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Plejadisch-plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren 

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM 

 

Sedmistý dvaaosmdesátý kontakt 

pátek, 5. listopadu 2021, 22.17 hod. 

 

Ptaah   Ahoj, můj příteli, Eduarde – jsi tady? 

Billy   Ano, jsem tady vzadu. Malý moment, hned přijdu dopředu. – Tak, už jsem tady. Zdravím tě, Ptaah, 
můj příteli. Dnes jsme byli již brzy se vším hotovi, a mimoto dnes nebyli všichni přítomni, neboť někteří 
jsou nemocní a jiní nebyli schopni přijít, jelikož nemohli jinak a museli se věnovat jiným věcem. 

Ptaah   Proto přicházím již nyní. Venku je chladno, a proto jsem se ještě zdržoval ve svém létajícím stroji, 
čekal a poslouchal vás, neboť jsem se domníval, že nebudete rokovat dlouho. 

Billy   Takže jsi nás poslouchal, dobře, neboť vyvstaly otázky, které ti musím zprostředkovat. Jde o to, že 
se očividně někdo ve skupině ... chce stát členem, což bylo ovšem zamítnuto. Věc byla odůvodněna tak, 
že se ... nemá stát členem, jelikož se nemůže osobně, resp. přímo účastnit schůzí, protože musí v době 
jejich konání pracovat. Já si ovšem myslím, že práce nesmí být důvodem k tomu, aby se někdo nemohl 
stát členem skupiny. 

Ptaah   O této věci vím, neboť jsem přece poslouchal, o čem jste hovořili. I já vnímám tuto záležitost tak, 
jak jsi uvedl, avšak rád bych se zeptal na stanovisko našeho grémia, které se zaobírá problémy, jež se 
týkají vašich záležitostí. Kdybys ... 

Billy   Promiň, ale když už se chceš tázat grémia, tak bych rád dostal i definitivní odpověď na svoji 
poslední otázku, v níž šlo o to, zda je možné, aby se člověk účastnil setkání zemské nebo studijní skupiny 
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v té podobě, že by vše poslouchal elektronicky při jízdě autem, nebo aby se účastnil pomocí 
telefonického nebo právě elektronického spojení. 

Ptaah   Na to jsem ti tehdy poskytl odpověď, avšak mohu se opět zeptat, neboť grémium se chtělo touto 
věcí ještě jednou, podrobněji zabývat. S tvojí novou otázkou se chci na grémium obrátit hned a dotázat 
se ještě jednou na tu starší věc. Měj chvilku strpení. Prosím. (...) 

Billy   Tomu, co jsi projednával s těmi lidmi, jsem sice vůbec nerozuměl, ale domnívám se, že ses ptal na 
správnou věc a vyjádřil ses správně. Je svým způsobem velmi praktické, že můžeš konzultovat věci 
s grémiem tak jednoduše přes éter. 

Ptaah   Tak tomu je, podařilo se mi zastihnout účastníky grémia; momentálně mají schůzi ohledně jiné 
záležitosti, za kterou rovněž nesou odpovědnost. Zakrátko se budou ovšem radit a přijímat usnesení 
v naší věci a předají mi svoji odpověď. 

Billy   Tak to jsem velmi zvědavý, zda to, co jsem při schůzi řekl, bylo správné. Ale teď k něčemu jinému, 
neboť nedávno jsme přece o něčem mluvili a použili při tom slovo »digitální«. Toto slovo není 
v souvislosti s tím, o čem jsme hovořili, tady na Zemi známé a obvyklé, a proto jsem byl na to dotazován. 
Toto z latiny pocházející slovo – které znamená »prst« nebo něco podobného – se používá běžně v jiných 
souvislostech, jako např. ve vztahu k elektronice atd. Se Sfath jsme však toto slovo používali v jiných 
ohledech, a proto jsem se pokusil jej vysvětlit, což jsem učinil následujícím způsobem: 

Pojem »digitální« ve vztahu k myšlení a jeho spojům atd., resp. na našem tematickém poli, znamená 
toto: Digitalizace u nás vyjadřuje rozsáhlé propojování všech tematických oblastí s Naukou o Tvoření, 
jakož i se schopností získávat a ukládat v paměti podstatné informace, avšak současně je i analyzovat 
a také je na základě správných rozhodnutí a skutků realizovat ve vlastním myšlení a ve vlastním životě. 
Změny z toho přístupu vyplývající mají člověku propůjčit šance a výhody při vedení vlastního života, 
a současně také vytvářet zcela nové výzvy, jež může člověk zvládat. 

Žel jsem celou tuto věc na jednom nebo na dvou místech nezformuloval správně, takže můj výklad nebyl 
úplně korektní, nicméně ty chyby by vlastně neměly být tak závažné. Co si o tom myslíš? 

Ptaah   Nenalézám zde nic, co by bylo nutno kritizovat. 

Billy   Tak to je dobré. Chtěl bych však říci, že Michael je ještě na cestě v centrálním Švýcarsku a že může 
ještě později přijít. Pak musíme svůj rozhovor přerušit a pokračovat v něm později, až Michael odejde 
a bude ve svém pokoji. 

Ptaah   Už nějak zařídíme, aby se vše odehrálo podle dobrého řádu. 

Billy   Notabene, včera v noci jsem viděl na kontrolním monitoru cizí postavu a ihned jsem se šel podívat, 
kdo by to mohl být, ale nikoho jsem nenašel. Když jsme pak s Michaelem prohlíželi nahrávky, tak jsme 
také nic nenalezli. Je ovšem vyloučeno, abych se mýlil. Mé oči vidí i přes potíže se žlutou skvrnou ještě 
dobře, takže jsem se určitě nespletl. 

Ptaah   Tak tomu bude, ale když nenacházíte nic na monitorech, tak je to normální a vše funguje jistě 
správně. Může se totiž jednat o osoby, které patří k nám – také o členy Federace, kteří pocházejí 
z federačních světů a náležejí k našemu svazu. Tyto osoby může jedna z kamer jistě vnímat, avšak věc 
nemůže být nahrána. Yanarara a Zafenatpaneach to totiž zařídili tak, že právě osoby, které nepocházejí 
ze Země, nejsou na monitorech »zachycovány«. 

Billy   Pak je to jasné, a i ta postava, kterou jsem tehdy viděl za svojí kanceláří a pak ještě jednou 
za domem, zřejmě pocházela z vašeho federačního svazu. 

Ptaah   To byl člen naší Federace. To mezitím již vím, neboť Quetzal mohl podle tvých údajů objasnit tvé 
pozorování. 
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Billy   Zvláštní, copak tady ti lidé vlastně chtějí? 

Ptaah   Chtějí se seznámit se zdejším pozemkem a zotavovat se na něm, neboť vzděláváme všechny své 
národy i národy ze světů náležejících k naší Federaci o tom, že s tebou v tomto Vesmíru pěstujeme 
kontakty, a sice na místě, na němž přinášíš Učení, jež svým národům, ani národům Federace, neupíráme. 

Billy   ... To jsem nevěděl. ... To jsem skutečně nevěděl. 

Ptaah   Však se ani mnoho neptáš. 

Billy   ... Tak tomu právě je. Je mi známo, že vyučujete Nauku ve svých národech, ale že do toho v takovém 
rozsahu spadají i národy vaší Federace a že u nich ... o našem Středisku (...) (...) Nu ano, pak tomu tak 
jednou je. ... Co si ale myslíš o té otázce, která mi byla posledně položena po telefonu a která patrně 
zrcadlí mínění jistých lidí v tom smyslu – což považuji za ztřeštěné –, že my z FIGU máme úkol zachránit 
pozemské lidstvo? 

Ptaah   Takovéto tvrzení je nesmyslné, neboť ty sám přece velmi dobře víš, v čem spočívá úkol FIGU 
a Nauka a že tyto věci nemají s takovýmto nápadem nic společného. Tvoje úloha a mise, které vykonáváš 
pro lidi na této Zemi, mají přece zcela odlišný charakter. 

Billy   Přirozeně, neboť my z FIGU zde nejsme proto, abychom zachránili svět, ale proto, abychom oslovili 
jednotlivce, kteří nejsou hloupí, a kteří jsou tedy schopni myslet, jsou nakloněni faktické pravdě 
a ochotni se ve prospěch svého vlastního rozumu a zdravého úsudku více samostatně učit a také něco 
činit pro to, aby pravdu šířili dále k lidem podobného druhu. Tímto způsobem má na základě působení 
FIGU a Učení vzniknout po celém světě pouze malé společenství, které bude moci postupně pomáhat 
těm či oněm lidem v tom, aby nalezli a osvojili si pravdu samostatného myšlení. Při tom se mají lidé 
oprostit od své hlouposti, resp. svého nemyšlení, aby chodili světem s jasnými smysly. Účel celé věci má 
tkvět v tom, aby lidstvo na Zemi začalo tímto způsobem během času – který bude trvat velmi dlouho, 
a sice celá tisíciletí – vskutku samostatně myslet, odvrátilo se díky tomu od své náboženské a jiné 
věřivosti, a začalo být konečně mírumilovné. Tento vývoj má probíhat až do roku 3999, načež ... inu, ty 
víš, co mám na mysli. To vše přece nemusí být uváděno veřejně, neboť již postačuje, že jsem na základě 
vaší žádosti přistoupil na to, že budu opět vyvolávat a sepisovat kontaktní zprávy, resp. námi vedené 
rozhovory, a následně je šířit. Přinejmenším ty, které považujete za podstatné. 

Ptaah   Ano, celá věc potrvá skutečně dlouho, neboť skutky pozemšťanů – kteří již po tisíciletí jednají 
ve vazbě na svá božstva, jež neexistují, a kteří jim věří, třebaže nepředstavují nic jiného než zmatené 
výplody fantazie – není možné změnit z jednoho dne na druhý ve prospěch pravdy, rozumného 
a samostatného myšlení. Fakt, že pozemšťané velebí vyfantazírované, a tedy imaginární bohy, vyplývá 
z chybných interpretací přírodních jevů, které vznikly před tisíciletími na základě falešných domněnek, 
staly se vírou a od té doby se zachovávaly. Tyto interpretace však opakovaně měnily svoji podobu a stále 
se proměňovaly i v nové době 21. století po Jmmanuelovi, kdy se objevily nové sekty s novými 
věroučnými názory. Tyto vývoje probíhají často i dnes, avšak dotyčné sekty mizejí stejně rychle, jako 
vznikají. Fenomén víry ve vyšší moci, který vyvstává prakticky každodenně, se rozplývá právě tak rychle, 
jako se utváří, přičemž nabyl v civilizovaném světě takových podob, jaké se nevyskytují ani u takzvaných 
primitivů, kteří žijí zcela mimo civilizaci v hustém pralese. Celá ta víra v nějakého Boha nebo v jinou vyšší 
moc, která zdánlivě určuje osud pozemšťanů, jemuž se údajně nemohou vyhnout, se nedá tak rychle 
změnit a znormalizovat v poměru k tomu, jak celkově vznikala. Věřivost, a tedy hloupost – která znamená 
nemyšlení – a z ní plynoucí víra všeho druhu se nemůže tak rychle rozplynout v relaci k tomu, jak celkově 
vzcházela. Uvádět opět do pořádku a k soběstačnosti myšlení, rozhodování a jednání pozemšťanů – 
a vykořeňovat z každodenního života veškerou absurditu obecné víry, zvláště však nábožnou víru v Boha, 
Boha Stvořitele, Boha Otce a Boha, který údajně vše řídí a určuje –, to vyžaduje velkou trpělivost těch, 
kteří jsou aktivní ve věci šíření pravdy. Celá tato osvěta vyžaduje zejména velmi mnoho času, neboť 
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pozemšťané si nepřejí slyšet pravdu, jelikož jen vzácně se chce člověk vskutku přivrátit k myšlení 
a používat jej, aby přemýšlel o tom, co je faktická pravda a co je šalba a klamavá víra, a tedy nepravda. 
Pro většinu pozemšťanů se stalo zvykem, že se od doby vzniku víry válejí v bahně hlouposti, resp. 
nemyšlení, a tedy v bahně víry všeho druhu, zejména té náboženské, která se týká nějakého Boha. 

Billy   Pravda se žel lidem již před tisíciletími vytratila, a tudíž v nich zapustil kořeny nejen faktor 
všemožné náboženské víry v »milého pánaboha«, ale i faktor víry všeobecné a zvykové. Bude tedy žel 
trvat právě tisíce let, než se víra, hlavně ta náboženská – ale i ta, která je spojena s všednodenním 
životem obecně –, opět vytratí tím, že budou lidé používat svůj rozum a zdravý úsudek. Do té doby 
budou však lidstvo postihovat četné pohromy, a budou vedeny války a páchány destrukce, jaké nebudou 
mít obdobu v minulosti. V prvé řadě se musí opět vytratit a odstranit víra, a sice tak, že bude člověk 
uplatňovat své pravlastní vědomé a jasné myšlení, aby se již neoddával hloupé a připitomělé víře v Boha, 
ale sám myslel, činil svá vlastní rozhodnutí, a používal tedy i svůj vlastní rozum a zdravý úsudek do té 
míry, aby jednal správně a spravedlivě na základě pravdy. Vlastně se tyto věci Plejaren 
a Nokodemionových následníků netýkají, avšak asi před 25 milióny lety či podobně objevili staří Plejaren 
energetickou bránu, která vedla do naší časoprostorové struktury a s jejíž pomocí pronikli do našeho 
Vesmíru DERN, a nakonec jejich badatelé dospěli až k planetě Zemi – a proto se právě stalo, že o milióny 
let později s nimi přišel na Zemi i jeden Nokodemionův následovník a usídlil se na ní. 

Když se pak před 12 milióny lety vyvinuli vlastní předchůdci prvních lidí – což je v rozporu se zmatenými 
tvrzeními pozemských vědců a Darwinovými falzifikacemi, podle nichž vznikli lidé na Zemi teprve před 
3 milióny let –, tak se dále stalo následující: O milióny let později považoval jeden Nokodemionův 
potomek, resp. osobnost zrozená z Nokodemionovy řady, za nezbytné starat se o myšlenkové blaho 
pozemšťanů, když viděl všechnu tu bídu, která vzcházela z náboženské i jiné věřivosti pozemšťanů. Proto 
je dnes namístě přinášet pozemšťanům »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života«. Při tom je 
nezbytné nalézat a oslovovat ty nemnohé lidi, kteří jsou ještě schopni používat zdravý rozum a jasný 
úsudek (a toho jsou žel schopni pouze nemnozí, kteří jsou navíc roztroušeni po celém světě), aby jim 
byla pomocí Nauky přinášena pravda a aby byli na jejím základě postupně vedeni k samostatnému 
vědomému myšlení, rozhodování a jednání. Za tímto účelem jsem – doufejme – zvolil tu správnou cestu 
v podobě »Učení ducha«, resp. Učení o Tvoření, které jsem vypracoval i pro vás na více než 12 000 
strojově psaných stranách. 

Ptaah   Tomu nerozumím obšírným způsobem, tedy záležitostem kolem Nokodemiona a jeho 
znovuzrození, neboť nejsem zběhlý v této historii, jakož ani v tom, kdy a proč staří Plejaren poprvé 
vstoupili do tohoto Vesmíru. Ale to, co jsi pro nás vypracoval a co jsme mohli předat všem národům 
i členům naší Federace, to ... 

Billy   Jasné, nemusíš to říkat, neboť já už vím, co chceš zase povědět. Není to však nutné, neboť se jedná 
o moji práci, a o tom se hovořit nemusí. Důležité je pouze to, že je plněna povinnost a že přináší plody, 
byť jsou zatím pouze nemnohé. Žel je tomu tak, že se na Zemi četní lidé zajímají o nové věci a pouštějí 
se energicky do práce, avšak následně se od věci opět odklánějí, jelikož je studium velmi náročné 
a jelikož je pro ně velmi obtížné uskutečňovat naučenou látku ve vlastním životě, a navíc lze tuto látku 
na tomto světě jen stěží realizovat. Z toho důvodu ztrácejí mnozí postupem času odvahu nebo si osvojují 
ambice, které chtějí prosazovat, aniž by si přáli přijímat skromnost, kterou člověk jednoduše potřebuje, 
aby mohl ke svým spolubližním přistupovat se svými poučeními skromně, a tedy bez veškeré 
namyšlenosti. Být arogantně autokratický a nadutý a pokládat se za lepšího a chytřejšího než jsou ostatní 
– což je žel další forma víry –, to nepřináší nic cenného, ale pouze neúspěch, zlost, a navíc i nepravdu, 
nevraživost, nezdar a zklamání. Žel tomu pozemšťané nerozumějí, a proto se mnozí z nich povyšují 
a chtějí postupem času dirigovat své bližní, kteří pak většinou podléhají slepé víře anebo je v nich 
vzbuzována nevraživost. Když se lidé oddávají divokým fantaziím nebo v nich zabředli, tak věří, že jsou 
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skutečné, čímž v sobě postupem času budují zášť a vymýšlejí si tak nehorázné lži, až se lesy zelenají. To 
pak vede zákonitě k tomu, že pozemšťané již nevidí pravdu a že od ní »utíkají pryč«, což má ovšem 
za následek, že nevědomě a plni nenávisti působí proti ní, namlouvají si, že jsou jejich lži a fantazmagorie 
reálné, a lživě je obhajují. Dotyční pak již ztrácejí povědomí o tom, že žijí ve fantaskní pavučině lží, kterou 
si sami nějakým způsobem vysnovali a přizpůsobili, přičemž jejich osobní fantazie mohou být tak 
různorodé a tak klamně vštípené, že již nedokážou rozlišovat mezi fantazií a realitou. Konečným 
důsledkem tohoto vývoje potom je, že se člověk separatizuje, opustí cestu počestnosti a odvrátí se 
a odchází od toho, čeho se namáhavě dopracoval pomocí svého rozumu a zdravého úsudku. Skutečnost, 
že si následně ještě stěžuje a že předává svým posluchačům atd. své divoké fantazie jako reálná tvrzení, 
plodí zákonitě nepokoje, a dokonce i nenávist. Z toho důvodu se pozemšťan opět oddává tomu, co se 
mu vštěpuje do hlavy nebo co si vštěpuje svojí vlastní vírou, kterou nechce nebo nedokáže opustit, 
a oddává se tedy víře, kterou zapouští do svého vědomí. 

Ptaah   Aby člověk dokázal tyto věci vysvětlit, musí se jim naučit. Aby člověk tyto věci pochopil a dokázal 
je též vysvětlivě zformulovat, potřebuje zážitky, zkušenosti a studium. Ale smím-li říci, že historii 
Nokodemiona neznám tak dobře jako ty, tak musím přiznat, že se tím sám zahanbuji – mám přece stát 
při tobě a být ti nápomocný. Z toho důvodu bych měl vlastně vědět, jak se věci s Nokodemionem a jeho 
přímými následovníky měly. Právě to ovšem nevím. 

Billy   Nevíš? – Pak budiž vysvětleno, že právě to, co se zběhlo, bylo Nokodemionem určeno a stalo se to 
následujícím způsobem: Přihodilo se, že později – a sice po mnoha miliónech let – se jeden následovník, 
resp. jedna reinkarnace Nokodemiona zajímala o tuto planetu, a sice tehdy, když na ní vzešel lidský život, 
z nějž se v průběhu vývoje následně vyvinula, na základě falešných interpretací, víra v božstva. Když 
následník Nokodemiona přišel na Zemi a zjistil, že se z pozemšťanů stali věřící v bohy – což již tehdy 
vedlo k úděsným následkům –, tak byla tato pobožná víra v pozemšťanech již tak hluboce zakotvena, že 
bylo možné rozpoznat, že z ní budou i v pozdější době pramenit nehorázné pohromy. Tak se situace 
od těch dob skutečně vyvíjela po všechny časy, a vyvíjí se tak i dnes, jelikož se celá víra v náboženském 
i obecném ohledu zachovala a lidé přestali vědomě myslet. Lidé tedy podlehli hlouposti, která 
představuje nemyšlení, a tedy nikoliv vadu vědomí ani jiný organický defekt na mozku. Tento fakt ovšem 
ani dnes, v takzvané osvětové době, nedokázali neurovědci rozeznat a kvůli nevědomosti nemohl být 
pozemšťanům vysvětlen. 

Věrské bludy vedly k tomu, že byli lidé krutě vražděni a obětováni imaginárním bohům, kteří měli být 
tímto způsobem ukonejšeni, zajišťovat dobré sklizně nebo propůjčovat vítězství ve válkách atd. 
Na základě těchto bludů vznikaly různé náboženské směry s krutými rituály a vražednými obyčeji: 
Kupříkladu se jedná o vražednou indickou sektu Kálí, o islámskou sektu hašašínů nebo o jiné sekty, které 
v dnešní době provozují své vražedné praktiky, jako například IS, resp. Islamistický stát, a dále také 
Tálibán a další, jež náležejí ke křesťanství a páchají vraždy, které nemohou být nikdy vyjasněny, jako je 
tomu kupříkladu v případě jedné známé americké sekty. 

Všechny poměry stále více a více spěly k tvorbě náboženských směrů, kvůli čemuž již záhy vznikala 
věroučná zášť, která cílila na jinověrce a lidi, kteří byli druhým nepohodlní a kteří byli jako nevinní 
obviňováni ze všeho zlého, a dokonce z toho, že byli ve spolku s ďáblem. Náboženská víra všeho druhu 
se tímto způsobem dále vyvíjela do budoucnosti a vedla k nemilosrdnému vraždění a zabíjení, což se 
ve středověku projevovalo zvláště vražděním čarodějnic, avšak takováto víra působila ve všech dobách 
a působí i dnes, o čemž se však na veřejnosti mlčí. K důsledkům víry, hlavně té náboženské, patří ještě 
i dnes válčení, nenávist, útoky nožem, pronásledování a vraždění mnoha jinověrců, což praktikují 
zejména fanaticky věřící přívrženci islámské víry. To ovšem ještě není vše, neboť z celé té víry vznikali 
také nejrůznější bohové a nakonec i četní bohové hinduismu, jako hlavně Brahmá, Višnu, Šiva, Ganéša 
(Ganapati) a mnozí další, jakož i božský princip brahman. Pak tu byli ještě i staří Řekové se svými bohy: 
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Svého vrchního boha nazývali Zeus a další bohy pak Athéna, Poseidón, Eris, Afrodíté, Helena, Apollón, 
a dále i Démétér, Artemis, Arés, Hermés, Hestiá a Héfaistos. U židů figuruje jako Bůh JAHVE, u křesťanů 
Bůh a jeho údajný ztělesněný syn Ježíš, spasitel – který se ve skutečnosti jmenoval Jmmanuel a neměl 
nic společného s imaginárním Bohem, jelikož pouze přinášel »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení 
života« –, a v islámu figuruje Alláh. Dnes ve víře a fantazii lidí existují ještě i další bohové ženského 
a mužského charakteru, a to ve velkém množství v souvislosti s tím kterým náboženstvím a tou kterou 
sektou, přičemž je jednoduše nemožné vyjmenovat je všechny, neboť všechny tyto náboženské 
pitomosti související s nábožně vymyšlenými fantazijními postavami jsou příliš obsáhlé a mění se 
prakticky den ode dne. Dnes existuje ta či ona náboženská sekta, zítra pak tato sekta opět zmizí, zatímco 
opět jiná již nově mate své věřící na rozumu a svádí je ke ztřeštěnostem. 

Tyto náboženské slabomyslnosti pozemšťánků, resp. lidí na Zemi, vedly k tomu, že vznikaly rozepře mezi 
různými věřícími, a tudíž se lidé hádali o svých náboženstvích a bozích a budovali si v sobě zášť proti 
svým bližním, kteří vzývali jiného Boha, a kteří tedy měli jinou víru, což vedlo k vraždění a zabíjení 
a nakonec i k válkám a destrukci. Kvůli náboženstvím a rozdílné víře vzcházely tedy od nepaměti 
opakovaně náboženské války a žádaly si milióny a opět další a další milióny lidských životů. A tyto 
náboženské války zuří ve skrytu ještě i dnes dále a budou na této úrovni existovat ještě dlouhou dobu – 
hlavně války mezi islámem, židovstvím a křesťanstvím. Kvůli těmto vírám jsou stále a opakovaně vražděni 
lidé, když udeří náboženští fanatici a roztrhají jinověrce na kousky při bombových atentátech, nebo když 
je zastřelí, ubodají, zabijí a zmasakrují. Je to ... 

Člověče, jak ten čas letí, už přichází domů Michael. Musíme svůj rozhovor asi na půl hodiny přerušit, 
neboť s ním musím ještě hovořit a vyřídit některé věci. Možná že to bude trvat o něco déle než 30 minut. 

Ptaah   Pak mohu posečkat zde. 

Billy   To žel nejde, neboť musím s Michaelem ještě něco udělat na počítači. Ale je tady ještě krmítko 
od Karin z Mnichova, pro které potřebujeme najít místo, které můžeš vybrat ty – možná někde v okolí 
domu. 

Ptaah   Pak počkám ve svém létajícím stroji anebo se půjdu trochu projít po okolí a poohlédnu se po tom 
místě pro krmítko, které přivezla Karin. 

Billy   Ty chceš do té zimy? Ale to musíš vědět sám. Každopádně teď musím jít, neboť Michael u sebe 
určitě nemá klíče od domu. Tak tedy brzy na viděnou ... 

... už jsem zpátky. Vidím, že už čekáš. Trvalo to žel o několik minut déle. 

Ptaah   Nic se neděje, viděl jsem, že se vracíš do pracovny, a proto tady už na tebe čekám. Ostatně se 
domnívám, že dobrým místem pro to veverčí krmítko by byla ta velká jedle v okolí domu. 

Billy   Dobrá, udělejme to tak, Barbara jej tedy může připevnit tam. Není to sice velká jedle, ale já vím, 
který strom máš na mysli. Co ostatně říkáš tomu, že všude, prakticky ve všech zemích, opět udeřila 
koronavirová nákaza? Včera bylo pouze v Německu během 24 hodin přes 37 000 nakažených a asi 170 
mrtvých. 

Ptaah   To se dalo očekávat a vinu na tom nesou pouze státní činitelé a takzvaní odborníci na poli 
epidemiologie a pandemií, přičemž bych měl vysvětlit, že pandemie, která v současnosti zuří, se liší 
od epidemie tím, že se dotyčná infekční choroba šíří v mnoha státech, resp. na mnoha světadílech, a že 
prakticky po celém světě ohrožuje zdraví a životy pozemšťanů. 

Státní představitelé ve věci současné koronavirové pandemie zaprvé celou situaci nezvládají, zadruhé ji 
vyhodnocují zcela chybně a zatřetí kvůli svému nerozumu nevědí, co je nutno skutečně učinit, a proto 
celou záležitost zhoršují falešnými vyhláškami – z toho důvodu se bude v nadcházející době tato zlá 
choroba opět plošněji šířit, kvůli čemuž opět poroste počet infekcí a případů úmrtí. Ti všichni, pověření 

http://cz.figu.org/


7 
 

 

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

epidemiologové a virologové a všichni ti, kteří se považují za nějaké odborníky na nákazy, se 
ve skutečnosti podobají nevědoucím dětem, které si – jak jsi jednou podotkl – hrají na »doktůrky«. 
Ve skutečnosti jsou to jen rádoby odborníci, kteří neodpovědně nechávají vbíhat národy do propasti 
bídy a záhuby, stejně jako zmatení státní činitelé, kteří mají sami strach, že se nákazou infikují, a proto 
dotyčným »odborníkům« podávají ruku, a navíc jim i věří. O tom, že se zamlčuje faktická pravda, jistě 
vědí četní epidemiologové, virologové i jiní odborníci a lékaři, avšak ti se nedokážou s pravdou prosadit. 
Tak je tomu přesto, že se snaží upozorňovat na pravdu, a tedy i na to, že očkovací látky jsou pochybné 
a nedostatečně prověřené, přičemž rozšiřují i pravdivé informace o tom, že tyto vakcíny mají vskutku 
nebezpečné vedlejší, resp. následné účinky, že si žádají své oběti, a že mohou také za jistých okolností 
způsobovat pozdější následky, jež v současné době ještě nejsou známé – avšak pravda se potlačuje 
a jednoduše zamlčuje, aby byl vzbuzen dojem, že neexistuje. Pomocí lhaní se také zatajuje, že mezi 
očkovanými častěji propukají různé rakovinné neduhy a že se po vakcinaci stále ještě neprověřenými 
očkovacími látkami objevují u lidí také srdeční obtíže a jiné dopady různého druhu, jež nezřídka vedou 
ke smrti. 

Nyní je načase, abych hovořil otevřeně a vysvětlil, co jsme zjistili a co je skutečná realita, avšak tyto 
informace budou pověřené osoby všeho ražení popírat, neboť od nich nelze očekávat nic jiného než lživé 
oponování. 

Vůdčí státní činitelé tlačí neočkované stále větší lživou mocí k vakcinaci, kvůli čemuž neočkovaní ztrácejí 
svá práva jako svobodní pozemšťané a musejí se pod nátlakem nechat oočkovat vakcínou, která je 
nevyzrálá, resp. stále ještě příliš málo otestovaná, málo vyzkoušená a málo účinná, a tedy nikoli 
zdravotně neškodná. Skutečná pravda o všech těchto nevhodných vakcínách, které jsou skutečně stále 
ještě nedostatečně otestované, se pozemskému lidstvu zamlčuje a státní činitelé na něm svými 
ustanoveními páchají zločin, který lze srovnat jen s lidským životem pohrdajícími pohromami 
a vražednými machinacemi minulé světové války, kterou na Zemi rozšířili nacisté. Zločinný nátlak 
na neočkované tedy ustavičně roste, a to právě ze strany těch, kteří se mají odpovědně starat o blaho 
národů, kteří však činí pravý opak. 

Víme o tom, že se po celém světě skrytě a lživě manipuluje se skutečnými čísly o vedlejších účincích 
a možných pozdějších nebo smrtelných následcích koronavirových vakcín, a to do té míry, že se lidé 
hloupí, resp. nemyslící nechávají ze strachu nebo nejistoty přemluvit a podrobí se vakcinaci velmi 
pochybnými a nedostatečně otestovanými očkovacími látkami. Národy jsou znejišťovány a kriminálně 
podváděny falešnými, a tedy lživými »skutečnostmi«, a sice ze strany pochybných a bezskrupulózních 
epidemiologů, virologů a lékařů, kterým jdou zcela na ruku státní činitelé, kteří nechávají v národech vše 
realizovat, zejména v Evropě, což přináší více škody než užitku. 

Nepoctiví epidemiologové, virologové a všichni úřední a na reputaci ze strany svých nadřízených závislí 
zdravotní pověřenci tlačí – stejně jako mnozí státní činitelé – neočkované do té míry k vakcinaci, že je 
nutí k agresi a násilnostem proti vrchnímu vedení státu. Je vyvíjen stále větší a větší nátlak na odpůrce 
očkování, a je rozšiřována lež, že skupiny nově infikovaných tvoří hlavně neočkovaní, zatímco 
ve skutečnosti je nákazou postihováno mnohem více očkovaných, kteří se spolehli na bezpečnost 
vakcinace a nevěděli, že očkovací látky jsou jen způli účinné oproti tvrzením, která jsou záměrně chybně 
proklamována. Objevují se vysoké počty infikovaných, u nichž byl prolomen vakcinační účinek, a mimoto 
jsou očkovaní podváděni, přičemž jejich velká část se ukolébává ve falešný pocit zdravotní bezpečnosti 
a neví, co jim ještě přinese budoucnost poté, co se nechali oočkovat. Dosud totiž není jisté, zda mohou 
nebo nemusejí jednotlivé oočkované osoby v budoucnu očekávat zdravotní nevýhody, neboť jsme zjistili, 
že ve věci této koronavirové nákazy a ve věci někdy jen polokvalitních nebo zcela neprospěšných vakcín 
hrají důležitou roli ty které dispozice tělesné konstituce a krevní skupiny. Současně budou přinášet 
změny i vznikající mutace koronavirové nákazy, na což se předem nemyslí. V případě této člověkem 
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vytvořené nákazy je také podstatné vědět – na což nepomýšlejí ti, kteří se mylně pokládají za odborníky 
–, že při ní sehrává důležitou úlohu i tělesná soustava, pohlaví, věk a kulturní situace, stejně jako sociální 
poměry, psychický stav, výživa a konstituční typ, který se odvíjí od různých forem chování atd. Ohledně 
krevních skupin je podstatná individuální struktura erytrocytů, resp. skladba červených krvinek. Tyto 
oválné krevní buňky, které v sobě nesou krevní barvivo hemoglobin, jsou odpovědné za správný 
transport kyslíku. Je-li erytrocyt zdravý, pak tato diskovitá nejaderná, dovnitř prohnutá buňka – 
sestávající asi z 90 procent z hemoglobinu – plní důležitou úlohu, jež spočívá v tom, že dopravuje kyslík 
z plic do různých orgánů a tkání, přičemž je také oxid uhličitý transportován z tkání do plic. Je-li však 
tento pochod vlivem polokvalitní nebo neprospěšné vakcíny – která může nebezpečně poškodit 
zdravotní stav – narušen, tak se člověk dostává do nebezpečí života. Toto je však pouze jedna možnost 
životního rizika, které může způsobit polokvalitní a s dostatečnou důkladností neprověřená vakcína, 
o níž je dosud také neznámo, jakým způsobem, kdy a v jakém časovém horizontu může vyvolat jaké 
pozdější následky – a vůbec se zatím neví, zda je takovéto následky nutné zvažovat. Současně s tím se 
budou v budoucnu u mladistvých a dětí v důsledku koronavirové nákazy objevovat i srdeční obtíže, které 
nebude možné podceňovat a jichž bude přibývat. Toto jsou otázky a fakty, které jsou zatím líčeny 
národům ve formě lživých a falešných tvrzení v tom smyslu, že se těchto věcí není nutno obávat – a tvrdí 
se to i přesto, že v těchto ohledech dosud neexistují vůbec žádné znalosti. 

Místo toho, aby státní představitelé nařídili a z pozice státu vyhlásili správnou věc, totiž aby lidé nosili 
vhodné ochranné respirační roušky třídy FFP2 a dodržovali mezi sebou nezbytné 2metrové rozestupy, 
a místo aby vydali zákaz dovolenkových cest, a tedy i leteckého cestování, tak nařizují pravý opak, tedy 
že nošení ochranných respiračních roušek není nutné, stejně jako ani zachovávání rozestupů mezi 
jednotlivými lidmi – a proto bude toto falešné jednání v populaci na denním pořádku a bude si 
v nadcházející době žádat velmi mnoho infikovaných a mrtvých, a to větší měrou než předtím. Z toho 
důvodu bude každá osoba vystavena nebezpečí, že se nakazí koronavirovou nákazou. Proto je 
nestoudné, ba přímo idiotsky hloupé a falešné líčení a lhaní státních činitelů a »odborníků« pověřených 
bojem proti nákaze, kteří tvrdí, že se nákaza může znovu zhoršovat a zuřit vinou neočkovaných, neboť 
všechna tato tvrzení slouží pouze tomu, aby dotyční státní činitelé a údajní odborníci odpoutávali 
pozornost od své vlastní neschopnosti, kvůli níž nákaza nově vzplane. Z toho důvodu je z mého osobního 
pohledu nutno dbát následující rady a naléhavě, přísně a bez okolků se řídit i tím, co jsem povídal dříve. 
Kdo však kvůli své neodpovědnosti a lhostejnosti – nebo proto, že se řídí chybnými nařízeními 
a opatřeními státních činitelů, epidemiologů, virologů a lékařů atd. – nejedná správně, ten je sám 
vinen na tom, že se nakazí a onemocní koronavirovou nákazou, která pro něj může mít za jistých 
okolností smrtelné následky. 

Má rada je následující: 

Neřiďte se chybnými nařízeními a vyhláškami státních činitelů, epidemiologů, virologů a lékařů atd. 
v tom ohledu, že se již nemají nosit ochranné respirační roušky a masky chránící před slinovou infekcí. 

Naléhavě nutné je, 

1. aby se každý pozemšťan dobrovolně řídil nezbytnými bezpečnostními opatřeními proti 
koronavirové nákaze, což je v rozporu s chybnými, neodpovědnými, lehkomyslnými a věcně 
nesprávnými nařízeními, vyhláškami a povoleními státních činitelů, epidemiologů, virologů, 
lékařů a ostatních »odborníků«; 

2.  aby lidé neočkovaní, jednou či vícekrát očkování i takzvaní uzdravení nosili ochrannou respirační 
roušku a masku proti slinové infekci třídy FFP2, a to tak dlouho, dokud se koronavirová nákaza 
nestane do té míry nicotnou, že již nebude hrozit žádné riziko nákazy, což potrvá ještě jistou 
dobu; 
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3.  aby lidé udržovali mezi sebou pořádné rozestupy – jak to bude vyžadovat situace –, a to skutečně 
neustále a tak dlouho, dokud to bude nezbytné a dokud nebude koronavirová nákaza zproštěna 
svého mocného vlivu a dokud se nerozplyne; a jak vše vidím, tak to potrvá déle, než budou 
proklamovat pověření státní činitelé a takzvaní »odborníci«; 

4.  aby se lidé prozatím vyvarovali cestovních aktivit, dovolenkových cest, veřejných sportovních 
i jiných akcí, jakož i návštěv lokálů; lidé by měli v tomto ohledu vykonávat jen nevyhnutelné 
činnosti, a jsou-li tyto činnosti nutné, pak by je měli provádět jen s nezbytnou obezřetností, 
nosit při nich ochranné respirační roušky třídy FFP2, které musejí zakrývat ústa i nos, 
a zachovávat také nezbytné rozestupy od ostatních lidí; 

5.  aby lidé přijížděli do práce jen s nasazenou vhodnou ochrannou respirační rouškou třídy FFP2 
a jen při zachovávání rozestupů od ostatních lidí, přičemž by respirátor měli nosit i na pracovišti 
a i tam dodržovat nezbytný odstup od ostatních; 

6.  aby lidé ochranné roušky typu FFP1 nosili jen v nouzových případech (pokud se nejedná 
výhradně o medicinální masky), jelikož před virovými infekcemi chrání mnohonásobně méně 
než respirátory třídy FFP2, které skýtají zčásti až 90 nebo 96procentní ochranu. 

 

Billy   Tím vyslovuješ to, co si myslím a co říkám i já sám. Je přece nad slunce jasné, že kvůli zrušení 
pořádku, resp. lockdownu, muselo dojít k tomu, že nákaza znovu mohla začít zuřit. Kdo se tedy nechal 
oočkovat a neodnesl si z toho žádné vedlejší účinky ani eventuální pozdější následky, ten měl právě 
štěstí, jak se říká. V tomto ohledu si myslím, že se mělo od samého počátku nákazy nutně jednat tak, 
aby se provedl tento lockdown v tom smyslu, aby byly zákonem zapovězeny veškeré cestovní činnosti, 
letecké dopravy, dovolenkové cesty, veřejné sportovní akce všeho druhu, jiné veřejné akce a všechny 
ostatní věci, které nebyly nejnaléhavěji nutné. Jisté pracovní činností, které nebyly naléhavě nutné, měly 
být nutně zakázány, a povoleny měly být pouze ty, které byly pro populace životně důležité. Mělo být 
nařízeno a kontrolováno, aby pracovníci všech branží nosili ochranné respirační roušky, aby si je pilně 
a nutně vyměňovali za nové a aby dodržovali odstup od ostatních. Dodržování těchto opatření bylo 
nesmírně důležité i při cestách do práce a mělo trvat tak dlouho, dokud by nákaza nevyzněla do prázdna, 
což by bývalo trvalo asi 3 až 6 měsíců, avšak poté by nákaza byla skončila. A to, že vlády vyplácely firmám, 
koncernům i soukromým podnikům »překlenovací« státní finance – které tak jako tak vydělávají daňoví 
poplatníci –, to mělo být od počátku zapovězeno, místo aby se tyto finance uvolňovaly a absurdně 
zahazovaly, čímž byly vytvořeny miliardové dluhy. Faktem totiž je, že nejsou-li nějaké firmy, koncerny 
nebo soukromé podniky schopny postarat se o prevenci a uložit si stranou prostředky pro případ nouze, 
aby mohly překlenout a z vlastních finančních rezerv přestát náhle vzniklou nouzovou situaci, tak je 
přece jasné, že se tyto firmy, koncerny nebo soukromé podniky zaměřují pouze na kumulaci zisku, že jen 
využívají svých pracovníků a že nehledí na jejich blaho, ale jen na své vlastní. Šéfové, resp. majitelé nebo 
právě vlastníci podniků, ať ženy nebo muži, jakož i vládní činitelé a jejich přisluhovači atd. by se neměli 
a nesměli starat jen o své vlastní blaho, ale i o blaho svých podřízených, svých spolupracovníků a dělníků 
atd. Vládní představitelé by skutečně nutně měli pamatovat na blaho svých populací, avšak to zpravidla 
nečiní, jelikož mají obvykle na paměti a na mysli jen své vlastní blaho a svoji moc. Jen tuze nemnozí 
z nich jsou z jiného těsta a dělají to, co je jejich pravou povinností, takže se nestarají o sebe samé, ale 
skutečně i o populaci. 

Dnes se vládní činitelé schovávají za pláštíkem svých »pravidel G« – zřejmě na radu epidemiologů, 
virologů, lékařů a zdravotních pověřenců atd., kteří slepě věří výrobcům vakcín a možná za to ještě 
inkasují finance –, takže svými vyhláškami typu 2G nebo 3G (očkovaný, uzdravený, testovaný; pozn. 
překl.) dovolují očkovaným a uzdraveným to či ono, zatímco neočkovaným tyto věci zakazují. A tvrdí se, 
že neočkovaní jsou ti, kteří se infikují koronavirovou nákazou, kdežto o průlomových infekcích 
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očkovaných se mluví jen málo. To proto, že vládní představitelé, hlupáčtí virologové, zdravotníci 
a pošetilci z národů dostávají zčásti skutečně neúčinné a zčásti neúčinné vakcíny, které jsou nevyzrálé 
a působí u nich případ od případu různě; tedy právě špatně, jen velmi slabě, resp. nedostatečně a právě 
nepostačujícím způsobem, anebo nepůsobí vůbec. A o lidech, kteří obdrželi tyto dosud ještě 
nedostatečně otestované a jen zčásti kvalitní vakcíny, v jejichž důsledku prodělávali různé neduhy, nebo 
dokonce zemřeli, o těch se naprosto mlčí. Když se o tom však přesto něco proslechne, tak se jisté osoby 
vytáčejí v tom smyslu, že dotyční lidé např. trpěli srdečními chorobami a že zemřeli v důsledku selhání 
srdce atd., dokonce i děti. 

Vládní činitelé, virologové a zdravotníci atd. obelhávají lidi nestydatými nepravdami a falešnými 
tvrzeními, ačkoliv mnozí z těch, kteří byli prokazatelně očkováni, jsou kvůli zčásti neúčinné vakcíně 
logicky postihováni nákazou. To proto, že se kvůli své neprospěšné vakcinaci ukolébávají v pocit 
falešného bezpečí, a nenosí při styku s ostatními lidmi nezbytnou a podstatnou respirační roušku, 
přičemž se pohybují bez dodržování nutných rozestupů v kruzích, které jsou zasaženy nákazou. 

To bylo to, co jsem musel vypovědět, což ale nemá znamenat, že by se neměly nechat oočkovat nějaké 
osoby, které tak chtějí samy učinit – většinou za tím však vězí něčí přemlouvání nebo holý strach. Všem 
těmto lidem budiž řečeno, že musejí svá rozhodnutí a své skutky vykonávat na základě své vlastní 
odpovědnosti, stejně jako se musejí sami rozhodnout, zda si opatří zásobu trvanlivých potravin, nebo 
nikoliv, aby měli co jíst, když v obchodech zavládne složitá situace nebo když nebude možné si obstarat 
potraviny. Má slova nemají znamenat ani odmítání ani schvalování toho či onoho, neboť v každém 
ohledu se rozhoduje vždy sám člověk o tom, co chce nebo nechce učinit, nebo co mu prospívá 
či neprospívá. Následovat tvoji radu je patrně to nejchytřejší, co může člověk ohledně koronavirové 
situace a nákazy učinit. Více k tomu vlastně nemám co dodat. 

Ptaah   Ale to, co jsi řekl, bylo hodnotné a hodnotným to zůstane. 

Billy   To vše, co jsem pověděl, mají ovšem lidé skutečně chápat jen v tom smyslu, v jakém jsem to 
skutečně vyjádřil, tedy jako informaci o tom, co se fakticky odehrává. V této souvislosti bych ještě rád 
věděl, jak se mají věci s tím, co jsi mi soukromě řekl 18. října, pokud se o tom vůbec smí otevřeně hovořit, 
čímž myslím, co koncern Pfizer atd. (...) 

Ptaah   Ale ano, o tom se smí otevřeně hovořit. – Nuže, zůstane pouze u tvrzení, že tento lék (pokud chci 
tento prostředek vůbec nazvat lékem) zaručuje jako takový mírnější průběh onemocnění a že brání, 
ba přímo zcela předchází, často hrozícímu smrtelnému účinku koronaviru. Má se jednat o orální 
kontraceptivum, tedy o prevenční prostředek, který údajně zmírňuje, nebo zcela zamezuje 
koronavirovou infekci nebo potlačuje jisté s ní související reakce. 

V tomto případě se jedná o ryzí profitérství výrobců, jejichž odborníci přesně vědí, že proti koronaviru 
nelze postupovat tímto způsobem, neboť tento původce nákazy nepředstavuje živého tvora, nýbrž 
organickou strukturu, která do sebe nepojímá vůbec žádné látky jakéhokoliv druhu jako potravu, a tudíž 
ji nelze tímto způsobem potírat, nijak ovlivňovat nebo »usmrtit«. 

Billy   Rozumím. – Ale právě mi tane na mysli něco, doufám, že chytrého, co bych rád rychle řekl, dříve 
než na to zapomenu: 

Člověk nepotřebuje žádnou víru v Boha, 
aby byl pravým člověkem. 

SSSC, 1.55 hod. 6. 11. 2021, Billy 
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Když to vyložím, mohl bych patrně říci: Člověk musí odložit svoji hloupost, tedy své nemyšlení, neboť 
vskutku potřebuje pouze jasně myslet, a tedy nikoliv zastávat náboženskou víru v Boha, Boha 

Stvořitele, anděly či světce atd., k tomu, aby byl nebo se stal člověkem pravým – k tomu mu postačuje 
rozum, zdravý úsudek, jasné a skutečně vědomé myšlení, díky němuž se stane vědoucím a moudrým 
a dokáže rozeznat, že je pouze on sám pánem a mistrem, a že si tedy v každém jednotlivém ohledu 

a naprosto všechny záležitosti života určuje sám. 
SSSC, 2.05, 6. 11. 2021, Billy 

 
Ptaah   To je dobré, ale nyní jsem volán – grémium ... 

Sice jsi všechno slyšel, ale nemohl jsi ničemu rozumět, neboť své rozhovory vedeme v našem jazyce. Rád 
bych ti tedy vysvětlil, k jakému poradnímu usnesení se naše grémium dobralo. To celé trvalo tak dlouho 
proto, že musela být nejprve projednána jiná fakta, která se objevila a která nemají nic společného se 
záležitostmi FIGU. 

Rada grémia je následující a chci ti ji uvést v jednotlivých bodech, jak mi budou nyní sdělovány, přičemž 
budu průběžně vše překládat do tvé mateřštiny. Když mi nyní mluvčí grémia bude předávat zmíněnou 
radu, budu jeho slova ihned překládat, abys rozuměl tomu, o co se jedná. Slyš tedy má slova, když ti 
budu nyní tlumočit, co mi bude sdělováno a vysvětlováno. Nejprve přijde vysvětlení ohledně toho, na co 
ses mě ptal již dříve a co bude definitivně zodpovězeno až dnes. 

1.  Nová elektronická epocha otevírá na Zemi nové možnosti, které mají i spolku FIGU plně uvolnit 
cesty, pokud jde o elektronickou správu a všeobecné styky členů. Tyto hodnoty, které 
až do nedávné doby ještě nebylo možné realizovat, se pokrokově rozvinuly a prospěšně změnily, 
takže je má spolek FIGU celkově nově přijmout za své a využívat. Z celé této věci tedy pro spolek 
FIGU plyne, že se má po stránce všech myslitelných nezbytností souvisejících s využíváním 
elektroniky přeorientovat na úroveň pokračujícího elektronického vývoje, a tedy se v tomto 
ohledu přizpůsobovat nezadržitelně se vyvíjejícím technologiím. Při tom je ovšem nutno zohlednit 
fakt, že úplně vše má spolek FIGU ukládat a uchovávat na svých interních úložištích, aby žádné 
informace ani data atd. nikdy neukládal na úložiště cizí, jelikož tento druh ukládání informací 
na cizí úložiště povede v budoucnu k rozvoji kriminálních praktik, nad nimiž by spolek FIGU velmi 
rychle ztratil kontrolu. K tomu je nutno speciálně podotknout, že i soukromé osoby mají upustit 
od toho, aby jakákoliv data a informace atd. ukládaly na cizí úložiště, neboť pohled do budoucnosti 
ukazuje, že to vše bude v budoucnu kriminálně zneužíváno, což bude jednotlivcům způsobovat 
větší či menší škody. Tak tomu bude v případě nově vznikajících podniků tohoto druhu, které se 
budou jako takové specializovat na ukládání cizích dat a informací atd. – již dnes existují takzvané 
»platformy bezpečnostních služeb«, které se prezentují jako velmi seriózní a které se zabývají tím, 
že propagují automatické rozpoznávání a ochranu dat pro soukromé podniky, firmy a koncerny. Při 
tom mají být využívány kombinace ochranných funkcí na virtuálních sítích a »workloadech«, které 
mají sloužit ochraně rozšiřovacích procesů a podnikové migrace a být spojeny s jistou flexibilitou. 
To celé má vnášet do údajně existující bezpečnosti více transparence, zajišťovat vysokou 
bezpečnostní různorodost a rozšiřovat pomocí kvalitních bezpečnostních kontrol vývojový modus, 
takže si každý může údajně na základě těchto možností rozvinout vlastní obranný koncept, díky 
němuž prý může správně chránit svá osobní data a informace. 

Je nutno doporučit, aby takovéto nabídky byly odmítnuty a aby byly osobní informace a data atd. 
ukládány v rámci vlastní samosprávy, což platí zejména pro spolek FIGU. To proto, že bylo pomocí 
pohledu do budoucnosti s jistotou rozeznáno, že ukládání dat a informací atd. na cizí úložiště začne 
být velmi choulostivé a bude využíváno za kriminálními účely. 
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2.  Na základě nejnovější úrovně pozemské elektronické technologie je veskrze přípustné, aby faktory, 
resp. předměty jednání byly při regulérních i neregulérních schůzích, na nichž libovolná skupina 
FIGU vede své porady a činí svá usnesení, elektronicky vysílány a aby je členové dotyčné skupiny 
mohli poslouchat, ať už si zvolí k poslechu či spolurozhodování jakéhokoliv fixní či pojízdné 
stanoviště. 

3.  Elektronická spojení s místy regulérních i neregulérních schůzí jsou celkově bez omezení 
připuštěna, stejně jako jejich spoluposlech ze strany členů dotyčné skupiny FIGU, avšak tento 
poslech nemá být umožněn těm, kteří k němu nejsou oprávněni, což znamená, že osoby, jež nejsou 
členy dotyčné skupiny FIGU, jsou vyloučeny z poslechů všeho druhu. 

4.  Při elektronicky vedených schůzích, na nichž se probírají speciální témata atd., která se týkají zdaru 
či nezdaru nějakého přítomného člena, mají oprávnění k elektronické účasti, poradě a činění 
rozhodnutí pouze za těmito účely zvolení členové předsednictva. 

5.  Na schůzích FIGU vedených za účelem porad, udílení rad a činění usnesení ze strany pověřených 
členů FIGU ve vztahu k nějakému jinému členovi FIGU, je přípustná jakákoliv elektronická 
či písemná účast, přičemž smějí být zohledňovány i časové posuny, aby se mohli řešené nebo 
poradní záležitosti účastnit všichni členové za tímto účelem vybraní. 

6.  Každá osoba, ať žena či muž, která jedná podle práva a počestně – nebo která porušila zákon, ale 
prokazatelně a důstojně se snaží o to, aby nalezla správnou životní cestu samostatného myšlení, 
šla po ní a oprošťovala se od víry všeho druhu – se může stát nebo být členem spolku FIGU. 

7.  Každá osoba, která je nějakým způsobem spjata se spolkem FIGU, se může stát dle svého vlastního 
uvážení jeho členem, ať už ve smyslu pasivního členství, mecenášského členství nebo členství 
v základní skupině, přičemž ovšem platí a je nutno zohledňovat zvláštní ustanovení FIGU. 

8. Mecenášští členové se podle svých vlastních plánů a úmyslů mohou stát/být zároveň 
i mecenášskými pasivními členy, avšak své závazky, které si sami uložili přijetím mecenášského 
členství, mohou naplňovat dle svého svobodného uvážení. 

9.  Veškeré inovace – které budou vyplývat z nutností všeho druhu, ze všelijakých novinek nebo 
z pokroku na poli elektroniky a které bude základní skupina SSSC následně považovat za dobré 
a správné – získávají stejnou platnost pro všechny ostatní skupiny všeho druhu. 

10. Výnosy FIGU všeho druhu musejí být vydávány v souladu se Stanovami a musejí být písemně 
(rukopisně, strojově, počítačově, elektronicky) zaznamenávány, přičemž do nich smějí kdykoliv 
nahlížet členové FIGU, úřady nebo zájemci. 

11. Stanovy FIGU a speciální, časově vymezené extravýnosy mají platnost jak pro základní skupinu 
SSSC, tak pro všechny další, budoucí základní skupiny v jiných státech, jakož i pro pasivní skupinu, 
zemské skupiny, studijní skupiny (pozn. Bernadette: Zájmové skupiny) a skupiny mecenášské, takže 
veškeré články Stanov mají plnou platnost pro každé uskupení a mají jednotný určující charakter. 

12.  Pro pasivní skupinu od 5. listopadu 2021 nově platí, že ji bude z celosvětového hlediska organizovat 
a řídit základní skupina SSSC, takže základní skupiny v jiných zemích mimo Švýcarsko nemají 
oprávnění vytvářet ani vést vlastní pasivní skupiny. V tomto ohledu od nynějška platí: 

1. Zemská skupina v cizí zemi ve zvláštních případech, podle pokynů základní skupiny SSSC 
ve Švýcarsku, organizuje zemské shromáždění pasivní skupiny a řádně jej provádí. 

2. Sekundární základní skupina v cizí zemi ve zvláštních případech, podle pokynů základní 
skupiny SSSC ve Švýcarsku, organizuje zemské shromáždění pasivní skupiny a řádně jej 
provádí. 
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3. Zemská skupina v cizí zemi organizuje dle svého vlastního uvážení shromáždění zemské 
skupiny a provádějí jej svým vlastním, řádným způsobem. 

4. Zemská skupina v cizí zemi organizuje ve zvláštních případech podle potřeby 
shromáždění studijní skupiny a provádí jej vlastním, řádným způsobem. 

Tím jsem přeložil do tvé mateřštiny vše, na čem se při poradě usneslo grémium – nyní máš tyto věci 
přednést ve Středisku základní skupině, která se má na těchto novinkách usnést a vydat je jako nové 
pokyny. Bylo mi vysvětleno, že grémium se již před delší dobou zabývalo věcí FIGU, přičemž zvážilo, co 
vyplyne v budoucnosti a co bude nezbytné zohlednit. Kvůli této skutečnosti byla vypracována celá ta 
věc, kterou jsem ti přeložil. Když jsem grémium zavolal, tak bylo vše již vypracováno, a tudíž k věci 
přistoupila už jen tvá otázka, kvůli níž se ještě rokovalo, načež mi bylo předáno usnesení a vypracovaný 
výsledek jednání, který jsem ti nyní přetlumočil. Tyto informace můžeš pak vyvolat a sepsat a při nejbližší 
příležitosti je předložit základní skupině ve Středisku, aby se na celou věc mohla podívat. Je ještě nutno 
konstatovat, že grémium díky pohledu do budoucnosti vnímalo, že tyto novinky, které nyní uvádělo, 
budou v budoucí době nezbytné, a proto celou věc již předem vypracovalo, načež ji dovedlo ke konci, 
když jsem se u něj ohlásil a přednesl tvé dotazy. 

Billy   Tak to udělali dobře, můžeš pak všem členům grémia vyřídit můj dík. To, co jsi mi vysvětloval 
na počátku svého překladu o tom, co prohlásilo grémium a co se týkalo toho prvního zmiňovaného bodu 
o úložním systému, tak to se zřejmě vztahovalo na moji otázku ohledně »cloudu«? 

Ptaah   Ano. 

Billy   To chápu, ale celé téhle věci nerozumím ani zbla, neboť co se týče počítačů a všeho s nimi 
souvisejícího nerozumím prakticky vůbec ničemu. A nemám ani zájem se to ještě naučit. 

Ptaah   Tvůj dík rád vyřídím. To, že ohledně počítačů ničemu nerozumíš a že se o ně ani nezajímáš, pro 
mě není novinkou, a navíc to pro tebe není ani podstatné, neboť je kolem tebe dosti odborníků, kteří ti 
rádi vypomohou, jak vím, pokud budeš potřebovat jejich pomoc. Nyní se však rozloučím, neboť vypadáš 
dosti znaveně. Žij tedy blaze, na shledanou, Eduarde. 

Billy   Pak tedy ahoj, můj příteli. A každopádně ti děkuji za veškeré tvé překlady toho, co vysvětlovalo 
grémium, kterému rovněž děkuji za jeho snahy. 

Ptaah   Tvůj dík vyřídím. Na shledanou, můj příteli. 

Billy   Děkuji. Na shledanou, Ptaah. 
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