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Covid‐19 ‐ Sars‐CoV‐2 (KORONAVIRUS) ‐ DŮLEŽITÉ INFORMACE NEJVYŠŠÍM 
PŘEDSTAVITELŮM NAŠEHO STÁTU 

 
Dobrý den, 

(Prosím o předání k rukám nejvyšších státních představitelů hlavně ministru zdravotnictví a 
premiérovi vlády ČR) 

Jelikož mi jako občanovi našeho státu není lhostejné, jak vrcholní představitelé našeho státu 
rozhodují ve věci virové pandemie s původem v Číně, rád bych touto cestou většinu z nich 
oslovil a zaslal  jim text, k  jehož šíření  jsem byl vyzván ze strany uskupení FIGU se sídlem ve 
Švýcarsku. Co  je  toto uskupení  zač a  jaké cíle  si klade  je možno  zjistit na webových  strán‐
kách www.figu.org a  mnoho  z  toho  rovněž  i  na  stránkách  naší  české  studijní  skupi‐
ny cz.figu.org , kde bylo mnoho textů přeloženo našimi silami. Rád bych podotkl, že nejsme 
žádní demagogové,  jak nás  čas od  času hlupáci  častují, ale skupina  inteligentních  lidí, kteří 
časem i z osobních zkušeností pochopili, že případ E. A. Meiera zvaného rovněž BILLY, je re‐
álný a  informace, které se z něj bohužel už desítky  let dozvídáme se postupně hrůzně napl‐
ňují s děsivou přesností, hlavně nejspíše právě proto, že je reálný.  

Jelikož se ale nyní kvapem a neodvratně blížíme do bodu skutečného bezprostředního ohro‐
žení, které je opravdu akutní, což si jistě sami uvědomujete, byť možná ne s plnou vážností, 
rozhodl jsem se vás takto přímo oslovit a tento text vám přímo poslat. To, zda s ním naložíte 
tak,  jak  si přeji,  to nedokážu ovlivnit  jinak, než  tímto doprovodným  textem.  Jako váš volič 
pevně věřím ve vaši zodpovědnost. Nerad bych se ve vás zklamal. 
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Rád bych  ještě ale  vypíchl  jednu  zásadní  informaci  z  textu. Nejsem  sice odborník  v oboru 
zdravotnictví, ani epidemiolog, či biologický inženýr, má intuice mi ale napovídá, že by mohla 
být důležitá  informace o různě silných a různě odolných  imunitních systémech různých po‐
zemských národů, o čemž může jistě mnoho napovědět statistika současných obětí. Třeba by 
mohlo pomoci zkoumat, proč je náš imunitní systém zatím rezistentnější a odvodit z něj tře‐
ba i sérologicky léčbu pro trpící Asiaty. 

Děkuji za pochopení a případně i rychlou reakci v daném smyslu. Času není nazbyt. 

Michal Dvořák 

Příloha emailu: 

 

Co je nutno zmínit o koronaviru 
a před čím je třeba mít se na pozoru. 

V zásadě: 

V případě všech vysoce nakažlivých nemocí obecně platí to samé: 

Vyhýbat se, pokud možno letadlům, lodím, hromadné dopravě a velkým davům, a raději zů‐
stat doma než se vystavovat riziku infekce. 

Jaký je původ koronaviru a co to konkrétně je? 

Koronavirus neboli Sars‐CoV‐2 je mutací známého viru SARS, který si v letech 2002/2003 vy‐
žádal při epidemii okolo 1000 oficiálně potvrzených obětí na životech. Původcem viru SARS, 
který odpovídá kmeni koronaviru, jsou čínští netopýři vrápenci, kteří se však virem nenakazí 
a jsou vůči němu imunní.  

Současný virus Sars‐Cov‐2,  či právě koronavirus,  jak  je běžně nazýván, byl nechtěně a neú‐
myslně zavlečen ze dvou tajných  laboratoří ve Wu‐chanu a tak uvolněn. Dva technici tajné 
laboratoře od té doby  již na novou plicní chorobu zemřeli a byli to oni dva  lidé, kteří nový 
koronavirus přenesli na několik dalších lidí, což způsobilo, že se nemoc rychle rozšířila. 

Podle  vysvětlení Ptaah  je  koronavirus neboli  Sars‐CoV‐2,  který byl nedávno nově označen 
»Covid‐19«, zvláště životu nebezpečný pro Číňany a jihovýchodní Asijce, neboť všechny čín‐
ské kmeny mají zcela odlišný imunitní systém, než jaký mají např. Evropané, Angličané a Eu‐
roasijci, kteří se výbojně rozšířili v Americe, Austrálii a na Novém Zélandě atd., vlivem čehož 
se  také  během  dobývání  smísili  s místními  obyvateli,  což  vedlo  k  novým  změnám  v jejich 
imunitním systému, který byl tak buďto oslaben, nebo naopak posílen. Tento fakt, totiž že je 
imunita národ od národa různá a že jsou tím pádem někteří náchylnější a jiní odolnější vůči 
nemocem a epidemiím, však zatím není pozemským lékařům znám, sdělil Ptaah. 

K dnešnímu dni (23. února 2020) již bylo v Číně oficiálně potvrzeno 2 442 úmrtí plus 19 lidí, 
kteří v důsledku této choroby zemřeli jinde po celém světě, ale Ptaah k tomuto uvádí, že sku‐
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tečný počet obětí v celé  Číně  je mnohem vyšší, což  je však  stále utajováno. Samotná  Čína 
hlásí přibližně 77 000 nemocných, zatímco 1 500 infekcí propuklo i mimo Čínu po celém svě‐
tě, ale  to  také není úplná pravda,  jak v  tomto ohledu  rovněž vysvětluje Ptaah. Mimo  Čínu 
byla dosud nejsilněji zasažena 600 infikovanými Jižní Korea. Jak však bylo uvedeno, lze před‐
pokládat,  že počet  infekcí a úmrtí  je mnohem vyšší a  že  je  také mnohem  rozšířenější, než 
bylo doposud známo, neboť Čína  i další zasažené země dělají z politických a ekonomických 
důvodů vše pro to, aby skutečná čísla skryly. V rozporu s tím, co tvrdí někteří vědci, odborníci 
a WHO (= Světová zdravotnická organizace),  lze tedy předpokládat, že Covid‐19 je mnohem 
horší a nebezpečnější než epidemie SARS z let 2002/2003. 

Koronavirus neboli Covid‐19 je nová plicní nemoc, proti níž zatím neexistuje žádný lék. Způ‐
sobuje atypickou pneumonii, která může mít mírnou nebo smrtelnou povahu, přičemž umí‐
rají zejména Číňané a jejich výsledné směsi s jinými národy, přičemž i jiné asijské národy jsou 
mnohem více ohroženy než Evropané. Ptaah však také uvedl, že virus se časem stane agre‐
sivnějším a v důsledku toho přibude mnoho obětí i v řadách jiných národů než Číňanů. 

Jak nakažlivý je Koronavirus (Sars‐CoV‐2) a jak dlouho trvá inkubační doba? 

Koronavirus (Sars‐CoV‐2) je vysoce nakažlivý, očividně to platí obzvláště pro Číňany, ale i pro 
jiné národy v  jihovýchodní Asii. Nákazu  lze přenést z  člověka na  člověka, ale  i vzduchem  či 
přes oblečení. 

Navzdory údajům WHO (= Světová zdravotnická organizace) není inkubační doba 2 týdny, jak 
vysvětluje Ptaah, nýbrž dle jeho informací je tuto inkubační dobu nutno počítat na čtyři týd‐
ny  či v  jistých případech dokonce až na 3 měsíce.  Infikovaní, u kterých nemoc  zatím  ještě 
nepropukla, zůstávají po celou dobu od nakažení až po vyléčení nemoci – pokud vůbec pro‐
pukne  –  jejími  potenciálními  přenašeči,  což  znamená,  že  jsou  během  celé  doby  nakaženi 
a nemoc tak mohou přenést na ostatní lidi. Je tomu stejně jako v případě viru HIV, který mů‐
že nakažený člověk kdykoliv přenést, i když u něj AIDS ještě nepropukl, anebo ani nepropuk‐
ne. 

Kdy a u koho propukne choroba? 

Zda a kdy se objeví u člověka choroba, Covid‐2, záleží na síle a stabilitě jeho imunitního sys‐
tému. Na základě toho, co vysvětlují Plejaren, resp. Ptaah, je imunitní systém různý a to ná‐
rod od národa, rasa od rasy. Aktuální koronavirus, tedy Sars‐CoV‐2, nejhůře postihuje Číňany 
a všechny sousedící státy jihovýchodní Asie jako jsou např. Severní a Jižní Korea, Laos, Thaj‐
sko, Vietnam, Japonsko, Myanmar, resp. Barma atd.,  jelikož  imunitní systém těchto národů 
reaguje na vir méně stabilně, než jak je to u jiných národů, např. Evropanů, u kterých nemoc 
probíhá zpravidla mírněji, a vyvolává to chřipce podobná či zápalu plic podobná onemocnění, 
která nejsou bezpodmínečně smrtelná. Dojde‐li ovšem i u Evropanů k oslabení imunity, pak 
se i pro ně může být koronavirus nebezpečný a může vést k rychlému úmrtí. 

V principu Ptaah vysvětlil, že by se mělo s mísením národů přestat hlavně z toho důvodu, že 
to zpravidla negativně ovlivňuje imunitní systém potomků, přičemž je ale možné i to, že do‐
jde výjimečně  i k pozitivnímu ovlivnění, což ale nelze předvídat. Každé smísení  lidí různých 
národů mění zákonitě  imunitní systém, a to tak, že ho oslabuje či posiluje.  Imunitní systém 
příslušníka  jednoho národa  tak může v pozitivním  či negativním nabýt  silnější a  stabilnější 
podoby, anebo se naopak oslabit. K oslabení může dojít už vlivem delšího či kratšího pobytu 
v dané zemi, jejíž národ disponuje slabším a labilnějším imunitním systémem, takže cestová‐
ní do vzdálených zemí v sobě skrývá jistá nebezpečí i v tomto ohledu. 
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Jak se mohu chránit před nákazou koronavirem (Sars‐CoV‐2)? 

V tomto případě je spolehlivá ochrana proti nákaze možná jen za pomoci celé tělo kryjícího 
ochranného oděvu spolu s nezávislým dýchacím přístrojem, jaký např. nosil lékařský personál 
při epidemii eboly. Normální dýchací masky,  jak se používají v mnoha zemích  jihovýchodní 
Asie, nemají absolutně žádný užitek, jelikož vir je tak malý, že těmito maskami pronikne, jako 
by člověk žádné neměl. Masky užívané v těchto zemích mají opodstatnění  jen proti prachu 
a nečistotě z ulic, což  je samozřejmě smysluplné v přelidněných a špinavých velkoměstech. 
Jinak jistou ochranu nabízí jen rozumné chování, jak bylo popsáno v prvním odstavci »v zása‐
dě«. 

Co lze udělat pro to, aby se zabránilo šíření viru? 

Doposud praktikovaná karanténní opatření, která  jsou v současnosti praktikována u cestují‐
cích  z  Číny a  zpět,  jsou vzhledem k možným dobám přenosu  zcela nedostatečná,  zejména 
proto, že je 2týdenní izolace příliš krátká. Karanténa by navíc měla být naprosto hermetická, 
což znamená, že i ti, kdo přicházejí do styku s osobami podezřelými z nákazy v karanténě, by 
měli být vybaveni ochrannými obleky zakrývajícími celé tělo a vhodným dýchacím přístrojem 
a  nezbytnými  bezpečnostními  opatřeními,  jako  jsou  přechodové  komory  atd.,  neboť  jinak 
mohou  infikovat nejen sami sebe, ale rovněž virus přenést mimo karanténu na oblečení, ve 
vzduchu, při doteku těla a za určitých okolností ho přenést i v jídle. 

Bylo by rovněž rozumné, nevracet zpět do domovských zemí své vlastní státní příslušníky z 
Číny nebo  ze  sousedních  zemí,  kde  již  virus propukl, dokud nebude  v postižených  zemích 
zcela poražen.  

Stejně tak by měly být všechny postižené oblasti hermeticky uzavřeny a každému vstupu do 
uzavřených oblastí, respektive do dotčených států nebo jejich opuštění by mělo být zabráně‐
no. Přinejmenším by to mělo být upraveno tak, aby kdokoli vstoupí do omezeného prostoru 
– ať už z jakéhokoli důvodu – už nemohl tento prostor opustit, dokud nebude virus zneškod‐
něn a dokud se tam již nebudou moci vyskytovat žádné nemoci ani nákazy.  

»Zástava  viru  takříkajíc  v poslední  vteřině  už  ani  není  s vypětím  všech  sil možná«,  uvedl 
v neděli 23. února berlínský  virolog Christian Drosten  v rozhovoru pro německou  tiskovou 
agenturu, což je absolutně správné tvrzení, neboť lze předpokládat, že se virus po celém svě‐
tě rozšíří ještě mnohem více, než jak je tomu doposud. 

K tomu, aby WHO zabránila zavlečení a šíření viru po celém světě, měla bývala vyhlásit riziko 
pandemie bezprostředně poté, co vešla ve známost první onemocnění, a měla tedy přijmout 
příslušná opatření, která měla  izolovat postižené oblasti, a  to  zejména  v té podobě,  že by 
nikdo nesměl přicestovat do země, ani opustit zemi, kde se virus objevil, dokud by nemohl 
být  vymýcen  nebo  zneškodněn.  Naneštěstí  váhavá  taktika WHO,  která  nechtěla  nikomu 
šlápnout na nohu a padnout v nelibost, ukázala, že je zcela nezodpovědná, neboť nevzala do 
úvahy ani správná, ani vhodná opatření. Plejaren tvrdí, že pandemie propuká už tehdy, po‐
kud nemoc v  jedné zemi zabije 100  lidí a pokud se nejméně tři  infikovaní  lidé objeví  i v za‐
hraničí. 

Bernadette Brand a »Billy« Eduard A. Meier 

FIGU Švýcarsko 
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3. 3. 2020 v 10:27, Jana Adamcova <adamcova.jana@vlada.cz>: 

Dobrý den, pane Dvořáku, 

děkujeme za Vámi zaslaný text.  

Můžeme  Vás  ujistit,  že  v  boji  s  epidemií  koronaviru  dělá  premiér  a ministr  zdravotnictví 
opravdu maxim a opatření, která v posledních dnech Česká republika přijala na základě roz‐
hodnutí Bezpečnostní rady státy, jsou v souladu s názory předních expertů ve službách státu 
těmi nejlepšími v dané situaci.  

S pozdravem,  
Mgr. Jana Adamcová  
mluvčí vlády  
Government Spokesperson 

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic 
nábřeží Edvarda Beneše 4 
CZ Praha 1 ‐ 118 01 
Tel:   +420 224 002 058 
GSM +420 602 251 099  
http://www.vlada.cz/ 

 

Novinky ohledně koronaviru, na co je třeba s rozumem dbát 

Dle údajů a doporučení Plejare Ptaah 

 

Pro vaši informaci 

Ptaah Poprvé se objevila v září roku 2002 v provincii Guangdong v jižní Číně epidemie SARS, 
která do  té doby nebyla  známa. Původce epidemie  však nevykazoval  žádné parazity,  kteří 
jsou schopni se množit v buňkách hostitele, jako například Mycoplasma, resp. bakterie malé 
třídy Mollicutes, které žijí aerobně až fakultativně anaerobně, jakož ani miniaturní Chlamydi‐
aceae, resp. gram‐negativní bakterie, což znamená, že nebyla přítomna bakteriální  infekce, 
ale virová. Nejednalo se tedy o takové původce, kteří způsobují atypický zápal plic, respekti‐
ve pneumonii, ale o  virus. Z toho důvodu nebyla antibiotika podávaná nemocným účinná, 
což vedlo během 2 let k mnoha úmrtím, jejichž četnost dosáhla dle oficiálních údajů více jak 
1000, ale ve skutečnosti jich bylo ještě mnohem více. Neznámý virus byl následně definován 
jako  koronavirus  rodu  Coronaviridae,  který  v jedné  tajné  výzkumné  laboratoři  zmutoval 
z patogenu létajícího savce, resp. netopýra rodu vrápenců (Rhinolophidae), ačkoli se tvrdí, že 
původ  patogenu  není  údajně  znám,  ale  že může  být  pravděpodobně  přenášen  netopýry. 
Tento  virus byl následně asociován  se  SARS  koronavirem  s názvem  SARS‐CoV,  stručně ale 
jednoduše SARS, resp. významem zkratky  je »těžký akutní respirační syndrom«. Ve skuteč‐
nosti to nebylo banální onemocnění, ale epidemie, která byla později označena za pandemii 
SARS. 

Patogen byl přenášen převážně přímou nebo nepřímou kapénkovou infekcí, a sice prostřed‐
nictvím dechového aerosolu. 
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1. Mluvíme‐li, vydechujeme přitom velice jemnou mlhu kapének (aerosol). Během toho‐
to procesu  je však vydechovaný vzduch zviditelněn pouze v chladných dnech, nikoli 
v těch teplých, má nicméně tu vlastnost, že se za podmínek chladného vzduchu tento 
vydechovaný  aerosol  rozpíná  do  vzdálenosti  půl metru  a  je  následně  blízko  stojící 
osobou během rozhovoru vdechován, což v tomto smyslu vede ke kapénkové infekci. 

2. V chladných dnech výdech z úst kondenzuje, zviditelňuje se a vypadá jako malé mlžné 
mraky z úst. 

3. Kondenzující vydechovaný kapičkový dech se nevyskytuje pouze u lidí, ale také u zví‐
řat a některé zvířeny. 

4. Během  výše  uvedeného  procesu,  který  –  jak  bylo  vysvětleno  –  je  viditelný  jen  za 
podmínek studeného vzduchu, je třeba dbát toho, že tento proces probíhá, ač nevidi‐
telně i za podmínek teplého vzduchu, a právě tak se při hovoru rozpíná do okolí a je 
tedy blízko stojícími osobami rovněž vdechován. 

5. Je  třeba  znovu  zmínit,  že  dechový  aerosol,  je  patrný  vždy  tehdy,  vstupuje‐li  teplý 
a vlhký dech do studeného a vlhkého vnějšího prostředí. Důvod spočívá ve  fyzikální 
vlastnosti vzduchu, neboť  ten může absorbovat pouze určité množství vodní páry a 
zviditelnit  ji. Teplý vzduch  rovněž pohlcuje vodu, dokonce více než studený vzduch, 
vlivem  čehož  se  tento  teplý  vzduch  vycházející  z  úst  šíří  dále  –  na  rozdíl  od  šíření 
v chladném vzduchu – a navíc neviditelně, a to až do vzdálenosti přibližně 1 metru, 
který odpovídá nejzazší výdechové hranici. 

6. Dechový aerosol  lidí má rovněž svou hmotnost, v závislosti na osobě a za podmínek  
0°C, obsahuje metr krychlový přibližně 4,5 – 4,8 gramů, přičemž při 30°C je to přibliž‐
ně 30 gramů. Dechový aerosol  též nasycuje vzduch, v důsledku  čehož může vzduch 
absorbovat vlhkost již pouze v omezené míře. 

7. Jak se dechový aerosol dále šíří v chladu, mění se pára z dechu v malé vydechované 
kapénky, které se vznášejí ve vzduchu a šíří se. 

8. Vydechovaný aerosol zviditelněný chladem závisí na  jednu stranu na okolní teplotě, 
ale na stranu druhou i na vzdušné vlhkosti. Výdechový aerosol se může vytvořit a být 
zviditelněn  jen za podmínek nízké  teploty, a  to pouze  tehdy, pokud molekuly vodní 
páry obsažené ve vyloučeném dechu kondenzují  tak  rychle, že okamžitě krystalizují 
do podoby malé mlhy. 

9. Infekci může způsobit rovněž kašel a kýchání infikovaných lidí nebo psů a koček, ne‐
boť domácí zvířata mohou koronaviry přenášet  též. Ke kontaminaci vede  i nepřímá 
cesta prostřednictvím kontaktní nebo otěrové virové infekce od objektů, povrchu těla 
nebo  z potravin, na  kterých ulpěly  infekční  vydechované  kapénky, pokud následně 
vstoupí do těla sliznicemi, např. ústy, nosem nebo očima. Rovněž může dojít k přeno‐
su stolicí a jinými tělními exkrecemi, jakož i od infikovaných zvířat, zvířenou a domá‐
cími brouky, jako například šváby atd. 

To vše platí  i pro novou epidemii, která  je další vývojovou mutací epidemie SARS, a nyní se 
rychle šíří na Zemi  jako pandemie, která  je však nejdříve  trivializována všemi nezodpověd‐
nými, nekompetentními osobami neschopných vykonávat své posty ve zdravotnických orga‐
nizacích a vládami všech států, načež ona tragédie nebude rozpoznána až do té doby, dokud 
nebude příliš pozdě a nebudou truchlit nad mnoha mrtvými. 
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Pravidla, která mají být dodržována 

(FIGU ve spolupráci s Ptaah) 

Stejně jako dříve je třeba se neustále vyhýbat zbytečnému riziku infekce, což znamená, že je 
třeba se vyhnout veškerému zbytečnému cestování s cílem dovolené a zábavy atd., a pokud 
je to možné, je třeba se vyhýbat letadlům, lodím, hromadné dopravě a davům všeho druhu. 
Heslem pro  zdraví a bezpečnost  je:  Je  lepší  zůstat doma a vyhýbat  se vnějším kontaktům, 
stejně  jako neorganizovat  rodinné akce  jako  jsou narozeninové oslavy atd., než se vystavit 
riziku infekce, nebo v případě již panující infekce, divoce šířit vir kolem sebe, a tak nesmyslně 
infikovat ostatní lidi. 

Jak se projevuje infekce koronaviry resp.,  

jak se projevuje akutní infekce virem Covid‐19 

Infekce koronavirem není u infikovaných lidí okamžitě patrná, neboť inkubační doba do pro‐
puknutí nemoci – navzdory chybným tvrzením pozemských lékařů – není jen 2 týdny dlouhá, 
ale leží v rozmezí 2 a 4 týdnů a dle informací Plejaren může trvat až 3 měsíce, a to v závislosti 
na síle  imunitního systému a dalších  faktorech nakažené osoby. Pokud Covid‐19 propukne, 
prvními příznaky  jsou obvykle mírné  škrábání v krku, které  zpočátku vyvolává mírný kašel, 
následovaný pokašláváním a později kašlem. Později se přidá rovněž fluktuační horečka, což 
znamená horečka někdy vyšší a někdy nižší,  stejně  jako celkový pocit nepohody, a  jakmile 
symptomy zesílí, může dojít také k dušnosti a dalším symptomům, podobným např. chřipce. 
Covid‐19 však není žádná chřipka ani nemá žádné chřipkové příznaky, jako jsou bolesti kon‐
četin atd. a není provázen běžným nachlazením s rýmou nebo ucpaným nosem a rýmou. 

Proč přibývá i Evropanů, resp. příslušníků bílé rasy, a tedy nejen Asiatů, již 
onemocňují virem Covid‐19 

Od svého propuknutí ve městě Wu‐chan v Číně – coby takříkajíc pokračující epidemie SARS – 
se způsob chování a působení koronaviru hodně změnil. Výrazně zagresivněl, a proto se šíří 
mnohem rychleji a silněji  i v Evropě mezi  lidmi se silnějším  imunitním systémem. Zjevně  je 
přinejmenším  imunitní  systém  severních  Italů,  respektive  Italů  jako  takových, vůči viru ná‐
chylnější, a proto může být napaden současným zmutovaným koronavirem spíše, než  imu‐
nitní systémy jiných evropských národů. 

Jak dlouho bude koronavirus zuřit a lze doufat, že ustoupí, jakmile se venkov‐
ní teplota zvýší? 

V současné době není možné odhadnout,  jak dlouho bude koronavirus aktivní. Konstatovat 
však lze již to, že s rostoucí teplotou neslábne. Chřipka a některé další viry jsou citlivé na vyš‐
ší venkovní teploty, a proto mají tendenci se na  jaře a v  letních měsících stahovat, což zna‐
mená,  že  svou  aktivitu  snižují. V případě  koronaviru hovoří pozorování proti  tomu, neboť 
agresivně působí nejen v chladnějších zónách naší planety, ale  i v  jihovýchodní Asii a např. 
v Austrálii a dalších teplých zemích, kde se šíří stejně rychle, jako zde. Lze proto odvodit, že je 
virus na klimatu nezávislý a že je tedy riziko infekce rovněž na klimatu nezávislé. 

Jak se virus přenáší a jak dlouho přežívá mimo lidské tělo? 

Na rozdíl od  jiných virů  je doba přežití koronaviru velmi, velmi, velmi dlouhá! Mimo  lidské 
tělo může zůstat aktivní nejen několik hodin, jako je tomu i v případě jiných virů, ale i velmi, 
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velmi dlouhé hodiny až po dobu 24 hodin a více, pokud ne dokonce za příznivých podmínek 
celé dny.  

Je  šířen  kapénkami  infikovaných osob,  což  jsou  ty,  které  jsou  vylučovány  z úst  lidí, pokud 
kašlají, vydechují a mluví ve formě vydechovaného aerosolu a ten šíří vzduchem i na oblečení 
infikovaných, stejně jako na jídlo ale i jiné plochy, kde, jak již bylo zmíněno na začátku, zůstá‐
vá velmi dlouho aktivní, než konečně odumře. Je tedy docela dobře možné se nakazit doty‐
kem  s oděvem  infikované  osoby  nebo  z dotyku  jeho  těla  a  přenesením  viru  z  jeho  oděvu 
na oděv vlastní, nebo např. sníst ovoce nebo něco, co bylo dříve infikovanou osobou kapén‐
kově  infikováno. Pokud  je  infikováno oblečení, nestačí ho pověsit přes noc ven,  jelikož na 
něm virus zůstává aktivní dlouho, ale musí být přepráno při teplotě alespoň 60°C, aby bylo 
zajištěno, že bude virus bezpečně usmrcen.  

Je  proto  důležité  zajistit,  zachování minimální  vzdálenosti  od  ostatních  lidí  alespoň  jeden 
metr. Rovněž je rozumné to, co je v současné době masově propagováno, totiž nepodávat si 
vzájemně  ruce a pravidelně si  je dezinfikovat, pokud nelze dotyku s jinou osobou zabránit, 
nebo pokud  se nacházíme ve veřejném prostoru, a musíme  se např. dotýkat klik  či madel 
atd. Místo užívání veřejné dopravy se doporučuje jet svým autem kdykoli je to jenom možné, 
a také na něm pravidelně dezinfikovat například dveřní kliky a volant. 

Jak lze nejlépe podpořit vlastní imunitní systém? 

Pouhý příjem dodatečného množství vitamínu C nestačí k tomu, aby se imunitní systém udr‐
žoval v dostatečné aktivitě. Za účelem posílení a podpoření  imunitního systému  jsou nepo‐
stradatelné ještě mnohé další vitamíny, stopové prvky a biotické látky jako např. zinek, vita‐
min B12, vitamin E atd. Je proto prospěšné – kromě zdravé a řádné stravy – brát také pravi‐
delně nějaký dobrý multivitaminový přípravek, a sice přinejmenším ve dvojnásobné dávce, 
než  jakou doporučují výrobci. Žel, všechny na trhu dostupné doplňky stravy  jsou silně pod‐
dávkované, což  je známo  i moha našim  lékařům,  takže zdvojení dávkování přísunu multivi‐
taminového doplňku  stravy  je  zpravidla nejen nezávadné, ale dokonce prospěšné. Tím,  že 
člověk přijímá vitamín C a multivitaminové přípravky, nelze ovšem zabránit případné nákaze 
virem, i když tyto posilují imunitní systém a různé orgány a tělesné funkce. 

Zdroj: FIGU Švýcarsko  

https://www.figu.org/ch/verein/aktuelle‐infos/corona‐virus‐nr‐2 

 

DALŠÍ INFORMACE Z DŘÍVĚJŠÍCH KONTAKTŮ: 

341. kontakt 
středa, 2. dubna 2003, 23:57 hod 

Billy   Pak  ještě  jedna otázka ohledně nemoci  SARS:  Jedná  se přitom o  tu nemoc, o  které 
Ptaah hovořil už 3. února 1995? 

Quetzal 

28. Ano, to je správně. 

Billy  A víš, jaký je původ této nemoci a odkud pochází? 

Quetzal 

29. Ano, tyto záležitosti jsme objasnili. 
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30. Faktem  je – který bude  samozřejmě Čína vehementně popírat –,  že  tato plicní nemoc 
vznikla skrze experimenty v jedné tajné laboratoři na biologické zbraně v jihočínské provincii 
Guangdong. 

31. U zárodku se  jedná o mutaci koronaviru, který se uvolnil při  jedné nehodě v  laboratoři 
a přenesl se na lidi. 

Billy  V novinách se hovoří o nákaze a epidemii. Odpovídá toto označení tomu, co ta nemoc 
znamená? 

Quetzal 

32. Ne, nelze hovořit o nějaké nákaze  či o nějaké epidemii, neboť v první  řadě  se  jedná –
navzdory mutaci viru – o vlastní nemoc. 

33. Existuje ovšem nebezpečí, že nemoc se může stát nekontrolovatelnou a rozšíří se, pokud 
se nepřistoupí k rychle účinným a zamezujícím opatřením. 

34. Pokud se tak nestane, pak už nemoci půjde stěží zabránit v rozšiřování. 

35. Celé se to přitom zhorší celosvětovým turizmem a obchodem se zbožím, načež se nemoc 
může zavléct do celého světa. 

Billy   Bude to mít zřejmě zlé následky a povede to ke katastrofě, pokud se nepodnikne nic 
zásadního a pokud  se brzy nenajde  lék, který  tuto nemoc dokáže vyléčit nebo který bude 
moci působit účinně jako očkovací látka. 

Quetzal 

36.  Existuje  velmi  pravděpodobně možnost,  že  to  celé  nabere  zlé  následky,  anebo  rychle 
skončí. 

Billy  V této věci pak tedy lze ještě něco očekávat. 
 

251. kontakt 

pátek, 3. února 1995, 00:01 hod 

Billy   (…) Mezi lidmi vypukne též jedna plicní choroba, a sice vinou Číny, která zkoumá bio‐

logické zbraně a kde se z nepozornosti uvolní zárodky nemoci. (…) 

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

Pramen: http://cz.figu.org/251‐kontakt‐vynatek 
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Výňatek z knihy »Meditace z jasného pohledu« 

»Billy« Eduard A. Meier 

Meditative Grundlage zur posi‐
tiven Bewusstseinshaltung 

Der wahre  Reichtum  der meditativen  Grundlage  zur 
positiven Bewusstseinshaltung fundiert  in der wahren 
Einsicht und im wahren Wissen, Erfahren und Erleben, 
dass  die  Allmächtigkeit  der  eigenen  Gedanken  und 
Gefühle  alle  Funktionen  und  Prozesse  des  gesamten 
Lebens  steuert. Dagegen  steht  der  blinde Glaube  an 
einen allesrichtenden Gott und an unheilabwehrende 
Amulette,  zauberkräftige  Talismane,  Kulthandlungen 
und  geheiligte  Kultstätten,  heilige  Rituale  und  Reli‐
quien,  geweihte  Schreine,  geheiligtes  und  heiliges 
Wasser, heilige Hostien und Weine usw. Wissen  ist  in 
seiner  Essenz  Weisheit  und  positiv‐neutrale  Macht, 
Glaube dagegen  ist Verständnislosigkeit und ein Phä‐
nomen  gedanklich‐gefühlsmässiger  sowie  psychisch‐
bewusstseinsmässiger  fehlgesteuerter  Mechanismen 
ohne Kenntnis  in bezug auf die schöpferisch‐geistigen 
und  schöpferisch‐natürlichen  Gesetze  und  Gebote. 
Daraus  geht  klar  und  eindeutig  hervor,  dass  allein 
Erkenntnis, Wissen,  Erfahrung,  Erleben  und Weisheit 
die wahrlichen Faktoren sind, die reale Werte aufwei‐
sen  und  evolutiv  wirksam  sind  und  eine  positive 
Grundlage  zur  positiven  Bewusstseinshaltung  bilden, 
während gegensätzlich dazu der Glaube ein Weg der 
Destruktion  und  Devolution  ist  und  in  die  Irre  und 
Wirrnis  sowie  in  eine  gestörte  Bewusstseinshaltung 
führt. 
Eine  meditative  Grundlage  zur  positiven  Bewusst‐
seinshaltung  besteht  im  Wert  dessen,  dass  das  Be‐
wusstsein  durch  entsprechend meditative  Gedanken 
und Gefühle gesteuert und bewusst geformt wird. Die 
meditative  Form  besteht  dabei  darin,  dass  bewusst 
immer wieder bestimmte Gedanken gepflegt werden, 
durch die dementsprechende Gefühle  ausgelöst wer‐
den,  die  sich  wohltuend  und  positiv‐ausgeglichen  in 
der Psyche manifestieren und diese formen, wodurch 
das Bewusstsein  in der gleichen Weise stimuliert wird 
und  eine  bewusst  positive  Bewusstseinshaltung  ent‐
steht. Die meditativen Gedanken und Gefühle werden 
immer  wieder  dadurch  gepflegt,  indem  mehrmals 
täglich – drei‐ bis viermal – ein bestimmter Satz wäh‐
rend etwa fünf Minuten gedacht oder gemurmelt und 
bewusst Achtsamkeit auf das Gesprochene geübt wird. 
Der eine und selbe Satz kann je nach Bedarf für einen 
einzigen  oder  für mehrere  Tage  Verwendung  finden 
resp. derart  lange und oft, bis der  Satzinhalt  zur be‐
wussten Selbstverständlichkeit geworden  ist. Dadurch 
kann die meditative Grundlage zur positiven Bewusst‐
seinshaltung  zu  einem  langen  Prozess  werden,  der 
mehrere Monate oder gar ein ganzes Jahr in Anspruch 

Meditativní základ pro  
pozitivní postoj vědomí 

Skutečné  bohatství  meditativního  základu  pro 
pozitivní postoj  vědomí  je  založeno na opravdo‐
vém  vhledu  a  opravdovém  vědění,  zakušení  a 
zažití, že všemocnost vlastních myšlenek a pocitů 
řídí  všechny  funkce  a  procesy  veškerého  života. 
Ve  srovnání  s  tím  stojí  slepá  víra  ve  vše  řídícího 
boha  a  ve  zlo  odvracející  amulety,  talismany 
s kouzelnou  mocí,  kultovní  počiny  a  posvátná 
kultovní místa, svaté rituály a relikvie, zasvěcené 
svatyně, posvěcená  a  svatá  voda,  svaté hostie  a 
vína  atd.  Vědění  je  ve  své  esenci  moudrostí  a 
pozitivně‐neutrální mocí, víra oproti  tomu  je ne‐
pochopení  a  fenomén myšlenkově‐pocitových  a 
psychicky‐vědomých  chybně  řízených mechanis‐
mů bez znalosti s ohledem na tvořivě‐duchovní a 
tvořivě‐přírodní  zákony  a  doporučení.  Z toho 
jasně a jednoznačně vychází, že samotné poznání, 
vědění, zkušenost, zažití a moudrost  jsou skuteč‐
nými  faktory,  které  vykazují  reálné  hodnoty  a 
působí  evolutivně  a  tvoří  pozitivní  základ 
pro pozitivní postoj vědomí, zatímco oproti tomu 
víra je cesta destrukce a devoluce a vede ke zma‐
tení a stejně tak k narušení postoje vědomí.  
 
Meditativní  základ  pro  pozitivní  postoj  vědomí 
existuje  v hodnotě  takové,  že  řídí  vědomí  skrze 
odpovídající meditativní myšlenky  a pocity  a  vě‐
domě  je  formován.  Meditativní  forma  existuje 
v tom,  že  budou  opětovně  pěstovány  vědomě 
určité myšlenky,  skrze které budou vyvolány od‐
povídající  pocity,  které  se  projeví  blahodárně  a 
pozitivně‐vyrovnaně  na  psychice  a  tu  zformují, 
čímž je stimulováno stejným způsobem vědomí a 
vzniká  vědomě  pozitivní  postoj  vědomí. Medita‐
tivní myšlenky a pocity jsou takto pěstovány opět 
a  zase  tím,  že  bude  určitá  věta  myšlena  nebo 
mumlána  několikrát  denně  –  tři  až  čtyřikrát  – 
během  asi  pěti  minut  a  bude  cvičena  vědomá 
pozornost na vyslovované.  Jedna a  ta  samá věta 
může  být  použita  dle  potřeby  jeden  jediný  den 
nebo  více  dnů,  resp.  tak  dlouho  a  často,  až  se 
stane obsah věty vědomou samozřejmostí. Tím se 
může stát meditativní základ pro pozitivní postoj 
dlouhým procesem, který může trvat vícero měsí‐
ců  nebo  dokonce  celý  rok.  To  se  samozřejmě 
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nehmen  kann.  Das  geschieht  natürlich  nicht  in  der 
Weise, dass  für diese ganze Zeit nur ein einziger Satz 
zur  meditativen  Grundlage  der  Bewusstseinshaltung 
Anwendung  findet,  denn  wahrheitlich  besteht  das 
ganze Pensum der meditativ zu verwendenden Punkte 
aus deren 77, die nach und nach Verwendung  finden 
müssen,  um  das  Gesamtumfängliche  des  Zieles  zu 
erreichen. Bei diesen 77 Punkten geht es dabei darum, 
dem eigenen Potential vertrauen  zu  lernen, wie aber 
auch Ängste loszuwerden, mit sich selbst in Frieden zu 
leben und das  Leben  in Fülle  zu geniessen.  Integriert 
ist  aber  auch das  eigene Gehobensein  sowie die Ge‐
sundheit und Vitalität, das Finden kreativer Problem‐
lösungen, die richtige Gedankenpflege und das erfolg‐
reich  Leben. Die  hierzu  notwendigen  77  Schritte  der 
meditativen  Gedanken‐  und  Gefühlspflege  gliedern 
sich in in folgende Sätze: 

  1)  Um in der heutigen Welt zu leben, muss 
ich stark sein und Zähigkeit in bezug auf mein 
Bewusstsein und meinen Verstand entwickeln. 
  2)  Je ruhiger und zäher ich werde, je mehr 
Schwierigkeiten bewältige ich. 
  3)  Die schöpferisch‐natürliche Kraft ist in 
mir selbst, und diese nutze ich verwirklichend in 
meinem Denken und Handeln. 
  4)  In meiner Bewusstseinshaltung ändere 
ich mich zum Positiven und nutze dazu meine 
schöpferisch‐natürliche Kraft in mir. 
  5)  In mir selbst bin ich stark und wandle 
mein mentales Selbstbild zum Positiven. 
  6)  Alles ist für mich erreichbar, und ich 
meistere, was ich auch immer wünsche zu voll‐
bringen. 
  7)  Stets erhebe ich meinen Blick, erkenne 
die ganzen Möglichkeiten und bin ein Positivden‐
ker. 
  8)  Alle Schwierigkeiten bewältige ich mit 
Mut und Siegerbereitschaft. 
  9)  Stets werde ich so gut und positiv sein, 
wie meine Gedanken, Gefühle und Handlungen 
es auch sind. 
10)  In mir existieren weder Angst noch 
Furcht. 
11)  Meine Gedanken und Gefühle stärken 
das Vertrauen in mich selbst. 
12)  Stets bleibe ich bei meinem Wissen, dass 
meine Gedanken und Gefühle positiv sind und 
Positives erzeugen. 
13)  Stets finde ich meine eigene Kraft und 
kann mich auf sie verlassen. 
14)  Stets entscheide und handle ich selbst in 
eigener Verantwortung und führe und bestimme 
mein Leben selbst. 

neděje způsobem, že po tento celý čas je použita 
jen  jedna  jediná  věta  k meditativnímu  základu 
postoje  vědomí,  neboť  existuje  k  použití  celé 
množství  učebních  meditativních  bodů,  ze  kte‐
rých musí být postupně použito 77, aby bylo do‐
saženo  celkové obsáhlosti  cíle. Při  těchto 77 bo‐
dech  jde přitom o  to, naučit  se důvěřovat  vlast‐
nímu potenciálu, ale  také  zbavit  se  strachů,  sám 
se  sebou  žít  v míru  a  užívat  si  hojnosti  života. 
Zahrnuto  je ale  také vlastní pozvednutí,  tak  jako 
zdraví  a  vitalita, nalezení  kreativních  řešení pro‐
blému, správná péče o myšlenky a úspěšný život. 
Těchto nezbytných 77  kroků myšlenkové a poci‐
tové péče se rozčleňuje do následujících vět: 

 
1. Abych mohl žít v dnešním světě, musím být 

silný a rozvíjet houževnatost s ohledem na své 
vědomí a rozum. 

2. Čím klidnější a houževnatější budu, tím více 
těžkostí zvládnu. 
 

3. Tvořivě‐přírodní síla je ve mně samém, a tuto 
používám uskutečňujíce se v mém myšlení a 
jednání. 

4. V mém postoji vědomí se měním 
k pozitivnímu a používám k tomu své tvořivě‐
přirozené síly ve mně. 

5. V sobě samém jsem silný a přeměňuji svůj 
mentální sebeobraz k pozitivnímu. 

6. Všechno je pro mě dosažitelné a zvládám, co 
si také vždy přeji vykonat. 
 

7. Vždy zvedám svůj pohled, rozeznávám všech‐
ny možnosti a jsem pozitivní myslitel. 
 

8. Všechny těžkosti zvládám s odvahou a připra‐
veností vítěze. 

9. Vždy budu tak dobrý a pozitivní, jako jsou i mé 
myšlenky, pocity a jednání. 

10. Ve mně neexistuje ani strach ani obava. 
 

11. Moje myšlenky a pocity posiluje důvěra v sebe 
sama. 
 

12. Vždy zůstávám u svého vědění, že jsou mé 
myšlenky a pocity pozitivní a pozitivní vytváře‐
jí. 

13. Vždy nacházím svou vlastní sílu a můžu se na 
ni spolehnout. 

14. Vždy se rozhoduji a jednám sám ve vlastní 
zodpovědnosti a vedu a určuji sám svůj život. 
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15)  Es ist mir eine Freude, mich selbst zu 
kennen und zu schätzen. 
16)  Dadurch, dass ich mich selbst kultiviere, 
kann ich mich auf mich selbst verlassen. 
17)  Mein Wesen ist gut, und ich bin ein wah‐
rer Mensch. 
18)  Es gibt keine Unzufriedenheit in mir, denn 
alles bewegt sich aktiv und in Zufriedenheit. 
19)  Mein Selbst ist herausgebildet, und mit 
diesem lebe ich gut zusammen in Eintracht. 
20)  Dadurch, dass ich die Schöpfung respek‐
tiere, respektiere und schätze ich auch mich 
selbst. 
21)  In jeder Beziehung steuere ich mein Le‐
ben selbst, und ich mag auch meine eigenen Re‐
sultate, die ich erschaffe. 
22)  Im Bewusstsein, der Psyche sowie in mei‐
nen Gedanken und Gefühlen bin ich gross und 
freundlich und jeder Demut abhold. 
23)  Nach den Schöpfungsgesetzen zu leben 
steht mein Sinn. 
24)  Das Leben und die Welt betrachte ich 
optimistisch und mache aus allem das Beste. 
25)  Stets tue ich mein Bestes, und so wird mir 
alles Gute gelingen. 
26)  Stets nehme ich mich meiner selbst an 
und vertraue auf mich. 
27)  In mir ist der ständige Fluss der schöpferi‐
schen Gesetze und Gebote als Wohlstand, den 
ich verwirkliche. 
28)  In mir ist Wohlleben, Reichtum und 
Wohlstand in der Liebe, im Glück, in Harmonie, 
Frieden und Freiheit.  
29)  In mir ist alles reichlich an Gedanken und 
Gefühlen, um Reichliches zu lernen, Reichliches 
zu helfen und Reichliches zu schaffen. 
30)  Reichliche positiv‐ausgeglichene Gedan‐
ken, Gefühle und Worte formen meine be‐
wusstseinsmässige Haltung, die meinen inneren 
Wohlstand und Segen zum Ausdruck bringt. 
31)  Täglich nähre ich aus meinem Bewusst‐
sein heraus meine Gedanken und Gefühle mit 
dynamischer Fülle. 
32)  In mir fühle ich Freudenbezeugung und 
fülle sie an mit Frohsinn, Fleiss und Unermüdlich‐
keit. 
33)  Mein Leben ist Beflissenheit, Liebe, Be‐
scheidenheit und in Wohlwollen gewärmt. 
34)  In mir fühle ich eine grosse Lebendigkeit 
und ein stetig neues Erwachen und Geborenwer‐
den. 
 

15. Je mi potěšením, poznávat se a vážit si sám 
sebe. 

16. Tím, že sám sebe kultivuji, můžu se sám na 
sebe spolehnout. 

17. Moje podstata je dobrá a jsem opravdový 
člověk. 

18. Neexistuje žádná nespokojenost ve mně, 
neboť vše se pohybuje aktivně a ve spokoje‐
nosti. 

19. Moje já je formováno a já s ním žiji dobře 
v souladu. 

20. Tím, že respektuji Tvoření, respektuji a vážím 
si také sám sebe. 

21. V každém ohledu si řídím svůj život sám a také 
mám rád své vlastní výsledky, které vytvářím. 
 

22. Ve vědomí, psychice i ve svých myšlenkách a 
pocitech jsem velký a přátelský a proti jakéko‐
liv poníženosti.  

23. Mým smyslem je žít dle zákonů Tvoření. 
 

24. Na život a svět se dívám optimisticky a dělám 
ze všeho to nejlepší.   

25. Vždy činím to nejlepší, a tak se mně daří 
všechno nejlépe.  

26. Vždy přijímám sama sebe a spoléhám 
na sebe. 

27. Ve mně je neustálý tok tvořivých zákonů a 
doporučení jako blahobyt, který uskutečňuji. 

 
28. Ve mně je blahobyt, bohatství a prosperita 

v lásce, ve štěstí, v harmonii, míru a svobodě. 
 

29. Ve mně je všeho hojnost, myšlenek a pocitů, 
abych se v hojnosti učil, v hojnosti pomáhal a 
v hojnosti tvořil. 

30. Dostatečně pozitivně‐vyrovnané myšlenky, 
pocity a slova formují můj vědomý postoj, 
který vyjadřuje mou vnitřní prosperitu a štěs‐
tí. 

31. Denně živím z mého vědomí své myšlenky a 
pocity dynamickou plností. 
 

32. Cítím v sobě projev radosti a naplňuji ji vese‐
lostí, pílí a neúnavností. 
 

33. Můj život je horlivost, láska, skromnost a život 
ohřátý v dobré vůli. 

34. Cítím v sobě velkou živost a neustále nové 
probuzení a narození. 
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35)  Täglich erinnere ich mich meines guten 
Verstandes und all meiner Fähigkeiten, die ich in 
positiver Weise nutze. 
36)  Täglich mache ich das Bestmögliche aus 
meinen Fähigkeiten und aus meinem Leben. 
37)  Täglich werden in mir gute, positive Ge‐
danken und Gefühle geboren, die ich verwirkli‐
che. 
38)  Täglich öffne ich meine Augen und alle 
Sinne für die Schönheit und den Zauber der 
schöpferischen Natur. 
39)  Täglich bin ich in meinen Gedanken und 
Gefühlen sowie in meiner Psyche und in meinem 
Bewusstsein klar und lebendig. 
40)  Täglich bin ich voller Elan, voller Jubel 
und Rührung, voller Gehobenheit und Unverdros‐
senheit und handle demgemäss. 
41)  Meine heilenden Gedanken und Gefühle 
sind die Medizin meiner Psyche und meines Be‐
wusstseins. 
42)  Der schöpferische Frieden ist in meinem 
Bewusstsein eingebettet, besänftigt, beruhigt 
und heilt mich. 
43)  Mit meinen Gedanken und Gefühlen lebe 
ich im Bewusstsein, dass ich die schöpferischen 
Gesetze und Gebote nach bestem Können und 
Vermögen erfülle. 
44)  In meinem Bewusstsein lebe ich mit dem 
Wissen und der Wahrheit, dass der schöpferische 
Geist sowie dessen Energie und Kraft in mir in 
allen Dingen gegenwärtig ist. 
45)  Die Kontrolle über mich lässt mich frei 
sein von Angst, Lieblosigkeit, Hader und von allen 
Dingen des Bösen. 
46)  In mir ist eine grosse, massive und kreati‐
ve Willenskraft, durch die ich alle meine Werke 
zu vollbringen vermag. 
47)  Durch meine positiven Gedanken und 
Gefühle bin ich frei und zufrieden in all meinem 
Wirken. 
48)  Täglich verbinde ich mich mit den segens‐
reichen Kräften der Schöpfung, durch die ich in 
meinem Bewusstsein positive Kräfte zu meiner 
Entfaltung entwickle. 
49)  In mir herrscht die Unbegrenztheit mei‐
nes Lebens, die über den Tod hinaus in unendlich 
weitere Leben anhält. 
50)  Auch Probleme haben in mir ihre Werte, 
denn durch diese wandle ich die Probleme um in 
Lösung und Erfolg. 
 
 

35. Denně si připomínám svůj zdravý rozum a 
všechny své schopnosti, které pozitivním způ‐
sobem využívám. 

36. Denně dělám to nejlepší ze svých schopností a 
ze svého života. 

37. Denně se ve mně rodí dobré, pozitivní myš‐
lenky a pocity, které uskutečňuji. 
 

38. Denně otvírám oči a všechny smysly pro krásu 
a kouzlo tvořivé přírody. 
 

39. Denně jsem jasný a čilý ve svých myšlenkách a 
pocitech, stejně jako ve své psychice a ve 
svém vědomí. 

40. Denně jsem plný elánu, plný jásotu a pohnu‐
tek, plný pozvednutí a neúnavnosti a jednám 
podle toho.  

41. Mé uzdravující myšlenky a pocity jsou lékem 
mé psychiky a mého vědomí. 
 

42. Tvořivý mír je zakotven v mém vědomí, konej‐
ší, uklidňuje a léčí mě. 
 

43. Se svými myšlenkami a pocity žiji ve vědomí, 
že naplňuji tvořivé zákony a doporučení podle 
svých nejlepších možností a schopností. 
 

44. Ve svém vědomí žiji s věděním a pravdou, že 
je ve mně a všech věcech přítomen tvořivý 
duch a jeho energie a síla. 
 

45. Kontrola nade mnou mě zbavuje strachu, 
nelásky, sváru a všech věcí zla.  
 

46. Ve mně je velká, masivní a kreativní síla vůle, 
díky které mohu provádět všechny své práce. 
 

47. Díky svým pozitivním myšlenkám a pocitům 
jsem volný a spokojený ve všem svém půso‐
bení. 

48. Denně se spojuji s blahodárnými silami Tvoře‐
ní, skrze které rozvíjím pozitivní síly ve svém 
vědomí pro svůj vývoj. 
 

49. Ve mně vládne neohraničenost mého života, 
která přetrvává po smrti v nekonečně dalších 
životech. 

50. Také problémy mají ve mně své hodnoty, 
neboť skrze ně přeměním problémy na řešení 
a úspěch. 
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51)  Meine Vernunft und mein Verstand sind 
darauf ausgerichtet, dass ich für alles kreative 
Lösungen finde. 
52)  In jeder Situation bin ich objektiv, hoff‐
nungsvoll und optimistisch. 
53)  Stets finde ich alle Möglichkeiten und 
Lösungen, wodurch Probleme sofort gelöst wer‐
den. 
54)  In jedem Problem erkenne ich sofort des‐
sen Schwachstellen und bewältige es mit Bra‐
vour. 
55)  Immer bin ich hoffnungsvoll und bewälti‐
ge so auch die schwierigsten Dinge. 
56)  Je mehr Probleme ich bewältige, desto 
wissender, weiser und lebendiger werde ich. 
57)  Meine Probleme und deren Lösungsfin‐
dung stärken mein Bewusstsein und lassen mich 
in Bescheidenheit die Weisheit der Schöpfung 
erkennen. 
58)  Die zur Lösung aus Problemen entste‐
henden Gedanken und Gefühle zeigen mir die 
Wichtigkeit der Kreativität und des Fortschritts. 
59)  Mit Vernunft und Verstand werde ich mit 
jedem Problem alleine fertig. 
60)  Aus jeder Anspannung erlöse ich mich 
selbst, indem ich meine Gedanken und Gefühle 
kontrolliere und sie zu kreativen Faktoren und 
Werten werden lasse. 
61)  Täglich geniesse ich die Augenblicke der 
Stille und lausche intensiv den Intuitionen, die 
mich stetig zu neuen Gedanken, Gefühlen und 
Taten beflügeln. 
62)  In allen Dingen, die ich tue, nehme ich 
stets die schöpferischen Gesetze und Gebote zu 
meinen Partnern. 
63)  In allen Dingen, die ich tue, wende ich 
nutzvoll meine analytischen Gedanken an und 
finde dadurch immer den richtigen Weg und die 
richtige Handlungsweise. 
64)  Sind Gedanken und Gefühle erschaffen, 
dann forme ich sie in Wissen und Weisheit, wo‐
von ich stetig profitiere. 
65)  Mein erarbeitetes Wissen gibt mir Anwei‐
sungen, wie ich etwas tun und lassen muss. 
66)  Immer halte ich meine geistigen und be‐
wusstseinsmässigen Verbindungslinien frei, wo‐
durch die schöpferischen Gesetze und Gebote in 
mir und durch mich wirken können. 
67)  In mir ist alles ehrlich, erfolgreich und 
glücklich, wodurch ich auch mit einem Sinn für 
soziale Verantwortung handle. 
 

51. Můj rozum a chápavost jsou zaměřeny na to, 
abych na všechno našel kreativní řešení. 
 

52. V každé situaci jsem objektivní, plný naděje a 
optimistický. 

53. Vždy nacházím všechny možnosti a řešení, 
kterými budou problémy vyřešeny okamžitě. 
 

54. V každém problému rozpoznám ihned jeho 
slabiny a zvládám ho s odvahou. 
 

55. Vždycky jsem plný naděje a zvládnu tak i ty 
nejtěžší věci.  

56. Čím více problémů zvládnu, tím vědoucnější, 
moudřejší a živější budu. 

57. Mé problémy a nacházení jejich řešení posilují 
mé vědomí a dávají mi ve skromnosti rozpo‐
znat moudrost Tvoření. 
 

58. Myšlenky a pocity vznikající z řešení problémů 
mi ukazují důležitost kreativity a pokroku. 
 

59. S chápavostí a rozumem vyřeším každý pro‐
blém. 

60. Z každého napětí se uvolním sám tak, že kont‐
roluji své myšlenky a pocity a nechám je být 
kreativními faktory a hodnotami.  
 

61. Denně si užívám okamžiky ticha a naslouchám 
intenzívně intuici, která mě stále podněcuje 
k novým myšlenkám, pocitům a činům. 
 

62. Ve všech věcech, které dělám, si vždy beru 
tvořivé zákony a doporučení jako své partne‐
ry. 

63. Ve všech věcech, které dělám, používám uži‐
tečně své analytické myšlenky a nacházím tím 
vždy správnou cestu a správný způsob jedná‐
ní. 

64. Když jsou vytvořeny myšlenky a pocity, potom 
je zformuji do vědění a moudrosti, z nichž ne‐
ustále profituji. 

65. Mé zpracované vědění mi dává pokyny, zda 
musím něco učinit a zda nechat být. 

66. Vždy si udržuji své duchovní a vědomé spojo‐
vací linie volné, čímž mohou ve mně a skrze 
mě působit tvořivé zákony a doporučení. 
 

67. Ve mně je všechno čestné, úspěšné a šťastné, 
čímž také jednám ve smyslu za sociální zod‐
povědnost. 
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68)  Was wahres Menschsein bedeutet, ist mir 
bewusst, und im Sinne des wahren Menschseins 
handle ich. 
69)  Mein erfolgreiches Leben führe ich im 
Rahmen der schöpferischen Gesetze und Gebote. 
70)  Harte Arbeit ist mir gelegen und fördert 
meine erschaffenen Fähigkeiten, wie auch mein 
Durchhaltevermögen, die Freude am Wirken und 
den Willen der Zielerreichung. 
71)  Für alle Dinge benutze ich bewusst meine 
Ideen, Gedanken und Gefühle, gewinne daraus 
Erkenntnisse, Wissen und Weisheit und komme 
voran im Leben. 
72)  In allen Dingen, die ich tue, fasse ich mich 
in Ausdauer und Beflissenheit und schätze im‐
mer, was ich tue. 
73)  Stets bleibe ich entspannt und gewinne 
dadurch Macht über mich selbst. 
74)  Stets richte ich es ein, dass ich ruhige 
Augenblicke habe, denn sie bringen mir Ruhe, 
Frieden und Harmonie. 
75)  In mir visualisiere ich die schöpferischen 
Gesetze und Gebote und fühle mich behütend in 
sie eingebettet. 
76)  In allen Dingen erhebe ich mich in mir auf 
ein Podest und blicke von der höheren Warte aus 
auf mich selbst hinab, wodurch ich meine Schwä‐
chen erkenne, die ich bemüht bin zu beheben. 
77)  Stets wandle ich auf allen Wegen, die mir 
die schöpferischen Gesetzmässigkeiten gebieten, 
daher ist mein Wohl und Wehe immer ertragbar. 
 
Vorgenannte 77 Satzfaktoren  stellen eine kleine Aus‐
wahl  jener  meditativen  Werte  dar,  durch  die  eine 
Grundlage zur positiven Bewusstseinshaltung erarbei‐
tet werden  kann.  Die Meditationsform  dazu  ist  äus‐
serst einfach und ohne Anstrengung verbunden, denn 
zur Durchführung  sind  täglich wenige Male nur etwa 
fünf ruhige Minuten notwendig, während denen einer 
der  genannten Meditationssätze  still  vor  sich  hinge‐
dacht oder vor  sich hingemurmelt wird. Dabei  ist die 
Aufmerksamkeit  auf die  entsprechende Wortfolge  zu 
richten, um  sie  einzuprägen und wirksam werden  zu 
lassen. Werden die Sätze lange genug meditativ geübt, 
dann  kann  eine Wirkung  nicht  ausbleiben,  was  sich 
daran  zeigt,  dass  sich  die  Bewusstseinshaltung  lang‐
sam  aber  sicher  verbessert  und  immer  positiv‐
ausgeglichener  wird.  Und  genau  das  ist  ja  auch  der 
Zweck der Übung. 
Ausser den 77 vorgenannten Sätzen gibt es noch un‐
zählige  andere, wobei  es  natürlich  jedem Menschen 
auch freigestellt ist, eigene Wortfolgen und Sätze nach 
eigenem Ermessen zu bilden und diese zu verwenden. 
Wichtig dabei ist nur, dass die beschriebene Meditati‐

68. Co znamená opravdový člověk, to jsem si 
vědom a jednám ve smyslu bytí opravdového 
člověka. 

69. Můj úspěšný život vedu v rámci tvořivých 
zákonů a doporučení. 

70. Tvrdá práce mi vyhovuje a podporuje mé 
vytvořené schopnosti, stejně jako mou vytrva‐
lost, radost z působení a vůli k dosažení cíle. 
 

71. Pro všechny věci používám vědomě své idey, 
myšlenky a pocity, získávám z toho znalosti, 
vědění a moudrost a kráčím v životě kupředu. 
 

72. Ve všech věcech, které dělám, se chopím 
výdrže a snaživosti a oceňuji vždy, co dělám. 
 

73. Vždy zůstávám uvolněný a tím získávám moc 
sám nad sebou. 

74. Vždy si zařídím, abych měl klidné okamžiky, 
neboť ty mi přinášejí klid, mír a harmonii. 
 

75. Vizualizuji si v sobě tvořivé zákony a doporu‐
čení a cítím se do nich zasazen ochranným 
způsobem. 

76. Ve všech záležitostech se v sobě pozvedám na 
podstavec a pohlížím z výšky na sama sebe, 
čímž rozpoznávám své slabosti, které se sna‐
žím napravit. 

77. Neustále putuji po všech cestách, které mi 
nabízí tvořivé zákonitosti, proto je mé blaho i 
bol vždy snesitelný. 

 
Výše jmenovaných 77 vět představuje malý výběr 
oněch meditativních  hodnot,  skrze  které můžou 
být zpracovány podklady k pozitivnímu nastavení 
vědomí.  Forma meditace  je přitom  velmi  jedno‐
duchá  a  bez  námahy,  neboť  k provedení  několi‐
krát  denně  je  nutné  jen  asi  pět  klidných minut, 
během  nichž  se  tiše  myslí  na  jednu  uvedenou 
meditační  větu  nebo  se  věta  pro  sebe  mumlá. 
Přitom  je  pozornost  směřována  na  odpovídající 
pořádek slov, aby se vštípil a byl účinný. Budou‐li 
věty  dostatečně  dlouho meditativně  procvičová‐
ny,  potom  se  to  nemůže  minout  účinkem,  což 
ukazuje  to,  že  se  nastavení  vědomí  pomalu  ale 
jistě  zlepšuje  a  stává  se  stále  více  pozitivně  vy‐
rovnané. A přesně to je účel cvičení.  
Kromě uvedených 77 vět existuje  ještě nespočet 
dalších,  přičemž  je  přirozeně  každému  člověku 
ponecháno na výběr, aby tvořil vlastní pořadí slov 
a věty dle svého uvážení a tyto používal. Důležité 
je  přitom  pouze  to,  aby  se  popsané  meditační 
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onsübung  beharrlich  eingehalten  wird,  weil  nur  da‐
durch  ein  wirklicher  Erfolg  eintreten  kann,  um  eine 
Grundlage  zur  positiven  Bewusstseinshaltung  zu  er‐
langen. 

cvičení  vytrvale  dodržovalo,  protože  jenom  tím 
může  nastat  skutečný  úspěch,  aby  se  dosáhlo 
základu pro pozitivní postoj vědomí. 

 

******* 

TÉMA PŘELIDNĚNÍ 

Výňatek z kontaktu č. 722 ze dne 8. srpna 2019 

Billy (…) Co je nutné říct a rozvést na téma rigorózního zastavení porodnosti, o němž se už po 
desetiletí hovoří, které se má jako takové celosvětově provést i skrze vlády a úřady, o tom se 
v podstatě ještě nikdy nic nevysvětlilo, což je nutné asi nyní napravit, jelikož je to nezbytné k 
celému porozumění. Proto následující: 

*** Možná pravidla k plození potomků *** 

1. Když  je  řeč  o  celosvětovém  rigorózním  zastavení  porodnosti,  které  je  nutno  vládně  a 
úředně  prosadit,  pak  to  v  žádném  případě  neznamená,  že  se má  v  této  věci  vytvořit 
nátlak a že se má  jednat diktátorsky. Nezbytnost v podstatě spočívá v  tom, že všechny 
vlády a úřady po celém světě musí učinit vše myslitelné k vytvoření osvěty až do  toho 
nejzapadlejšího alespoň částečně civilizovaného koutu světa a všem obyvatelům planety 
vysvětlit témata katastrofy přelidnění a jeho intrik ohledně ničení klimatu a celé přírody a 
její fauny a flóry. A tato osvěta musí být směrována na rozum, chápavost a odpovědnost 
mladých  i  starých,  všech  žen  a  mužů  s  apelem  a  výzvou  na  odpovědné  uvážení  a 
rozhodnutí k ochraně před plozením potomků, resp. ochraně před těhotenstvím,  jakož  i 
osobní kontrole porodnosti. To za účelem absolutně minimálního plození potomků, které 
by  se uskutečnilo při  zavedení  rigorózního  zastavení porodnosti u mnoha  lidí právě na 
základě rozumu, chápavosti a odpovědnosti. Pokud by se ale přesto trvalo na potomcích, 
což  se  žel  často  děje  jen  vinou  nechápavosti,  nerozumu  a  z  osobního  egoizmu  a 
nezodpovědnosti, pak by to mělo zůstat omezeno jen na jedno dítě či nanejvýš na dvě. 

 

2. Při odpovědnosti plození potomstva by mělo být jasné a mělo by se dbát na to, že pokud 
se  skutečně  přivede  na  svět  dítě,  tak  se  o  něj  budou  správně  a  korektně  starat  a 
dostatečně živit oba rodiče se vší nezbytnou láskou a budou ho moci zabezpečit se všemi 
nezbytnostmi a vším potřebným, co dítěti přísluší. Spjata s tím musí být i dobrá, správná 
a hodnotná výchova a zaškolení do života atd., jakož i nezbytnost vypracování takového 
chování, aby se dítě již od dětství učilo začleňovat se do sociálního systému společnosti, 
aby pak jako dospívající a později coby dospělý jedinec přijal všechny řádné povinnosti, a 
ty naplnil,  jak  jsou dány  společností  a  jejími  zákony,  směrnicemi  a nařízeními. K  tomu 
všemu patří i naučení se důstojnému způsobu života atd. 

 

3. Vláda a úřady by měly nutně ukončit veškeré podněty ve věci nových porodů atd.,  jako 
»prémie« za to, že se plodí a rodí potomci, jakož i jiné finanční prostředky, které se v této 
věci  vyplácí.  Na  takovéto  státní  nebo  podnikatelsky  a  pracovně  podmíněné  finanční 
příplatky  lze nahlížet  jako  skutečné odměňování  za  to,  je‐li někdo »požehnán« k  tomu 
přivodit na svět potomky. Na druhou stranu podněcují  takovéto  finanční »příspěvky na 
děti« obzvláště mnoho méně zámožných lidí z proletariátu k tomu, aby si udělali z rození 
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dětí  sportovní  odvětví,  jelikož  za  to  budou  »odměňováni«. Mnohým  z  nich  ale  vůbec 
nestačí jejich odměna, kterou dostávají za práci, aby zaplatili všechny životní nezbytnosti 
pro  své  děti,  takže  vítají  takovéto  »finanční  doplňky«  ke  svému  platu.  Přitom  tyto 
dodatečné  »příspěvky  na  děti«,  které  se  skutečně mají  vydávat  na  děti,  rodiče  často 
nevyužívají na tyto účely, nýbrž jiné účely jako např.  luxusní zboží a jiné zbytečnosti, jak 
jsem se mohl osobně dozvědět v různých rodinách pracujících ve Švýcarsku. (Vysvětlení 
slova proletariát: tento pojem pochází z latiny, resp. ze slova »proletarius«, jehož smysl a 
hodnota  v  podstatě  po překladu  znamená  »týkající  se  potomstva«  a  v  širším  smyslu  i 
»patřící k nejnižší vrstvě lidu«. Ve věci »potomstva« bylo nutno rozumět tomu v římských 
dobách  tak,  že  tito  lidé  patřili  ke  spodním  vrstvám  společnosti,  resp.  pracovní  vrstvě, 
která byla bez prostředků a  jejich celkové »bohatství« spočívalo v  jejich mnoha dětech. 
To bylo  jejich  celé  jmění, neboť nic víc nevlastnili. Proletariátská vrstva,  resp. pracovní 
vrstva se v době Antiky neskládala z otroků, takže oni všichni byli svobodní lidé, kteří jen 
neměli  žádný majetek,  takže museli  tvrdě a  těžce pracovat  za  svůj  skrovný příjem, což 
nebyla žádná legrace.) (…)  

 

Lidská populace roste ohromným tempem! 

Přesné počty obyvatel dodané od JHWH Ptaah z planety Erra, systém Plejaren: 

9 060 794 141  31. 12. 2019 (půlnoc) – kontakt 729. z 2. ledna 2020 

Pozemská věda se ovšem domnívá, že obyvatel je pouze 7,6 miliardy … 

https://www.census.gov/popclock/ 

 

******* 

 

Výňatek z FIGU bulletinu č. 37, listopad 2001 

 

Co musím říct 

Mám potřebu říct následující: Od té doby, co se Billy Meier usadil v Hinterschmidrüti a od té 
doby, co se o něm mluvilo, že má prý údajně spojení s UFO, resp. setkání s jejich posádkou, 
jsem pochyboval od začátku o  jeho soudnosti. Také  jsem ho odhadoval na velmi mazaného 
chlápka, který vodí lidi za nos a ještě si na nich vydělává peníze. Ve snaze si to sám sobě do‐
kázat, ovšem nikoliv,  abych  s  tímto poznáním pak  vystoupil před  veřejností,  věnoval  jsem 
tomu svůj volný čas a strávil často mnoho hodin pozorováním oblasti Hinterschmidrüti, a to 
jak ve dne,  tak  i v noci. Někdy  jsem viděl zvláštní světelné  jevy, které hned co se objevily, 
opět rychle zmizely. Nic jasného jsem přitom ale nikdy nerozpoznal. 

Jsem obyvatel oblasti Pirg (region kolem vesnice Sitzberg nedaleko Hinterschmidrüti – pozn. 
překl.) a znám proto velmi dobře okolí Hinterschmidrüti, takže vím všude o kdejakých úkry‐
tech a mohl jsem tak dlouhá léta bez povšimnutí provádět svá pozorování, což však nevedlo 
k  žádnému  zmíněníhodnému  úspěchu,  kromě  toho,  že  jsem  viděl  různé  zvláštní  světelné 
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úkazy nad Hinterschmidrüti či jinde v regionu Pirg. O tom jsem však nemohl s nikým mluvit, 
ani se svou rodinou, která shledává historky o UFO a mimozemšťanech směšné, což tak bylo 
donedávna i v mém případě. Svůj postoj jsem ovšem změnil v úterý okolo 00:50 h., neboť to 
jsem viděl silnou světelnou záři od západu, přicházející od Bühlu, která se přibližovala k Hin‐
terschmidrüti a pomalu se zvětšovala. Nebylo slyšet žádný zvuk. To  jsem si nechtěl nechat 
ujít a se svým fotoaparátem jsem vyfotil několik snímků. Ten jsem si pořídil extra kvůli tomu, 
abych dle možnosti vyfotil snímek UFO, pokud bych nějaký spatřil. Říkalo se přece, že Billy 
Meier se zabývá UFO atd., tak bylo přirozené, že jsem se jak ve dne, tak i v noci v oblasti Hin‐
terschmidrüti porozhlédl,  i když  jsem  si myslel,  že všechno  je  jen velmi nafouknutý  švindl. 
Přesto jsem si ale nebyl jistý, takže jsem chtěl vědět, co za tím vězí. Po dobu čtyř let jsem se 
proto často pěšky pohyboval v oblasti Hinterschmidrüti, a zde se stalo, že jsem viděl nehluč‐
ně přilétávat  světelný objekt. Bylo  to právě v úterý 5.  června 2001, okolo 00:50 h. Aparát 
jsem postavil na stativ, abych snímek nerozmazal, pokud by se mi naskytla možnost, abych 
nějaký udělal. A dobře  jsem v této temné noci udělal, třásly se mi nejenom ruce, ale  i celé 
tělo. Jakmile se objekt ještě více přiblížil, nesoustředěně jsem držel spouštěcí kabel a cvaknul 
různé snímky, načež jsem mohl zaznamenat a rozpoznat dokonce i kontury, takže se jednalo 
o objekt ve  tvaru disku, který velmi  silně  zářil. Vypadalo  to nějak  tak,  jakoby na  sobě byly 
položeny dva talíře vnitřní stranou. To bylo mé první pozorování, na které navázalo dne 20. 
srpna 2001 v 15:50 h ještě druhé. Vysoko nad Hinterschmidrüti jsem pozoroval jeden přibli‐
žující se objekt, který jsem mohl rovněž dvakrát vyfotografovat se svým teleobjektivem. Ten‐
tokrát ovšem bez stativu, který jsem neměl u sebe. Přesto se ty snímky ovšem celkem zdaři‐
ly. 

Své jméno a přesné bydliště nechci uvést, neboť si nemohu dovolit, aby mě lidé uráželi jako 
UFO šílence, což nemohu udělat kvůli své rodině a především ne kvůli své ženě, neboť ona je 
velmi odmítavá vůči Billymu Meierovi a všemu, co se o něm říká ohledně UFO. Já sám jsem 
mezitím Billyho Meiera osobně poznal a získal jsem z něj zcela jiný dojem, než jaký jsem měl 
předtím. Stál přede mnou velmi slušný muž, zcela zjevně i velmi vzdělaný a mající vědomosti, 
které mě přivedly v úžas. Vyprávěl mi i o svých setkáních s mimozemšťany, a to, co mi říkal, 
se mi zdálo velmi jasné a pravdivé. Přitom vůbec nevyzvedával svou osobu, což na mě velmi 
zapůsobilo, když pomyslím na to, že jeho setkání s lidmi jiných světů jsou přece jen něco mi‐
mořádného. Je to muž, který je zcela jiný, než jak se o něm hovoří a cítím se poctěn, že jsem 
ho mohl poznat a opravit si svůj názor o něm a jeho činnosti. Mám velikou radost z toho, že 
jsem  ještě ve svém pokročilém věku mohl zažít a dozvědět se něco, co mi přineslo mnoho 
nového a důležitého. Nikdy bych si nepomyslel, že jako obyvatel Pirgu budu mít ještě takový‐
to zážitek, a že to tak přesto  je, za to vděčím panu Meierovi, takže mu také tímto dovoluji, 
aby mé snímky UFO využil tak, jak si on myslí, že by to bylo dobré. Jen mé jméno a mé bydliš‐
tě by se přitom nemělo uvádět. Nyní vím,  jaká  je skutečná pravda o UFO a příběhu Billyho 
Meiera. 

Obyvatel regionu Pirg 
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Fotky nahoře a vpravo: Loď patřící Plejare  jménem Sudor, dne 5. 6. 2001 v 00:50 h. vyfotil 
obyvatel regionu Pirg, který nechce být uveden. (Kopcovitou oblast okolo Schmidrüti nazývají 
místní Pirg, odtud ten pseudonym fotografa.) 

Fotka dole: Loď patřící Ptaah, dne 20. 8. 2001 v 15:50 vyfotil stejný fotograf. 
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310. kontakt, neděle, 26. srpna 2001 

Billy  Aha, a  jak se to má s tím, že dne 5. června  jeden obyvatel regionu Pirg –  jméno žel 
nesmím uvést – protože jsem mu to slíbil, mohl zcela zjevně vyfotografovat jednu loď, resp. 
tvůj létající stroj? Řekl mi, že na cestu nad zadní posed postavil svůj stativ a na něj mohl foto‐
graficky zachytit loď? 

Sudor  To je mi známo, neboť když jsme sem s Ptaah letěli – to bylo v úterý 5. června v 00 h 
50 min. – všimli jsme si toho člověka, přičemž jsme samozřejmě analyzovali jeho smýšlení a 
zjistili, že měl upřímný zájem o to, aby viděl a vyfotografoval jeden z našich létajících strojů. 
Měl sice pochybnosti, zda vůbec existujeme, ale ve svém smýšlení se choval způsobem, že 
možnost naší existence bral v potaz. Ptaah a  já jsme se poradili, že bychom mu měli nabíd‐
nout příležitost pořídit  jeden či několik  fotografických snímků, což  jsme pak rovněž udělali. 
Ale proč bys nemohl uvádět jeho jméno, proč si mu dal takový slib? 

Billy  Bojí se toho, že byl označován  jako »UFO šílenec v regionu Pirg« či »UFO šílenec ve 
Schmidrüti« a zcela by propadl u své rodiny, obzvláště u své ženy, neboť ona se z důvodu své 
religiozity nedokáže normálně bavit na téma mého příběhu a také ani o UFO atd., což pro ni 
není nic jiného než satanské záležitosti, které sem jsou dirigovány vrchním satanášem osob‐
ně proto, aby se duše připravily na peklo. 

Inobea Tomu nerozumím, neboť to neodpovídá pravdě. 

Billy  Jasně, že neodpovídá, ale takoví jsou prostě lidé, kteří sektářsky uvízli a jsou poslušni 
sektám a náboženstvím. 

 

******* 

 

Výňatek z FIGU bulletinu č. 11, srpen 1997 

Otázka 

Je  Sfinga  starší  než  pyramidy  v Gíze  a  byla  Sfinga  dříve  lev?  Také  se  říká,  že  pod  stavbou 
musejí existovat  ještě nějaké komory a tunely. Jak stará  je Sfinga a byla vystavěna uprchlíky 
z Atlantidy? atd. 

Angelique Royers / Švýcarsko 

Odpověď: 

Tuto otázku bych rád zodpověděl výňatkem z 256. kontaktního rozhovoru z 13. května 1996, 
ve kterém bylo řečeno následující: 

Billy: Chtěl bych se tě na něco zeptat ohledně pyramid, které přece nejsou k nalezení pouze 
v Egyptě, nýbrž po celém světě. Asket mně svého času  řekla, že původně vznikly v režii mi‐
mozemšťanů.  Tehdy,  v  roce  1956,  vysvětlovala,  že  pyramidy  byly  vystavěny  před  dvakrát 
36 650 lety, a tím tedy před 73 300 lety. Od té doby uběhlo 40 let, a proto doba vzniku py‐
ramid musela být před 73 340 lety (k roku 1996 ‐ pozn. překladatele). Právě ohledně toho ale 
tvrdí naši vědci něco  jiného, neboť  ti kladou výstavbu pyramid do mnohem pozdější doby, 
totiž právě jen do doby několika tisíc let před narozením Jmmanuela. 
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Ptaah: Tento chybný výklad a chybný výpočet je mi známý. Jestliže počítáš od dnešní doby, 
pak byly pyramidy skutečně vystavěny před přibližně 73 340  lety, a sice nejen  ty v Egyptě, 
nýbrž všechny pyramidy na celém světě, které tehdy vykazovaly vzdálenost ke Slunci 152,5 
milionů kilometrů. Pyramidy byly  zvenčí pokryty neprodyšnou vrstvou vápence a vápenco‐
vou maltou a z toho důvodu byly také vyšší než dnes. Velká Cheopsova pyramida tak tehdy 
měřila 152,5 metrů na výšku, což odpovídá jednomu metru na 1 milión kilometrů vzdálenosti 
od Země ke Slunci. Tyto vnější vrstvy byly však v průběhu tisíců  let opět odstraněny stejně 
jako části pyramid samotných, a sice na jednu stranu zvětráváním a na druhou stranu lidmi, 
kteří z tohoto materiálu opět zhotovovali jiné stavby atd. Také účel pyramid doznal různých 
změn a nakonec byly využívány  jako hrobky nebo  i  jako kultovní svatyně. Původně byly py‐
ramidové stavby, stejně jako mnoho s nimi spojených podzemních prostor, vystavěny v režii 
lidí, kteří byli mimozemského původu a kteří v té době přišli z oblastí souhvězdí Orionu. Pro‐
to  byly  také  egyptské  pyramidy  vystavěny  do  formace,  jež  zpodobňovala  toto  souhvězdí, 
zatímco  stavba  Sfingy byla orientována na  souhvězdí  Lva. Nalezené hieroglyfy  a používání 
pyramidových  prostor  jako  pohřebních míst  atd. mají  svůj  původ  v mladším  období  před 
Jmmanuelem, a to v minulosti od dvou tisíc let až do třinácti tisíc let před Jmmanuelem. Pod‐
zemní  prostory,  které  patřily  ke  všem  pyramidám,  dosahovaly  značných  rozměrů  a tvořily 
podzemní vesnice různých velikostí, v nichž se  lidé ukrývali před nebezpečími, které hrozily 
ze Země nebo z kosmického prostoru. 

Ptaah / Billy 

Jedna opožděná otázka:  

Vědí Plejaren něco o příčině zřícení letu TWA 800 dne 17. července 1996 v Moriches zálivu / 
USA? 

Urs Hinnen / Švýcarsko 

 

Odpověď:  

Také na tuto otázku by měl podat odpověď výňatek z jednoho kontaktního rozhovoru:  

258. kontaktní zpráva z 20. února 1997: 

Billy … Tím bych se tě chtěl hned zeptat na vaše šetření ve věci dramatu v USA, kde v zálivu 
Moriches explodovalo a zřítilo se jedno dopravní letadlo. Přislíbil jsi mi přeci, že mi neprodle‐
ně sdělíš, co se tam stalo, jakmile budete mít vše objasněné. … 

Ptaah  To  je správně.  Inu, naše domněnka byla správná, co se týče okolností zřícení  letadla 
TWA 17. července 1996 v oblasti Moriches Bay. Příčina tohoto neštěstí byla raketová střela 
US‐Navy  (Vojenské námořnictvo Spojených  států amerických), které  letadlo na  radarových 
pozorovacích přístrojích mylně identifikovalo jako cizí neznámý létající objet, tedy jako UFO, 
načež byl vydán povel ho bez pardonu sestřelit. Vinou ukvapené a hrubě nedbalé klasifikace 
letadla coby neznámý  létající objekt údajně došlo  jistým způsobem k ohrožení národní bez‐
pečnosti USA. Tato skutečnost je nyní přirozeně zamlčována a zatajována všemi dostupnými 
prostředky, které jsou k dispozici vládě, tajným službám a vojenskému námořnictvu. 

Ptaah / Billy 
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Otázka: 

Jak stará je centrální hvězda našeho SOL systému a jak vznikla? 

Pius Keller / Švýcarsko 

Odpověď: 

Podle  plejadisch‐plejarische  údajů  je  stáří  našeho  Slunce  nutno  počítat  na  1  bilion  a  730 
miliard  let,  tedy  o  ohromné  množství  let  více,  než  tvrdí  omezení  pozemští  vědečtí 
astronomové, že je stáří Univerza, jehož stáří udávají mezi 8‐18 miliardami let.  

Staří našeho Slunce 1 bilion 730 miliard  let se vztahuje na celkové období  jeho utváření až 
zpět  k první  shluku  pra‐energie.  Plejadier/Plejaren  tedy  nepočítají  stáří  Slunce  od  onoho 
časového okamžiku, od kterého bylo Slunce jako takové vytvořeno, nýbrž od té doby, kdy se v 
kosmu  začaly  utvářet  první  plyny  atd.,  ze  kterých  se  pak  procesem  trvajícím  biliony  let 
nakonec utvořilo Slunce, které však nevzniklo přímo  jako  takové, nýbrž bylo  jakýmsi dalším 
produktem naší Galaxie,  jejíž pra‐původ byl před 1 bilionem 911 miliardami  let. Univerzum 
samotné  je  –  oproti  všem  ireálným  tvrzením  pozemských  astronomů  –  staré  přibližně  46 
bilionů  let,  zatímco  Země  samotná  vykazuje  stáří  okolo  650  miliard  let,  přirozeně  opět 
počítáno po vzniku prvních plynných  látek v Mléčné dráze, načež pak začal proces vlastního 
původního vzniku,  ze kterého naposledy před asi 5 miliardami  let vzniklo pevné planetární 
těleso Země. (viz 241. kontaktní zpráva z 3. února 1992). 

Billy 

 

******* 

 

Výňatek z 661. kontaktu, ze dne 13. října 2016 

Billy  O tom bychom už vlastně neměli hovořit, neboť to vyvolává jen špatné vzpomínky. Co 
je ale jistě důležitější, je to, abys uvedl počet lidí, kteří se podle vašich objasnění v současné 
době zabývají Učením a naší misí. To jsi žel neřekl. 

Ptaah  Skutečně. Kvůli svému povídání  jsem neuvedl výsledek, který ti ale chci  ještě dodat. 
Naše  objasnění  uvedly  úžasný  počet  čítající  21 461  pozemšťanů.  Tento  počet  vyplynul 
z našeho celosvětového a velice přesného šetření. A  tento výsledek sestává z pozemšťanů, 
kteří hovoří nejrůznějšími jazyky a žijí ve 116 zemích. 

Billy  Člověče. 

Ptaah  Ano, je to velice pozoruhodné a překonává to všechna naše očekávání. Ale nyní, Edu‐
arde, můj příteli, musím jít. Na shledanou, je skutečně na čase, abych šel, neboť musím do‐
stát ještě nějakým povinnostem. 

Billy  Poděkovat ti ale ještě stihnu, milý příteli. Žij blaze a brzy na viděnou, Ptaah. 
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Šíření správného symbolu míru 

 

 Symbol míru 

Falešný symbol míru – dodnes celosvětově rozšířená tzv. »runa smrti«, která byla utvořena 
z keltské futharské runy, resp. obrácené runy Algiz – je vlastní ztělesnění negativních vlivů 
a vytváří ničivé kmity nepokojů, rozepří a nenávisti, odplaty, neřesti, závislostí a chorob‐
ných závislostí, neboť »runa smrti« znamená pro mnoho lidí vzpomínku na dobu nacistic‐
kou, na smrt, zkázu a také ambice války, teroru, ničení lidských vymožeností, všech nut‐

ných základů života jakéhokoliv druhu a celosvětové nepokoje. 

Proto je nanejvýš naléhavě nutné, aby chybný symbol míru, tj. »runa smrti«, která vytváří 
nepokoje a neklid, zmizela ze světa a prastarý správný symbol míru se rozšířil po celém 
světě a uvedl ve známost. Centrální elementy symbolu míru reflektují mír, svobodu, har‐
monii, zesílení síly života, ochranu, růst a moudrost, působí konstruktivně a velmi konejši‐
vě pomáhají k rozšíření mírově pozitivních kmitů, které mohou efektivně zprostředkovat 

mír, svobodu a harmonii! 

Obracíme se proto na všechny členy FIGU, všechny zájmové skupiny FIGU, studijní a zem‐
ské skupiny FIGU, stejně jako na všechny rozumné lidi a lidi upřímně usilující o mír, svobo‐
du, harmonii, spravedlnost, vědomosti a evoluci, aby učinili to nejlepší k celosvětovému 
rozšíření správného symbolu míru. Totéž platí o osvětě týkající se nebezpečí při destruk‐
tivním užívání »runy smrti«, která podporuje vzpomínky na zločiny nacizmu, kolektivní 
zlotřilost charakteru člověka ve všech jeho myšlenkách a činech, zvrácenost a neštěstí. 
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