budoucnosti všeho druhu 
a oznamování vypozorovaných reálných událostí budoucnosti vede k tomu – jak dokazují staré záznamy 
a zkušenosti –, že se lidé dopouštějí zcela chybných způsobů jednání, jež vedou ke katastrofám a škodám, 
a tudíž smí být činěna pouze proroctví. Exaktní předpověď ohledně koronavirové nákazy nemůže být 
dána jednak kvůli nekontrolovatelné měnivosti viru a jednak kvůli tomu, že většina pozemského lidstva 
je ve svých infantilních způsobech jednání právě tak nevyzpytatelná jako samotný koronavirus. Nyní tedy 
musím objasnit už jen následující: 

 

1) Zvláštní jev:  

Dříve než může být z vnější strany zjištěna infekce, usazuje se koronavirus v slzné tekutině očí, jakož 
i na sliznicích nosu a úst, následkem čehož mohou být již infikovány, resp. nakaženy další osoby, aniž 
by předtím bylo možno u přenašeče dokázat již existující infekci. 

2) Děti: 

Navzdory nerozvážným, mylným a neodpovědným tvrzením nepoučitelných a neodpovědných 
přemoudřelců, jakož i lékařských, virologických a imunologických »odborníků« atd., jsou děti 
náchylné ke koronaviru, stejně jako dospělí. 
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3)  Nelze se spolehnout: 

Člověk by se v žádném případě neměl spoléhat na úřední a úředně vládní bezpečnostní nařízení, 
ustanovení a vyhlášky v tom smyslu, aby je pokládal za vážně správné, neboť na základě našich 
zjištění jsou jak nedostatečné, tak zčásti i chybné a škodlivé, a tudíž by měl člověk dodatečně 
dodržovat a provádět svá vlastní, pronikavá bezpečnostní opatření. 

a)  Člověk by si v žádném ohledu neměl všímat nedbalých, lehkovážných a neodpovědných způsobů 
jednání různých osob z populací, které nedodržují bezpečnostní opatření k ochraně před 
koronavirem, a neměl by napodobovat jejich chybné jednání a chování. Nebezpečnost zákeřného 
koronaviru nepřipouští žádnou laxnost, ledabylost či lehkovážnost atd. ve věci dodržování 
bezpečnostních opatření, neboť i když budou úřady, vládní činitelé a odborníci z nerozumu 
bagatelizovat toto nebezpečí a vydávat rozvolňující opatření, tak bude nebezpečnost koronaviru 
i jeho infekčnost nadále existovat. 

b)  Úředními a vládně úředními nařízeními, ustanoveními a vyhláškami by se měl člověk řídit i přesto, 
že jsou nedostatečné, a měl by dodržovat jimi stanovená a s nimi spjatá pořádková pravidla, 
jelikož v případě nákazové situace musejí úřady a vládní činitelé v každém případě oprávněně 
stanovit řád chování, který je legislativně ustanovený, a má tedy oporu v zákoně, a tento řád 
musejí lidé také dodržovat. 

c)  Všechna myslitelná bezpečnostní opatření proti koronaviru by si měl však člověk v prvé řadě 
určovat sám, pojímat je v co nejlepším možném rámci a s vědomím odpovědnosti je vnímat, 
přičemž by měl také využívat jiné cenné rady po stránce bezpečnostních způsobů chování všeho 
správného druhu. 

d)  Pro nejbližší neurčitelnou dobu je nutno ve smyslu předpovědi vysvětlit, že mají být i nadále 
přísně respektována a neomezeně následována dosavadní bezpečnostní opatření, což od člověka 
vyžaduje rozum a zdravý úsudek; a tak by tomu mělo být navzdory nerozumnému 
a širokoplošnému rozvolňování (ze strany úřadů a vládních činitelů) zprvu vyhlášených 
bezpečnostních opatření, jež se zčásti prokázala být účinná a jež předešla mnohým infekcím 
a smrtelným případům. 

4)  Je nutno nosit ochranné respirační roušky a podle potřeby a daných okolností i při práci, jakož i při 
stycích s jinými osobami. Riziku mohou být dle okolností vystaveni i rodinní příslušníci, přátelé 
a blízcí známí atd., kteří nežijí ve vlastní domácnosti daného člověka. 

a)  Člověk by měl případ od případu nosit roušky typu FFP1, FFP2 či FFP3. Neměly by se používat 
vlastnoručně vyrobené roušky. Člověk by neměl používat koupené papírové masky nebo látkové 
masky všeho druhu, které nejsou výslovně odborně prověřeny, a neměl by ani důvěřovat jejich 
spolehlivosti. 

b)  Člověk by se měl co nejnaléhavěji vyhýbat blízkým nebo přímým kontaktům s cizími osobami. 
Pokud se však bližší kontakty nedají odvrátit – jako kvůli práci atd. nebo bezohlednosti jiných 
osob či jejich obtěžujícím pokusům o přiblížení –, tak by měl člověk odmítavým znamením ruky 
vyžadovat odstup; a je-li to nutné, musí si i nasadit ochrannou roušku. 

5)  Je nejnaléhavěji nutné a musí být povinností, aby mezi sebou při vzájemných stycích dvě cizí nebo 
několikeré osoby zachovávaly rozestupy. Člověk musí neomezeně zachovávat minimálně 
dvoumetrový (2metrový) odstup od cizích osob, a to zejména tehdy, když s nimi vede rozhovory 
atd., a obzvláště i tehdy, když nic neví nebo nemůže nic zjistit o jejich zdravotním stavu. 
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a)  Pokud minimální odstup dvou (2) metrů není možný, jako například kvůli jistým okolnostem – viz 
nakupování, návštěva lékaře, lékárny, kliniky či banky atd. –, tak je v každém případě 
nejnaléhavěji nutné nosit vhodnou ochrannou roušku, přičemž lze doporučit respirátor FFP2, 
avšak za jistých okolností může postačovat i dobrý, odborně prověřený respirátor FFP1. 

b)  2metrový odstup bez ochranné roušky může být správný jen při klidném větru, a tudíž je nutné 
při různě silném větru nosit i ochranné roušky nebo musejí být odstupy mezi cizími osobami, 
resp. od cizích osob, kvůli větru patřičně větší, jelikož vítr roznáší aerosoly, resp. expirační 
kapénky do větších vzdáleností, než když vládne bezvětří. 

c)  Je naprosto nutné se vyvarovat přímých dotyků s jinými osobami, které nežijí ve vlastní 
domácnosti nebo sdílené domácnosti, v níž je člověk nevyhnutelně v úzkém tělesném styku 
s ostatními. 

d)  Je-li nutné a nevyhnutelné vést rozhovory, které nemohou být vedeny na větší vzdálenost, ale 
vyžadují jistou blízkost, tak mají být vedeny pouze přes dělicí stěnu ze skla či umělé hmoty atd., 
aby se zabránilo šíření aerosolů směrem k účastníkovi nebo účastníkům rozhovoru. 

e)  Celkově vzato je enormně důležitá veškerá péče o tělesnou hygienu a čistotu, která se navíc 
neomezuje jen na očistu a dezinfekci rukou, při níž by člověk neměl používat žádné chemické 
prostředky, ale jen čistě přírodní, nejedovaté prostředky k očistě a péči, které neútočí 
na pokožku, nepronikají přes póry do těla a nemohou poškozovat orgány ani vyvolávat nemoci. 
Pokud by toho člověk nedbal, tak by byla všechna preventivní opatření kontraproduktivní. 

Tyto body, které jsem uvedl, představují obecné směrnice, má význam se jimi řídit a měly by být spolu 
se vším dosud uvedeným a vysvětleným veřejně uváděny, neboť tato pravidla by měla mít význam pro 
všechny členy základní skupiny spolku FIGU i pro všechny jeho pasivní členy po celém světě, a ti všichni 
jsou nabádáni k tomu, aby si těchto pravidel všímali a aby je v zájmu svého vlastního zdraví a své 
bezpečnosti následovali a dodržovali. 

Billy   Děkuji, Ptaah, to všechno, co jsi vysvětlil, by skutečně mělo i postačovat k tomu, aby lidé používali 
rozum a zdravý úsudek a řídili se tvými radami. 

Ptaah   Nyní bych rád uvedl nezbytnosti, které mají význam i pro členy základní skupiny FIGU, a ti jsou 
nabádáni k tomu, aby si jich všímali a dodržovali je, a to jak v zájmu svého vlastního zdraví a své 
bezpečnosti, tak v zájmu ostatních osob, jako jsou rodinní příslušníci, přátelé a známí atd. 

1) Dodržování bezpečnostních opatření: 

Ty dříve uvedené všeobecné vývody, výklady a bezpečnostní pravidla mají být zohledňovány 
a chápány nejen mimo Středisko, ale i v něm samém. 

a)  Pro členy základní skupiny (základní skupina dále i jako ZS; pozn. překl.), kteří bydlí mimo 
Středisko, jakož i pro osoby z pasivní skupiny, které mají dovoleno vstoupit do Střediska, platí, 
že mají od všech zachovávat pořádný odstup. 

2) Děti (zacházení s dětmi): 

V zásadě se mají členové ZS zatím vyhýbat kontaktu s dětmi, které náležejí členům ZS bydlícím mimo 
Středisko, přátelům a známým. Je tedy nutno přísně dbát na to, aby členové ZS bydlící ve Středisku, 
jakož i ti z nich, kteří bydlí mimo Středisko ve vlastním domě, nepřicházeli do styku s nevlastními 
dětmi mimo Středisko nebo s dětmi žijícími v jejich vlastním domově, jakož i se členy ZS a ostatními 
osobami. Z toho důvodu nemají členové ZS v žádném případě přebírat a vykonávat péči o děti, a to 
ani ve Středisku, ani v soukromém bytě či jeho okolí. 

http://cz.figu.org/
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a)  Opakování dříve zmiňovaného bodu »2) Děti« a »1) Zvláštní jev«: Navzdory nerozvážným, 
mylným a neodpovědným tvrzením nepoučitelných a neodpovědných přemoudřelců, jakož 
i lékařských, virologických a imunologických »odborníků« atd., jsou děti náchylné ke koronaviru, 
stejně jako dospělí. 

b)  Dříve než může být z vnější strany zjištěna infekce, usazuje se koronavirus v slzné tekutině očí, 
jakož i na sliznicích nosu a úst, následkem čehož mohou být již infikovány, resp. nakaženy další 
osoby, aniž by předtím bylo možno u přenašeče dokázat již existující infekci. 

c)  Primární imunitní systém dětí je sice ještě výrazně výkonnější než imunitní systém dospělých, 
avšak přesto je kvůli své výstavbě k původcům nemoci náchylnější než imunitní systémy 
dospělých, a sice v tom smyslu, že děti mohou být zasaženy zárodky, resp. původci onemocnění 
a mohou je šířit dále nebo samy onemocnět, aniž by předtím byla jejich infekce viditelně 
rozeznatelná. 

d)  Je-li z nějakých nevyhnutelných důvodů neodvratné přijít byť jen krátkodobě do styku s dětmi, 
tak by se tak skutečně mělo stát jen v nouzové situaci, a to také jen při zohlednění a následování 
pořádných preventivních a bezpečnostních pravidel, která předpokládají nošení vhodné 
ochranné roušky typu FFP2. 

3) Návštěvní služba – návštěvy cizích osob ve Středisku: 

Návštěvní služba ve Středisku by měla i nadále dodržovat stanovené pravidlo »Nepřijímáme 
návštěvníky«, a tudíž by měla přicházející návštěvníky odmítat. 

4) Prodej tiskovin a předmětů: Neproklamovat veřejně:  

Přímý prodej knih, spisů a předmětů zájemcům, kteří se objeví ve Středisku, může být uskutečněn, 
pokud budou dodržována nezbytná bezpečnostní opatření spojená se zachováváním 2metrových 
odstupů mezi obyvateli Střediska a pokud budou dle okolností nošeny ochranné roušky. 

a)  Platby za materiály nemají probíhat z ruky do ruky, nýbrž tak, že bude obnos položen na stůl nebo 
na nějakou odkládací plochu, přičemž má být zachovávána nezbytná vzdálenost mezi 
jednotlivými osobami. 

5) Osobní návštěvy: 

Pro členy rodiny, členy ZS, pasivní členy a přátele platí: Žádné tělesné dotyky. Mimo dům zachovávat 
odstup a vzdálenost 150–200 centimetrů; před domovním vstupem; na zahradní sedačce; 
na pohovce a dřevěné lavičce. 

a)  Při špatných povětrnostních podmínkách, chladu atd. mohou být osobní návštěvy, členové 
rodiny, členové ZS a pasivní skupiny nebo přátelé vpuštěni do návštěvní místnosti, do Billyho 
kanceláře nebo za jistých okolností do kuchyně, a sice při zachování krátkého odstupu a při 
předpokládané bezpečnosti ohledně možné infekce. 

b)  Životní partneři obyvatel Střediska, kteří bydlí mimo Středisko a u nichž se předpokládá vysoká 
bezpečnost ohledně infekce, se mohou volně pohybovat v hlavním domě Střediska a využívat 
svoji obvyklou místnost. 

6) Měsíční příspěvky: 

Příspěvky lze přebírat jako obvykle, avšak měly by být dodržovány pořádné, minimálně 1metrové 
rozestupy mezi všemi zúčastněnými, kteří by spolu ani neměli nablízko, resp. přímo tváří v tváří, 
hovořit. 
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7) Práce v počítačových prostorách: 

V počítačových prostorách mohou pracovat současně dvě osoby, avšak měly by zachovávat jistý 
bezpečnostní rozestup a nehovořit spolu tváří v tvář, ale s tváří obrácenou na stranu, a pokud nemají 
jinou možnost, měly by si při hovoru zakrývat ústa a nos kapesníkem. Ideální by bylo nosit roušku 
FFP1. 

a)  Pohyb osob v průchozí oblasti v počítačových prostorách by měl být bezproblémový, pokud tyto 
osoby procházejí vzadu kolem pracujících lidí, aniž by se jich dotýkaly nebo je oslovovaly. 

8) Noční hlídka: 

Povinnost noční hlídky může být nadále možná pro všechny osoby, které se jí účastní, přičemž by 
měla jako doposud probíhat v čase ... Osoby, které mají hlídku, mohou všude v hlavní budově 
a v sále vykonávat svoji povinnost, avšak obyvatelé Střediska se od počátku večerní směny již nemají 
zdržovat v kuchyni a nemají s hlídkujícími osobami zapřádat hovory. 

a)  Pokud během výkonu hlídky vyvstanou situace nebo případy, které budou nutně vyžadovat 
okamžitý příchod Andrease nebo Billyho, tak by měli být zavoláni telefonicky. 

9) Generální shromáždění v pátek a sobotu: 

Generální shromáždění lze i nadále provádět v obvyklém rámci, avšak při dodržování 
doporučeníhodných bezpečnostních opatření, která mohou určit pověřené osoby dle svého 
vlastního uvážení, např. co se týče rozmístění židlí v sále. 

a)  Při vstupu do sálu a při jeho opuštění mají členové ZS dbát na pořádné vzájemné rozestupy a mají 
je dodržovat. 

b)  Sál má být během generálního shromáždění dobře provětráván. 

10) Meditace: 

Kruhová meditace v sále nemá být prováděna tak dlouho, dokud nebude pro všechny členy ZS 
vládnout největší možná bezpečnost z hlediska zdraví a tělesného blaha. 

a)  Meditaci v centru nemají členové ZS, kteří nebydlí ve Středisku, provádět tak dlouho, dokud 
nebude pro všechny členy ZS opět vládnout největší možná bezpečnost po stránce zdraví 
a tělesného blaha. 

b)  Všichni členové ZS, kteří bydlí mimo Středisko, mají dle daných časů a povinností provádět své 
meditace doma a mají při nich používat malou pyramidu, pokud ji mají k dispozici. 

11) Učení ducha, neděle v sále: 

Tato diskuse nemá být vedena tak dlouho, dokud opět pro všechny členy ZS nevyplyne největší 
možná bezpečnost po stránce zdraví a tělesného blaha. 

12) Obědy na generálním shromáždění a při výkonu práce mimo čas generálního shromáždění: 

Zde platí pravidlo stravování určené kuchyní Střediska, přičemž jednotliví členové mohou své obědy 
pojídat v pořádných vzájemných rozestupech na zahradní sedačce, u stolu poblíž počítačové 
centrály a za obytným vagónem »Russenwohnwagen«. 

a)  Použité příbory mají být předběžně umyty u studny před voliérou a položeny na přiložený podnos 
atd., načež je pověřené osoby odnesou pryč a důkladně umyjí v kuchyni. 
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13) Práce pod širým nebem: 

Při pracovních výkonech pod širým nebem, jako v krajině, v lese, zahradě atd., mají být dodržovány 
dané vzájemné rozestupy. Pokud to není možné, měly by být nošeny vhodné ochranné roušky. 

14) Bydlení ve Středisku pro osoby sídlící mimo něj: 

Členové ZS, kteří bydlí mimo Středisko a kteří v době generálního shromáždění zůstávají 
ve Středisku, mohou využívat své obvyklé obytné prostory, jako jsou obytný box, obytný vagón 
»Russenwohnwagen« a Guidův vagón, pokoj u voliéry, pokoj Erhardův, lesní chatka a domeček 
kazatelny. 

15) Toaleta: 

Členové ZS bydlící mimo Středisko, členové rodiny, přátelé a členové pasivní skupiny mají používat 
toaletu v sanitární místnosti. 

a)  Během doby generálního shromáždění je nutno toaletu v sanitární místnosti po domluvě dvakrát 
denně čistit a dezinfikovat. 

Toto jsou, Eduarde, podstatné záležitosti, které jsme vypracovali a které pokládáme za nezbytné. 
O eventuálně vyplývajících jiných věcech máte dále přemýšlet sami. 

Billy   Každopádně ti vřele za vše děkuji. 

Ptaah   Pak bych chtěl odejít, neboť mám ještě nějaké povinnosti, kterým se musím věnovat. Nemáš ale 
ještě něco, co musí být prohovořeno? 

Billy   Ne, nemám, neboť jsi objasnil vše, co bylo nutné. Děkuji. 

Ptaah   Dobrá, pak pravím na shledanou, Eduarde, můj příteli. 

Billy   Nápodobně, a ještě jednou velmi děkuji. 
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