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Novinky FIGU Studiengruppe ČR
Sekce ZDRAVÍ – vše důležité na téma Koronavirus
http://cz.figu.org/koronavirus‐covid‐19
Kde všude se může v těle vyřádit koronavirus (kontakt 730 ‐ 6. ledna 2020) ‐ uveřejněno 20. 5. 2020
Vysvětlení Ptaah o pozadí koronavirové pandemie (kontakt 728 ‐ 30.11.2019) ‐ uveřejněno 15. 5.2020
Co je zajímavé a dobré vědět o virech a bakteriích (kontakt 735 z 3. 4. 2020) ‐ uveřejněno 5. 5. 2020
Výňatek z kontaktu č. 736 (19. dubna 2020) mezi Billym a Ptaah ‐ uveřejněno 24. dubna 2020
Doplňující kontakty č. 729, 732 a 734 ‐ uveřejněno 19. dubna 2020
Nové, životě důležité výňatky z kontaktu č. 731 ze dne 3. února 2020 ‐ uveřejněno 15. dubna 2020
Předpověď koronaviru z roku 1989 ‐ uveřejněno 15. dubna 2020
Předpovědi koronaviru z let 1995 a 2003 ‐ (strana 8 ‐ 9) ‐ 22. března 2020
Novinky ohledně koronaviru ‐ Billy / Ptaah ‐ 18. března 2020
Co je nutno zmínit o koronaviru ‐ Bernadette Brand / Billy ‐ 25. února 2020
Další informace v německém jazyce zde: https://www.figu.org/ch/index/downloads/coronavirus

15. dubna 2020 uveřejněn kontakt č. 257. z 3. února 1997 v plném znění
http://cz.figu.org/files/downloads/257.pdf
Obsahuje např. postoj Billyho/FIGU k Američanům; zřícení letadla TWA 800; diskuze na téma
oficiálního kontaktu s mimozemšťany; téma švindlířů, lhářů a podvodníku ohledně kontak‐
terství s mimozemšťany; lži ohledně Ashtara Sherana; další témata: genové manipulace, člá‐
nek Bilyho ohledně mimozemšťanů, scientologická sekta, »Hale Boppova« kometa atd. atp.

***
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Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 20, červenec 2005
Milá redakce FIGU,
následující čtenářský dopis bych poprosil uveřejnit v jednom z Vašich FIGU bulletinů:

Prorok Nového Věku žije mezi námi …
Musí to být řečeno zcela jasně: V dnešní době mezi námi opět žije prorok. Nesídlí ve Svaté zemi,
nýbrž v Evropě, v zemi míru, ve Švýcarsku, a jeho jméno zní jednoduše »Billy« Eduard Albert Me‐
ier. Díky němu je šířeno Učení pravdy, které nemá nic společného s kdejakými sektářskými, ná‐
boženskými či politickými učeními a bludnými naukami. Učení pravdy je Učením života, Učením
tvořivých zákonitostí učícím o lásce, míru, svobodě a harmonii.
Inu, milý spolubližní, jenž žiješ ze dne na den, oslavuješ a velebíš politické mocnáře či umělecké
a sportovní hvězdy; jenž zbožňuješ údajné náboženské zástupce Boha na zemi, vyžíváš se v nedů‐
stojných kultech osobnosti, poddáváš se náboženské víře a domníváš se, že za tebe rozhoduje,
nese odpovědnost a vše určuje fiktivní Bůh, načež se cítíš být prostý vší viny a zodpovědnosti; co
soudíš o tom, že mezi námi, v době nynější, žije pravý prorok?
Když jsem v pozici přísně věřícího katolického kněze poprvé uslyšel o »Billym«, prorokovi Nového
Věku, resp. BEAM, jak je také nazýván, tu jsem si pomyslel: „Ne, to přece vůbec nemůže být
pravda! Vždyť to je jeden z těch bláznů, kteří tvrdí, že mohou promlouvat s Bohem či svatými
atd. a přijímat od nich poselství! To přece musí být jeden z těch pomatených sektářů, kteří se
objevují jako falešní proroci!“ A bylo tomu věru tak, že jsem se pokaždé velmi zle rozčílil, když
jsem o tomto novém prorokovi někde něco četl anebo když na něj padla řeč v okruhu mých zná‐
mých. Častokrát jsem divoce provolával: „Taková pitomost, přestaňte přece už konečně s tím
hloupým nesmyslem!“
Ubíhala léta, během nichž jsem se kvůli této věci ustavičně rozčiloval, ale poté, co mě jeden
z mých známých a ani dva mí kněžští kolegové nenechávali v klidu, odhodlal jsem se přečíst si
jeden malý spis s názvem »Sapere aude«, který mi byl poslán a který sepsal Billy. Nějak jsem při
četbě znejistěl a najednou již nevěděl, zda jsem snad tomuto muži neučinil příkoří, neboť tento
malý spis byl čímsi docela jiným, než co jsem očekával. Nebylo v něm žádné sektářské žvanění,
nic o náboženství a ani nic o tom, že musí člověk věřit v Boha, anděly a podobně. Velmi mnoho
věcí mi při četbě tohoto malého spisu i po ní vrtalo hlavou, a jak jsem sám sobě musel doznat,
velmi jsem znejistěl. Sama tato nejistota mě však opět přiváděla do ráže, neboť jednak se to vše
nedalo sloučit s mým církevním učením a jednak ve mně znenáhla vykvetla myšlenka: „To, co je
psáno v »Sapere aude« je opravdová skutečnost a láska; kdyby skutečně byla pravda, že tento
BEAM je opravdu jedním nebo dokonce tím prorokem Nového Věku ...“ Nejistota ve mně rostla
a právě tak i můj skrytý hněv na sebe samého, jelikož jsem najednou pochyboval. Vše mi bylo
pomalu nanejvýš nepříjemné, neboť jak je možné, aby se v dnešní době opět objevil nový pro‐
rok? „Písmo Svaté“ přece hovořilo o tom, že ve vzdálené budoucí době po Ježíši Kristu vystoupí
se svým opovrženíhodným konáním mnoho falešných proroků. Není tedy tento »Billy« jedním
z nich? Vše v mém nitru křičelo o pomoc: „Dnes a nový prorok, kdo ví, jaké nesmysly vyprávěl,
nejspíš ještě mnohem horší než všichni ti channeleři, spiritisté a esoterici atd.“ Avšak nějak mě to
pudilo k tomu dozvědět se víc, a tak jsem si přes známé opatřil další materiál, spisy a knihy, které
nový prorok napsal. Získal jsem také přístup na internet a postupem času jsem se o »Billym«,
jeho práci a spolku FIGU dověděl velmi mnoho. Poté ve mně konečně dozrálo poznání, že jsem
byl katolickým učením víry po celou dobu svého 67letého života zlovolně klamán. Rozpoznal
jsem tedy i to, že většina učení mé církve byla zcela chybná a byla to lež, a to i v tom ohledu, že
prý proroci působili jen v dřívějších dobách a v době nové již neměli co pohledávat a co učit. Díky
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tomuto poznání mi bylo jasné, že tato lež sloužila k tomu vzbudit v člověku zdání, že náboženství
je pohodlné a bezpečné, a vtlouct mu do hlavy, že jen to, co v dávných dobách přinesli staří pro‐
roci je správné a nezměnitelné, a to v té podobě, v jaké to odjakživa utvářelo a určovalo katolické
náboženství, popř. náboženství jiná. Z tohoto poznání mi bylo najednou jasné, že náboženství od
člověka nevyžadují žádného úsilí po stránce vlastního myšlení a vyptávání se na pozadí a souvis‐
losti náboženského učení a s ním spojených kultů, nýbrž vyžaduje jen povinnost bezpodmínečné
víry. Dnes také vidím jasně a zřetelně, že si církevní učení i učení všech křesťanských sekt troufá
oficiálně pomlouvačně tvrdit, že po Ježíši Kristu už nemohou přijít žádní skuteční proroci, ale už
jen ti falešní. Jaký to výsměch skutečné pravdě – a proč by tomu tak mělo být, když se čas ani
vývoj nezastavil, a právě tak ani evoluce lidského vědomí?
Přestože jsem si uvědomil mnoho lží a pomluv křesťanského náboženství, úřad kněze jsem neslo‐
žil. I nadále se cítím být knězem, který musí lidem pomáhat radou, skutkem a pravdou. Probudilo
se však ve mně velmi mnoho otázek, jako např., proč křesťanské církve a sekty hromují, že se po
Ježíši Kristu mohou objevit a působit už jen falešní proroci a žádní skuteční? »Billy« Eduard Albert
Meier dokazuje opak. On je aktuálním zdrojem, z nějž promlouvá živoucí pravda, která může
jednou znamenat zánik pro impérium křesťanského náboženství a všech ostatních náboženství.
Opravdová pravda se totiž nikdy nedá přivázat na žádnou instituci v podobě nějakého kultu
a náboženství. Opravdová pravda a tvořivé zákonitosti jsou svobodným statkem člověka, který
musí v každém ohledu sám nést a naplnit svou vlastní odpovědnost, aniž by věřil tomu, že je ve‐
den určením a vůlí nějaké vyšší božské moci, jíž se nemůže postavit na odpor. Zatímco každý bůh
váže své věřící na sebe cukrem a bičem, chválou a důtkami, odměnou a trestem, má se to s Tvo‐
řením docela jinak: Zákonitosti Tvoření, podle toho, co učí prorok Nového Věku, určují, že má být
člověk se svými myšlenkami a city, jakož i se svými rozhodnutími a skutky zcela svobodný. To
znamená, že musí být absolutně svobodný a nezávislý v každém společenském a rodinném spo‐
lečenství a že musí být v každém ohledu své vlastní osobnosti svým vlastním pánem a mistrem,
aniž by se vázal vírou na nějaké náboženství, sektu, Boha, politiku nebo kult osobnosti.
Princip tvořivých zákonitostí zní takto: Pravdu ano – víru ne! A pravda je ta, že k lidem žádný Bůh
nepromlouvá, neboť Bůh je a zůstává iluzorní postavou. To jsem jako oklamaný kněz rozpoznal
až poté, co jsem se se spisy, knihami a Učením atd. proroka Nového Věku důkladně vypořádal.
Pomalu mi bylo stále jasnější, že »Billy« je pravý prorok. To jsem ve svém kněžském okruhu sa‐
mozřejmě nesměl přiznat. Hovořit jsem o tom mohl jen se svými dvěma kolegy knězy, kteří mě
na nového proroka upozornili a sami se kvůli jeho Učení zřekli svého úřadu. Dále jsem o tom tedy
mohl hovořit jen ve svém nekněžském kruhu známých a se svými rodiči, resp. s těmi všemi, kteří
mě na Eduarda Alberta Meiera upozornili, a také z toho důvodu již vystoupili z církve. Vůči svému
kněžskému kolegiu jsem tedy pomlčel, avšak sám jsem se stále hlouběji zabíral do spisů, knih
a Učení nového proroka, které jsem kvůli svému kněžskému úřadu tajně odbíral přes známé. Tak
mi padla do rukou i kniha H. G. Lanzendorfera »Tajemství obecního faráře«, na jejímž základě
ve mně uzrálo rozhodnutí působit stejně jako farář Rudolf Emanuel Zimmermann, a tak to již
dlouhou dobu dělám. Mé snažení v tomto ohledu je sice velice obtížné, avšak tato role je pro mě
čím dál přirozenější a zažívám při ní, že mohu tímto způsobem lidem pomáhat mnohem lépe, než
jak jsem byl schopen jako vlastní katolický kněz.
Výpovědi a vysvětlení BEAM jsou od základu logické, ba dokonce je dlužno je nazvat geniální.
Pokud čte člověk jeho díla, získává a má absolutní jistotu, že BEAM hovoří pravdu a lidi skutečně
miluje. Sám sebe nikdy nestaví do středu svých slov, neboť jeho požadavkem je stále jen předá‐
vat Učení pravdy, a tedy i tvořivé zákonitosti a velice cenné Učení života, umírání a smrti, nepočí‐
táme‐li nepředstavitelně mnoho cenných moudrostí, jejichž následování dělá život životahodným
a spojuje lidi upřímnou láskou, mírem, svobodou a harmonií. Jeho snažení a celé jeho Učení tkví
stále v tom, aby lidé na jednu stranu nalezli cestu zpět k sobě samým a na stranu druhou se spo‐

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 29 květen 2020

4

jili se všemi spolubližními láskou k bližnímu. Žádným způsobem není politicky orientován, neboť
jeho výpovědi a vysvětlení se naopak zaměřují proti falešným machinacím politiky, jako např.
proti politickému mizernému hospodaření, zadlužování, daňovému vykořisťování ze strany státu
a církve, proti válce a jinému teroru, proti trestu smrti a všemu ostatnímu, co se vinou politiky
tropí a páchá ke škodě lidí. To jsou jednoduše základní věci, které člověka čtoucího díla nového
proroka vyburcují.
To, že je člověk »Billy« Eduard Albert Meier skutečně pravým prorokem, dokazují už jen skuteč‐
nosti jeho výpovědí a vysvětlení v každém ohledu, která jsou tak srozumitelná, že nemohou vy‐
vstat žádné pochybnosti ani nedorozumění. To je zcela v protikladu k učením náboženství a sekt
všeho druhu. Také samotářství BEAM jednoznačně poukazuje na jeho prorockou činnost, neboť
s žádnými jinými lidmi než s pravými proroky se odjakživa za doby jejich života nezachází tak ni‐
čemně a nebývají pomlouváni a očerňováni v takové míře, jako je tomu i v případě Eduarda Al‐
berta Meiera. Stejně jako tomu bylo v případě všech proroků před ním, je i on většinou vládnou‐
cích ignorován a obtěžován a široká masa lidí, zlovolníci, odpůrci a rozumbradové se mu vysmíva‐
jí, hanobí jej a pomlouvají. Stejně jako tomu bylo za doby života všech dřívějších proroků je i on
podoben »volajícímu na poušti«, jenž je zneuznáván a pomíjen a není rozpoznán a vážen jako
takový, kým ve skutečnosti je.
Milé čtenářky a čtenáři, poté co jste nyní dočetli a vzali na vědomí má slova, máte na výběr
ze dvou cest, kterými se můžete vydat: Jednou z nich je, že si dáte tu námahu, přijdete mým slo‐
vům na kloub a zjistíte, že je mé líčení absolutně pravdivé a můžete z něj získat cenný užitek.
Druhou cestou je, že jednoduše vše znegujete a budete žít v mnoha ohledech ke své vlastní ško‐
dě ve starém stylu. Každá z obou cest je velmi bohatá na důsledky, přičemž Vám musí být jasné,
že se pro jednu nebo druhou musíte rozhodnout zcela sami, a to zcela bez jakéhokoliv ovlivnění.
Záleží tedy jen na Vás samých, abyste se svobodně rozhodli, zda chcete má slova zohlednit či
nikoliv. K zamyšlení Vám přitom může sloužit fakt, že pokud má slova pravdivá nejsou a »Billy«
Eduard Albert Meier pravým prorokem není, pak o nic nepřijdete a ušetříte mnoho času, který
byste jinak potřebovali k tomu přijít pravdě na kloub. Pokud byste si však vyhradili čas a při svém
pátrání objasnili a rozpoznali, že BEAM skutečně pravým prorokem Nového Věku je, potom se
naskýtá otázka: Co by se stalo potom?
»Billy« Eduard Albert Meier, prorok Nového Věku, vytvořil nesmírně velké a hodnotné dílo
»Učení pravdy«, v němž jsou uvedeny nesčíslné otázky ohledně života, aspekty chování, odborné
psychologické znalosti, podrobná vysvětlení o znovuzrození, životu, umírání, smrti, smutku, mezi‐
lidských vztazích, vědění, moudrosti, lásce, harmonii, míru, svobodě, přírodních zákonech, záko‐
nech a doporučení Tvoření, lidské historii, sluneční soustavě, vesmíru a bezpočtu dalších záleži‐
tostí a faktů. Jedná se o ohromné souhrnné dílo, které na našem světě nemá sobě rovné a vůči
němuž staří mudrcové a zakladatelé náboženství nemají zahanbeně co odvětit.
K uchování mé identity prosím použijte místo mého jména následující:
UL. Kněz v úřadu, Německo
(úplné jméno a adresa jsou redakci FIGU Švýcarsko známy)
10. dubna 2005
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INFORMACE Z DŘÍVĚJŠÍCH KONTAKTŮ:
Předpovědi ‐ koronavirus
Předpověď od Quetzal: 230. kontaktní zpráva z 11. 10. 1989, blok 6, strana 101
700. Stejně tak to bude v novém tisíciletí se závažnou plicní chorobou, která vznikne v Číně
kriminálními pokusy za účelem nových biologických zbraní vinou nehody v laboratoři, načež
se rozšíří do světa.
701. Také zvířata budou nositelé nemoci, kterou rozšíří a přenesou na lidi.
702. Všechno bude rovněž celosvětově úplně všemi vládami bagatelizováno a bude se tvrdit,
že to či ono nemá údajně žádné škodlivé účinky na člověka, zvířata či rostlinstvo, ať už se
jedná o všelijaké úniky plynu či jiných látek do vzduchu nebo do vody z chemiček atd., anebo
ohledně vojenských či tajně služebních intrik.
Předpověď od Billyho: 251. kontakt ze dne 3. 2. 1995, blok 7, strana 334:
Mezi lidmi vypukne též jedna plicní choroba, a sice vinou Číny, která zkoumá biologické zbraně
a kde se z nepozornosti uvolní zárodky nemoci. Navzdory opačným snahám se znovu vyhrotí již
dlouho existující a opakovaně hrozící nebezpečí použití chemických zbraní, stejně jako v případě
atomových a biologických zbraní.

***
Vysvětlení Ptaah o pozadí koronavirové pandemie
a jejího skutečného původu
Výňatek ze 728. kontaktní zprávy ze dne 30. listopadu 2019
Ptaah: Takže mají být všichni ve vládě Spojených států stejně tak považováni za zločince proti
lidskosti a mají být v této věci postaveni na roveň nacistické říši ve 20. století. Stejný princip
vládne v Číně už odjakživa a zůstává to tak i nadále... (Poznámka FIGU: Impulsem tajného
zločineckého výzkumu koronaviru bylo rozhodnutí, které má původ v 70. letech 20. století.
Tehdy se setkal čínský vůdce, Mao Ce‐tung, s jedním pomstychtivým americkým občanem,
který čínskému předsedovi strany vnuknul myšlenku na vývoj virové biologické zbraně, kterou
Mao Ce‐tung převzal a realizoval jako tajný projekt, na kterém se dodnes stále pracuje
a z něhož teď vzešel nynější koronavirus. Avšak bez toho, aby se do projektu jakkoliv zapo‐
jovala současná čínská vláda nebo aby o tom měla byť tu nejmenší znalost.) V 70. letech 20.
století bylo mezi čínským vládcem Maem a jedním Američanem učiněno rozhodnutí provést
tajný laboratorní výzkum, který stále pokračuje i v současnosti, protože nenávist doslova pře‐
trvává generace. O tom je ale potřeba mlčet, a tak tomu musí – jak víš – zůstat dnes i v bu‐
doucnosti, protože ... ... ... ...
Teď se ale opět musím zabývat řadou věcí, které vyvstaly v souvislosti s tajnými laboratorními
testy a které vedly k tomu, že Mao převzal motivy toho Američana, ač ho nemohl vystát
a urážel ho jako pomstychtivého gǒuzázhǒnga, a to i přes to, že s ním v zásadě souhlasil, na‐
čež nechal tajně zahájit laboratorní výzkum. S pomocí několika stejně smýšlejících lidí na
obou stranách bylo nakonec možné udělat vše, aby započaly tajné laboratorní práce a aby byl
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uskutečněn výzkum. Mao pak zemřel, tajné laboratorní práce však přesto pokračovaly, a sice
až dodnes.
Billy: No hrome, kdyby tohle věděli Amíci a dnešní čínská vláda. To je ale celkem ožehavé,
když o tom tady teď oba dva mluvíme, a proto při přijímání zprávy nebudu nic sepisovat
a vynechám vše, co je jakkoliv důležité. Je to také proto, že mi stejně není dovoleno zmiňovat
to podstatné, tudíž ani žádná jména. Takže alespoň vynechám základní fakta a ...
Ptaah: To samozřejmě musíš, neboť co je tajné, musí tajným i zůstat, takže musíš vynechat
přesné podrobnosti, což ale na faktech nic nemění. Kdybychom prozradili všechny souvislosti,
celá záležitost by se stala velmi vážnou a opravdu nebezpečnou. Že původ tohoto hanebného
výzkumu pochází z myšlenky jednoho Američana, to – myslím si – lze zmínit, víc ale nic.
A pokud se stane, že se někteří lidé ve Spojených státech pokusí tvrdit, že je epidemie přírod‐
ního původu, pak takové pokusy přijdou od lidí, kteří mají o celé záležitosti částečné nebo
úplné znalosti, ale jako obvykle se vše pokusí ututlat.
...
Čína neudělá, co by udělat měla, totiž zakázat veškerou mezinárodní dopravu a zablokovat
infikovaná místa, okresy, továrny a obchody atd., jakož i utlumit veřejný život a zavést všech‐
ny nezbytné karantény. A protože se tak nestane, nese Čína vinu za vznik pandemie, která je
v podstatě výsledkem dohody mezi dvěma pomatenými pomstychtivci, jedním plným politic‐
ké nenávisti, druhým plným osobní nenávisti ke Spojeným státům, protože ... ... ...
Avšak stejně jako je Čína vina zatajováním epidemie, která si již po delší dobu vybírá daň
na mnoha lidských životech, což ale bude zveřejněno teprve v příštích dnech nadcházejícího
měsíce, bude to bez výjimky platit i o ostatních státech na Zemi, protože jednají stejně tak
nedbale a zločinecky, čímž otevřou všechny cesty pandemii, která bude stát životy mnoha set
tisíc lidí. Kromě toho vzniknout s rozšířením nemoci i různé nové nemoci, včetně vážných
poškození novorozenců, což může způsobit nedozírné důsledky. A to proto, že všichni odpo‐
vědní vůdci všech zemí jsou nezodpovědní a nesoudní, stejně jako neschopní prozíravosti,
a v důsledku toho také všichni velkou měrou ponesou vinu za smrt tisíců lidí ve svých vlast‐
ních zemích a stovek tisíců po celém světě.
…
Ptaah: Tak to skutečně je, máš pravdu, ale bude potřeba pozorně sledovat a vnímat probíha‐
jící a nadcházející globální dění a události, totiž co se děje po celém světě a podle čeho bude
třeba jednat, což se týká zejména zdravotních hledisek. V tomto ohledu je třeba poznamenat,
že se opakuje dění kolem nemoci SARS a to za horších okolností, o čemž jsem mluvil již
3. února 1995, konkrétně že se v Číně rozsáhle rozšíří z jižní provincie Guangdong, což se pak
také skutečně stalo. Že byl tento SARS, resp. původce plicní choroby, uměle vytvořen v roce
2002 jako tzv. koronavirus v tajné laboratoři, a sice jako speciální choroboplodný zárodek
za účelem ... ... ... což Čína přirozeně také popřela a všemi prostředky potírala a zatajovala,
stejně jako to činí i v současnosti, protože se od června šíří další a nově zmutovaná forma viru
SARS, na niž již zemřelo velké množství lidí. Že však tato úmrtí pramení z nového patogenu,
a sice též z rozhodnutí ze 70. let 20. století, ... ... ..., nic z toho není dnešní čínské vládě zná‐
mo. A nebude jí to známo ani tehdy, až vejde za šest až osm dní poprvé ve známost, že nový
virus je smrtící nákazou, která se rozšíří po celém světě a způsobí pandemii, přičemž veřejně
nebude v Číně ani ve světě existovat žádná informace o tom, že virus zabíjí lidi již od června.
A mluvit se nebude ani o tom, že virus unikl neopatrností z laboratoře a již pět měsíců se šíří
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a přenáší se na lidi a různá volně žijící zvířata, protože tato skutečnost dosud není známa ani
čínské vládě, která o ničem neví, a proto za pandemii nenese žádnou odpovědnost.
Únik viru byl neúmyslný, jako tomu bylo již i v případě SARS, přesto však tajná laboratorní
práce s tímto mutovaným koronavirem pokračovala a v důsledku toho mohlo nyní znovu dojít
ke stejné nedbalosti, která v novém roce 2020 způsobí mnoho újmy s mnoha úmrtími dosa‐
hujícími stovky tisíc za rok a nakáza bude zavlečena také do různých jiných zemí, zejména
cestujícími v letecké dopravě a turisty na lodích, jakož i hospodářskými zmocněnci atd. V prá‐
ci s mutujícím koronavirem se totiž bude pokračovat dále, ale již ne v Guangdongu, protože
tajné laboratorní práce byly přesunuty do jiné tajné laboratoře ve městě zvaném Wu‐chan,
kde vznikne další epidemie způsobená novým koronavirem, který se rozšíří po celém světě
a vyžádá si smrt mnoha lidí, až neštěstí oficiálně od této chvíle za měsíc započne, čemuž se
nelze vyhnout. Zhoubně nově změněný, resp. zmutovaný virus, který ... ... ..., zatím nebude
odpovídat tomu, co ... ... ... takže ještě ne ... ... V podstatě je s doposud zmutovanou formou
viru již ... ... ... Ale co z toho nakonec v budoucnu ohledně ... ... ještě stane, to zatím není
přesně jasné. Prozatím zemře mnoho lidí, kteří mají oslabený primární a sekundární imunitní
systém, a tento fakt nelze změnit, protože virus mnohokrát zmutuje a nebezpečně se promě‐
ní. Tyto nové genové obměny přinesou zaprvé nový typ onemocnění, na který budou náchyl‐
né děti, jakož i další nová onemocnění, jako např. zánět cév atd., který postihuje zejména děti
a dospívající se silně zformovaným primárním, ale stále nedostatečně rozvinutým sekundár‐
ním imunitním systémem. Na druhou stranu nebudou nových chorob ušetřeni ani lidé všech
věkových kategorií, protože se na celém světě stanou oběťmi pandemie také stovky tisíc lidí.
Faktem je a zůstane, že skutečný původ viru SARS, jakož i nového typu koronaviru, lze vysle‐
dovat až k tajným experimentům a výzkumům s čínskými netopýry vrápenci (Billyho poznám‐
ka / Wikipedia: Latinsky: Rhinolophus ferrumequinum), jak jsme byli bezpochyby schopni
vypátrat. Tito létající savci nosí koronavirus v sobě, ale jsou vůči němu imunní. Podle našeho
šetření se na tom v Číně stále tajně pracuje v laboratořích, a sice ... bez vědomí čínské vlády.

Výňatky ze 729. oficiálního kontaktního rozhovoru ze dne 2. ledna 2020
Ptaah Naše nejnovější početní výsledky světového pozemského obyvatelstva vykázaly k půl‐
noci 31. prosince přesný počet 9 060 794 141 = 9 miliard, 60 milionů, 794 tisíc, 141 pozemš‐
ťanů.
Billy Takže teď je překročena hranice 9 miliard a v rámci pěstovaného přelidnění, jak se
tomu dělo doteď, to tak zřejmě půjde dál.
Ptaah Tak tomu bude, neboť rozum a chápavost nepůjdou u pozemšťanů oslovit, což se
rovněž vztahuje na z Číny zavlečenou epidemii koronaviru, která se rozšíří v pandemii. Ob‐
zvláště WHO (= Světová zdravotnická organizace) ve své povýšenosti a neznalosti skutečné
situace nerozpozná, že už dnes se to celé šíří a že k rozpoznání korona nemoci se užívají zcela
chybné metody, takže se mnohá onemocnění a úmrtí nerozpoznají coby nakažení touto epi‐
demií. Vlažně se pracuje rovněž ve výzkumech, takže se nerozpozná, že původci choroby této
epidemie jsou jednak mnohem více nakažliví, než jak se předpokládalo, a také se rovněž ne‐
rozpozná, že inkubační doba může trvat až 2 měsíce. A to se děje, zatímco tuto epidemii pře‐
náší jistí přenašeči infekční nemoci, u nichž samotných nepropukne, a kteří tak tuto nemoc
coby přenašeči viru dál přenáší a šíří.
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Billy To zde na Zemi není nic zvláštního a týká se to i dalších věcí, např. že celosvětové kon‐
flikty mezi státy a jejich samotným obyvatelstvem strmě přibyly a nadále stále více rostou,
jakož i válečné operace různého druhu, občanské války, sektářské teroristické války, vraždy
pomatenců, smrtící teroristické činy jednotlivých teroristů, organizované masové vraždy,
vraždy tajných služeb, politické vraždy, zpustlost mnoha pozemšťanů a že stále více stoupá
počet mnoha dalších zvráceností a nelidskostí. Ani nemluvě o stále více se rozšiřujícím ohlu‐
pování bezpočtu pozemšťanů, kteří si jen tak vegetují, majíce v hlavách jen aplikace a digitál‐
ní zábavu, a pomalu ale jistě hloupnou. K tomu se ještě přidává celá ta bída a svízel s uprchlí‐
ky, která bude pokračovat daleko do budoucnosti, jak už jsi opakovaně říkal, za což nese od‐
povědnost německá spolková kancléřka Merkelová. Za to by vlastně měla být volaná k odpo‐
vědnosti, což platí i pro mnoho dalších vládnoucích a politiků po celém světě, kteří nejsou
hodni svých úřadů a nesměli by mít žádné právo jalově vládnout světu a vést pozemské lid‐
stvo do bídy způsobem, jak se tomu během celé historie lidstva ještě nikdy předtím nepřiho‐
dilo. Národy všech států jsou ale žel samy natolik hloupé a přihlouplé a populisticky oriento‐
vané, že v politice a ve vládě vysoce oslavují každého mocichtivého idiota, ať už je jím muž či
žena, a takové dosazují ke kormidlům států. Tam si pak v naprosté volnosti na plné obrátky
a ze všech sil dělají to, co chtějí, aby způsobovali nekonečný teror. (…)

Kde všude se může v těle vyřádit koronavirus
Výňatek ze 730. kontaktní zprávy ze dne 6. ledna 2020 ‐ konverzace mezi Billym a Ptaah
Billy (…) Pravděpodobně by teď bylo ještě důležitější, kdybys řekl a vysvětlil něco přesněj‐
šího o koronaviru, přičemž bys to, prosím, měl vysvětlit způsobem, který je snadno pochopi‐
telný i pro laiky. Pro nás, kteří nejsou vzděláni v medicíně, jsou žel odborné pojmy jako špa‐
nělská vesnice.
Ptaah Zajímavé. – Ale pokud jde o tvou otázku ohledně vysvětlení týkajícího se koronaviru,
který zkoumáme již od února minulého roku od prvních fází a ohledně něhož jsme získali urči‐
té poznatky, budu se snažit vysvětlit některé záležitosti bez použití odborných pojmů. Přitom
mohu znovu krátce vysvětlit to, co jsem ti již vysvětlil soukromě, tedy neveřejně, 30. listopa‐
du, konkrétně že nákaza koronavirem je plicní infekce, která však u infikovaných může podle
okolností probíhat pouze na pozadí a z lékařského hlediska být téměř anebo zcela nerozpo‐
znatelná, kdy se až po nějakém čase objeví skutečně rozpoznatelný příznak nebo skutečné
detekovatelné onemocnění plic. Přesto jsou plíce, pokud jde o cíl koronaviru, základním urču‐
jícím faktorem, a proto je třeba hovořit o plicní infekci, jak jsi již předpověděl v roce 1995.
Původce koronavirové nákazy, coby vysoce agresivní virus, zasáhne plíce, a sice dle okolností
buď velmi slabě, a proto jen stěží nebo vůbec detekovatelně, následkem čehož mohou po‐
zemšti lékaři zjistit plicní infekci stěží nebo vůbec, či pouze v případě silnějšího napadení. Na
jedné straně proto, že ve svých dosud nedostatečných lékařských znalostech nemají žádné
znalosti tohoto druhu, na druhé straně na to nemají ani potřebné nástroje. Pokud však dojde
k silnějšímu onemocnění plic, které je způsobeno koronavirovým zánětem, způsobuje to
komplikace, zejména v podobě zánětů různých cév a napadení dýchacích cest, což je celkově
velmi obtížné léčit, často bez šance na uzdravení, protože plíce již nejsou v důsledku zaníce‐
ných cév, které zabraňují transportu krve a tím také zabraňují přívodu kyslíku, zásobovány
krví.
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Na jedné straně koronavirus útočí na primární imunitní systém těla, přičemž plíce jsou v zá‐
sadě používány jako impulsní hostitelské médium. To však znamená, že v důsledku pouze‐
impulsního‐vývoje, to lze s dnešními pozemskými lékařskými znalostmi jen stěží odhalit, nebo
to odhalit nelze vůbec. Na druhou stranu to lze odhalit teprve poté, když následuje skutečná
infekce plic. To je skutečnost, která je dosud všem pozemským lékařským vědám zcela ne‐
známá.
Z hostitelského média, resp. z plic, se virus šíří do cév všech orgánů a začíná svou skutečnou
destrukční práci tím, že způsobuje mikroskopické poruchy v obězích orgánů, bez ohledu na
zánět plic. Výsledkem jsou život ohrožující poškození, přičemž dochází např. k infarktům cév
ve střevě a mozku, stejně jako k srdečním problémům, srdečnímu selhání a plicní embolii
atd., které mohou nakonec vést ke smrti.
Sekundární imunitní systém hraje v celém procesu také důležitou roli, pozemská lékařská
věda mu ale nevěnuje směrodatnou pozornost, a proto není v případě onemocnění tak účin‐
ný, jak by bylo potřeba.
Pokud máme vysvětlit komplexní povahu koronaviru, pak je to v zásadě zárodek, který čás‐
tečně mutuje a stává se v různých ohledech stále nebezpečnějším, který sice může na im‐
pulsní bázi napadnout plíce (ale současná pozemská medicína to neumí prokázat – pozn. pře‐
kl.) nebo je může napadnout (současnou pozemskou medicínou prokazatelně – pozn. překl.),
obvykle je ale pouze nepostřehnutelně využije jen jako přechodného hostitele k infikování
cév jiných orgánů životem ohrožujícím zánětem, který často vede k úmrtí. Obzvláště kritická
je v případě koronaviru skutečnost, že mutace způsobuje změny ve všech cévách, ale také
útočí na ochrannou buněčnou vrstvu na vnitřním povrchu různých orgánů a má na ně de‐
struktivní účinek. To způsobuje, že orgány a tkáně odumírají, a proto se – stejně jako krevní
cévy a lymfatické cévy – stanou nefunkční a nevyhnutelně způsobují buněčnou smrt. Takže v
poslední fázi se vlastně nejedná o samotné onemocnění plic, ale onemocnění, které postihu‐
je celý orgánový systém, resp. život ohrožující zánět všech nebo mnoha orgánových cév. V
tomto ohledu mohou být nejprve postiženy pouze jednotlivé orgány, ale pak velmi rychle
všechny orgány, což znamená, že může selhat jeden nebo více orgánů a v tom nejhorším pří‐
padě mohou dokonce všechny orgány selhat prakticky současně. Takže u člověka může vést k
úmrtí již např. akutní střevní selhání a selhání plic, anebo selhání ledvin, jater, sleziny, mozku
nebo žaludku, ale také slinivky břišní. Rovněž je třeba zmínit kardiovaskulární problémy, které
vedou k náhlému srdečnímu selhání a současně mohou selhat různé orgány. To také svědčí o
tom, že u různých lidí se mohou vyskytnout různé příčiny smrti, takže ohledně toho neexistu‐
je žádná jednotnost. Krevní cévy, tepny a žíly, a dokonce i kůže, jsou také velmi citlivé na ko‐
ronavirus, stejně jako rohovka očí a ušní kůstky, chuťové pohárky, protože virus přímo útočí
na všechny uvedené orgány, infikuje je a způsobuje v nich zánět, což může vést k selhání or‐
gánů, v důsledku čehož je zničena funkce cév a nastává smrt.
Billy Naši »vysoce vzdělaní« pozemští lékaři atd. tohle ve své úzkoprsé a všeználkovské iluzi
nepřijmou a pravděpodobně na všechno budou spílat jako na nesmysl, a proto asi bude lepší,
když nevyvolám a nesepíšu nic z toho, co jsi právě vysvětlil.
Ptaah Asi to bude tak, jak říkáš (...)
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Nové, životně důležité informace o koronaviru
Výňatek z kontaktní zprávy č. 731 ze dne 3. února 2020
Billy Pokud je ti to vhod, pak bych se chtěl ještě jednou vrátit ke koronaviru, a sice ve věci
ochranných roušek, ke kterým jsi řekl, že jsou užitečné jen tehdy, když se k tomu nosí
i ochranné brýle. K tomu by bylo jistě důležité uvést i poněkud přesnější vysvětlení, jak jsi mi
to vše vyložil v soukromém rozhovoru. Takže si myslím, že bys mohl říct i něco osvětového
ve věci pomůcek ochrany obličeje, jejich vlastností, užití a používání atd., což bude jistě po‐
učnější než banální a nedostatečné tlachání těch pozemšťanů, kteří se považují za důležité
rádobyvelkými a hloupými průpovídkami, ve skutečnosti ale ničemu z toho nerozumí, přesto
jim většina národa věří, namísto toho, aby národ naslouchal skutečným odborníkům a násle‐
doval jejich pokyny. Bylo by také jistě dobré, abys krátce něco vysvětlil o nejdůležitějších
rozdílech různých záhadných původců chorob a epidemií, totiž o mikroorganizmech, nechut‐
ných virech a dalších protivných původců různých obtíží. Bylo by rovněž důležité, abys ve věci
různých bakterií a virů vysvětlil něco o jejich způsobu života, životních funkcích, rozmnožo‐
vání, působení, chování a dalších důležitých záležitostech. Dále by bylo také dobré osvětlit
zacházení s původci nemocí a jejich potírání. Ovšem prosím tě, pokud tak budeš chtít učinit,
tak pro nás laiky prosím srozumitelně.
Ptaah Máš zřejmě pravdu, abychom ještě jednou probrali nějaké nezbytnosti na témata již
řečená. Chci k tomu na jednu stranu zopakovat to, co jsem už vysvětlil, na stranu druhou
k tomu mohu vysvětlit i něco dalšího a rovněž i něco rozvést ve věci tvé otázky o rozdílech
původců.
Vysvětlit přesně rozdíly mezi původci nemocí by nás zavedlo příliš daleko, takže na to nechci
odpovídat, nýbrž chci říct jen to, že je nutno zmínit mnoho různých zárodků, resp. mikroor‐
ganizmů, které poškozují zdraví, jakými jsou bakterie, viry, parazité, houby, protisté, řasy,
améby (česky i měňavky – pozn. překl.), priony či viroidy a virusoidy. Tyto mikroorganizmy
vyvolávají škodlivé poruchy, a sice obzvláště proto, že:
1. způsobují vysokou teplotu, která může končit smrtí proto, že vyvolá prudké imunitní
reakce;
2. poškozují tkáně tím, že se živí tělesnými buňkami;
3. vylučují aktivní látky škodící tělu;
4. při umírání uvolňují látky pro tělo škodlivé.
V důsledku vylučování jedovatých látek (pozn. toxinů) bakterie škodí napadenému organi‐
zmu, přičemž živoucí bakterie vylučují exotoxiny, většinou proteiny, které …
Billy Promiň, exotoxiny jsou ty jedy, které způsobují např. černý kašel a choleru, že? Tak
jsem se to jako chlapec přinejmenším naučil od našeho obvodního lékaře Dr. Strebela, když
moji dva bratři Karl a Gottlieb a má sestra Berta dostali černý kašel. Když jsem se musel ne‐
chat očkovat v Turecku proti choleře, tak mi bylo řečeno, že tato nemoc je způsobována exo‐
toxiny, což platí i pro tetanus, proti kterému jsem musel být v průběhu let očkován několi‐
krát.
Ptaah To je správně, ovšem tyto jedovaté látky způsobují i spálu a záškrt atd. Dále je zapo‐
třebí uvést i endotoxiny, které se uvolňují coby části buněčných stěn bakterií, a sice tehdy,
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když zemřou a vyvolávají např. salmonelózu nebo tyfus atd. Nebezpečí původců chorob pro
člověka je veliké, přičemž existují různé rizikové skupiny, ale toto vysvětlování by nás zavedlo
rovněž příliš daleko.
Ohledně původců nemocí je tu rozdíl mezi baktériemi a viry – společné mají jen to, že mohou
totiž vyvolat nemoci, ale v mnoha oblastech jsou zcela rozdílné, a to jak ohledně rozmnožo‐
vání, tak i ohledně látkové výměny. Viry nejsou žádní živočichové v té podobě, jak živočichy
chápeme, nýbrž se jedná o infekční bezkomorové organické struktury. Viry existují všude ve
všech Univerzech v počtu, který je nám známý, čítající přibližně 2,7 milionů různých druhů
a všeobecně mají schopnost replikace a evoluce, přičemž mnohé mezi sebou představují i
hostitele.
Viry nejsou žádní soběstační živočichové, nýbrž ryze specifické a nezávislé zformované struk‐
tury, které ovšem od pradávna představovaly původní elementy pro začátek a vznik jakého‐
koliv života, přičemž se proměnilo jejich bezpočetné množství skrze svou evoluci k prapů‐
vodním životním formám. Z nich se v průběhu dlouhých věků vyvinuly první nízké formy živo‐
ta, které vyrůstaly v důsledku svých evolutivních schopností ke stále vyšším formám života.
K tomu patřily i rozmanité druhy bakterií, které coby skuteční živočichové potřebovaly jiné
základy než viry, z jejichž proměn se vyvinuly, neboť coby formy života potřebovaly např.
kyslík, síru a další chemické látky nebo světlo atd. Také velikost obou původců je rozdílná
a enormní, neboť bakterie mohou vykazovat průměr přibližně 0,6 až 1 mikrometrů, zatímco
viry jsou přibližně 100krát menší.
Viry vykazují jednoduché složení „těla“ a sestávají prakticky jen z dědičné výbavy, která je
uložena ve schránce z proteinů. Zatímco baktérie mají buněčnou stěnu a nezbytné buněčné
orgány, chybí jim ovšem buněčné jádro. Jejich dědičná výbava je uložena v tekuté základní
substanci bakteriální buňky, důsledkem čehož je vybavena vším, aby se mohla samostatně
rozmnožovat. Bakterie se tedy mohou rozmnožovat samostatně dělením buněk, takže k to‐
mu nepotřebují žádného hostitele, na rozdíl právě od virů, které ho potřebují k rozmnožová‐
ní vždy. Pokud se tedy dostanou do těla člověka – nebo savců atd. – a v něm se dostanou do
nějaké buňky, tak do ní předají dál svou dědičnou výbavu, zmanipulují hostitelskou buňku
a nesmírně rychle se množí, takže produkují neustále nové viry propašovanou dědičnou vý‐
bavou. Viry pak své hostitelské buňky opouští, ničí je a napadají a manipulují další buňky.
Podíváme‐li se na rozdíl od virů, které nemají žádnou látkovou výměnu, důkladně na bakte‐
rie, tak ty jsou zformovány zcela jinak, neboť jsou – jako ostatně všichni živočichové – for‐
mami života a jedná se o organizované jednotky, které jsou schopny evoluce, vykazují látko‐
vou výměnu, jakož i dráždivost a navíc jsou dále schopny reprodukce a dokáží růst, což viry
nedokážou.
Co se týká bakterií a virů coby původců nemocí, tak působí různými způsoby, aby je vyvolaly
a šířily. Bakterie se vkradou do organizmu, aby se pak za příznivých podmínek rozmnožily,
načež se vylučují látkovou výměnou jejich jedovaté produkty, které poškozují imunitní sys‐
tém, ale neničí buňky – nicméně poškozují organizmus, čímž vznikají nemoci a choroby.
Oproti tomu viry napadají buňky proto, aby se rozmnožily, načež je ničí a likvidují, což ovšem
tělesný imunitní systém činí rovněž tak, jsou‐li buňky viry napadeny.
Proti různým původcům nemocí, jako právě bakterie a viry, jsou nezbytné přirozeně různé
potírající látky, resp. medikamenty, přičemž ty musí být navíc specificky zaměřené na různé
druhy virů, jejich stavbu, rozmnožování a působení. U bakterií je třeba nasadit zpravidla mi‐
mořádné likvidační látky, jakými jsou antibiotika, v důsledku nichž dojde k napadení buněčné
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struktury, resp. buněčných stěn původce nemoci a bakterie odumřou. Tyto buněčné stěny
mají jinou stavbu než buňky lidské, a proto díky medikamentu neutrpí žádnou škodu.
Co se týká virů, tak proti nim sice existují léky, ale je jich skutečně jen několik málo. Zpravidla
ovšem nelze virově podmíněné onemocnění potřít a vir zničit, nýbrž jej lze jen potírat a zmír‐
nit symptomy, které se objevují jako dotěrná a dle okolností nebezpečná vedlejší narušení,
způsobující škody. Zvládat a odstraňovat lze jen tyto symptomy, zatímco ovšem virové one‐
mocnění zuří dál a nelze jej odstranit. To je rovněž důvod toho, že jistá virová onemocnění
končí často smrtelně – jako je tomu speciálně u epidemií a pandemií – pokud tělesný imunit‐
ní systém není dostatečně energeticky silný na to, aby se s virem vypořádal a zvítězil nad
ním. Užitečné může být ovšem očkování – na rozdíl od bakterií – za předpokladu, že je k dis‐
pozici vhodná očkovací látka. Je‐li tomu tak, lze tím získat preventivní ochranu proti řadě
virových infekcí. Očkováním proti množení virů lze zamezit infekci, což se ovšem týká skuteč‐
ně jen několika málo virů. Co se týká velké masy virů jdoucí do milionů např. viry nachlazení,
tak proti nim je účinné jen očkování, neboť normálně se s onemocněním musí vypořádat
imunitní systém a celý lidský organizmus sám. Pokud to není možné, pak se nabízejí prakticky
jen dvě možnosti: Smrt, anebo doživotní chřadnutí.
Co se nyní týče ochranných masek, tak je k tomu třeba říct, že jich existují různé druhy, které
jsou však pozemšťany různě označovány a také jsou chybně používány.
1) Ochranné masky proti infekcím, které jsou způsobené různými původci nemocí, jsou
chybně označovány jako roušky, neboť o takové se zde nejedná, které mají sloužit k obraně
a proti rozšíření zárodků, resp. původců nemoci. Roušky, které se nosí jen na ústech, odpo‐
vídají jednoduchým, tenkým, jednovrstvým látkovým maskám, které slouží k ochraně a za‐
braňují tomu, aby různé látky zvenčí pronikly do úst a z nich naopak i ven, jako např. hlen,
sliny a části stravy. Tento druh masky je tedy nevhodný k ochraně proti infikování různými
původci nemocí.
2) Pracovní ochranné masky jsou zcela nevhodné proti nakažení různými původci nemocí
a slouží jedině účelu ochrany proti určitým látkám, které vznikají v důsledku pracovní činnos‐
ti, přičemž tyto masky slouží exaktně jen proti vniknutí těchto určitých látek do úst a tím do
dýchacího orgánu.
3) Látkové masky/roušky z vlastní produkce, které jsou často z různé potřeby podomácku
zhotovovány, jako např. proti vniknutí prachu atd. do dýchacího orgánu nebo do úst jsou
proti infikování různými původci nemocí zcela nevhodné, což platí i pro běžné šátky, šátky na
krk a šály atd. Věci tohoto druhu slouží v tomto případě pouze k uklidnění myšlenek a pocitů,
přičemž nošení těchto masek zprostředkovává falešnou jistotu.
4) Ochranné masky proti plynu – což platí i pro skutečné plynové masky – mohou, dle jejich
vlastností zabránit infikování různými původci nemocí, což však nemusí být vždy ten případ.
5) Také ochranné masky proti částicím hmoty, které jsou účinné proti vniknutí do úst a do
dýchacích orgánů, jako i proti prachu, písku, popelu a jiným jemným látkám, jsou absolutně
nevhodné proti infikování různými původci nemocí, neboť proti bakteriím, virům, mikrobům,
a jiným původcům jsou tyto masky zcela neužitečné.
6) Ochranné masky proti infikování různými původci nemocí odpovídají produktům masek,
které jsou zhotoveny zcela za tímto cílem a splňují účel zabránění infikování díky svému pro‐
vedení, hustotě a účelné filtraci.
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7) Lékařské masky odpovídají produktům, které jsou jediné efektivně účinné proti nakažení,
a sice jak proti virům a bakteriím, tak také proti jiným původcům, jichž je větší počet. Pravé
lékařské masky jsou opatřeny speciálními filtry a dle druhu a produktu podle okolností desin‐
fikačními prostředky, což nabízí velkou jistotu a zabrání infekci.
8) Nošení hodnotných ochranných masek dává smysl jen tehdy, když jsou také smysluplně
používány, což však není, když se nosí při každodenním používání při nepatrném styku
s kolemjdoucími na ulici a v budovách jež jsou lidmi málo využívány na rozdíl tam, kde je to
potřeba, jako při lékařském ošetření všeho druhu, při nevyhnutelných činnostech ve společ‐
nosti se spolupracovníky, při rozhovorech v těsném kruhu, v malých skupinách lidí a při vel‐
kých shromáždění lidí nebo při blízkém či těsném dosahu lidí, kteří jsou nemocí nakažení, ať
už je to v místnostech či venku.
9) Ochranné brýle různého druhu a použití, které mohou přiléhat na kůži kolem dokola, jsou
bezpodmínečně potřeba, když hrozí nebezpečí zranění očí, nebo když je mimořádný případ
infikování bakteriemi či viry, protože vlhkost očí představují obzvláště ohnisko nákazy pro
virové původce. V podstatě jsou takto dobré a správné masky právě tak zcela neužitečné,
když jsou nasazeny bez vhodných ochranných brýlí, jako se to týká také populárních, jedno‐
duchých nebo doma vyrobených masek/roušek, neboť jen společně s vhodnými brýlemi při‐
nášejí nějaký užitek. To však také jen tehdy, když jsou dostatečně silné a husté a jsou použity
na to, na co jsou určeny a mohou zaručit, aby dokázaly zabránit vlastním silným výdechům
a tím rozšíření expiračních kapiček, ale i zabránění přijmutí a vdechnutí těchto vydechova‐
ných kapiček z vnějšku, resp. od jiných osob.
10) Ochranné masky jsou účinné jen tehdy, když správně přiléhají na obličeji kolem dokola
a dokonale zakrývají jak ústa, tak také dýchací orgán.
11) Je‐li nebezpečí infekce skrz původce nemoci, tak je třeba dbát přísně na to, a tedy dodr‐
žovat, aby mezi mluvícími lidmi při normálně vedené komunikaci byl dodržen bezpečný od‐
stup 1,5 – 2 metry, což platí jen v místnostech a místech, jež jsou chráněny proti větru. Za‐
tímco při větru je třeba dle jeho síly dbát delších vzdáleností, protože původce nemoci mo‐
hou v důsledku větru být vzduchem přenášeny na delší vzdálenosti. Je‐li vedena komunikace
s osobami, které mají kašel nebo vykašlávají, kýchají nebo slintají, potom je třeba dodržet
bezpečnostní odstup 3 metry nebo i více.
To jsou ty hlavní hodnoty důležité zmínky, které jsem musel ohledně tvých otázek uvést.
***

Výňatek ze 734. kontaktu
neděle, 22. března 2020, 23:38 hod
Billy
Enjana

Ach, vy už jste tady, buďte také vítáni. Zdravím tě Enjana …
Buď i ty pozdraven …, potěšení je na mé straně.

Billy Promiň, Florena, zdravím i tebe … Vždy, když přijdete společně, nevím, kterou z vás
dvou mám nejdříve ...
Florena
To není důležité, neboť bychom se museli všichni tři současně …, a to by bylo
trochu obtížné. Pokaždé, když k tobě přicházíme, je to pro nás vždycky něco mimořádného.
I já tebe zdravím, milý otcovský příteli …
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Enjana
Jsme tady, protože Ptaah byl někam odvolán a sám nemůže přijít; je však po‐
třeba vysvětlit něco důležitého, což ti ale vysvětlí Florena.
Billy

… pak to musí být asi fakt důležité, že?

Florena
Ano, je potřeba, abych ti vysvětlila nějaké nepříjemné informace, čímž mě
Ptaah pověřil, a sice následující:
Převládající situace s pandemií koronaviru se stále více stupňuje, a nyní zasahuje i Švýcarsko
v takovém měřítku, které si i od vás vyžaduje mimořádnou opatrnost a také opatření, kte‐
rých se máte chopit, provést a dodržovat je. Jedná se o následující:
1.
Nebezpečnost a smrtelnost choroby plyne z mutace a vznikajících změn,
ze kterých vznikají nové genové variace viru, které se už staly mnohem nebezpečnějšími
a agresivnějšími, v důsledku čehož dochází ke vzrůstajícím a nevypočitatelným
možnostem ohledně infikování a také k šíření toho celého, a sice i ve Švýcarsku, jak už
jsem zmínila.
2.
Nákaza koronavirem bude v následující době řádit nejen po celé Zemi, ale
i ve Švýcarsku, takže množství infikovaných a zemřelých se povážlivě nebezpečně zvýší,
k čemuž Ptaah vysvětluje, že všechny osoby bydlící v Centru jsou nabádány k tomu, aby
Centrum už neopouštěly.
3.
Osoby v Centru, které mají svá denní zaměstnání mimo něj, mají být nabádány
k tomu, aby se z nich uvolnily, resp. aby se z nich nechaly zprostit, a sice přinejmenším na
14 dní, ovšem lépe až do 20. dubna, což je bezpodmínečně nezbytné. Po době tohoto
uvolnění z práce je pak potřeba rozhodnout na dobu dalších týdnů dle stávající situace,
a sice jaké chování je dále nezbytné a co bude rozumným způsobem dále třeba udělat.
4.
Všechny osoby v Centru ho odteď už nemají opouštět na dobu přinejmenším
do 20. dubna a mají zůstat doma v arestu, neboť jen ten může nabídnout jistou zdravotní
bezpečnost.
Výjimky se mají vzít v potaz jen v případě nevyhnutelných návštěv lékaře, jakož i v přípa‐
dě Evy a Barbary, které se musí starat o své matky, musí však dbát toho, aby se vyvarova‐
ly jakýmkoliv kontaktům, a sice i s vlastními členy rodiny bydlících mimo Centrum.
5.
Během celé toto doby arestu je třeba se zdržet všech činností sdružení, jako jsou:
přednášky, generální shromáždění pasivních členů, KG‐GV, kontakt s návštěvníky,
korektorských prací v kuchyni a povinných prací pasivních členů; dobrovolná venkovní
spolupráce v lese, zahradě a jiné nutné činnosti členů základní i pasivní skupiny lze
provést, když pracující zůstanou sami, nevstoupí do budov Centra a budou dodržovat
patřičný odstup přinejmenším 2 metrů od obyvatel Centra, aby se předešlo tělesnému
kontaktu a kontaminaci prostřednictvím aerosolů z dechu či výdechu.
6.
Během doby arestu se nemá chodit nakupovat, ani se nemá mimo Centrum
cokoliv zařizovat. Dle údajů od Ptaah je v Centru díky preventivním opatřením Billyho
uskladněno dostatek potravin a nouzových zásob, že lze bez problémů překlenout i delší
období arestu.
Čerstvou zeleninu a ovoce či jiné nezbytnosti lze v nouzi zajistit v podobě doručení
do domu, přičemž je nutné se vyvarovat kontaktu s osobami, které nezbytné zboží doru‐
čují.
7.
To, co Ptaah přísným způsobem doporučuje všem osobám v Centru, má platit
i pro všechny mimo Centrum bydlící členy základní i pasivní skupiny, jak ve Švýcarsku, tak
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i ve všech dalších státech, takže se všichni mají zařídit, chovat a chránit před nákazou
koronavirem dle nejlepších možností zmíněným způsobem.

Toto, milý otcovský příteli, jsou ta doporučení, která nařídil Ptaah a ty se mají dodržovat,
neboť se jedná o naléhavou nezbytnost ochranných opatření, která je nutno zavést. Sdělit ti
tyto informace bylo mou povinností, kterou mě Ptaah pověřil.
Billy Děkuji Florena. Budeme se snažit, abychom dodržovali doporučení od Ptaah. Vyřiď
mu prosím naše poděkování za jeho poradenství.
Enjana
Dodržovat tato doporučení je skutečně nanejvýš nezbytné, neboť jak víme,
jsou opatření a zákroky učiněné státními orgány zcela nezodpovědně nedostatečné, a sice
jak ve Švýcarsku, tak i celosvětově ve všech dalších zemích.
Florena
Tak tomu skutečně je, neboť jak víme skrze naše objasňování, pozorování
a předvídání, je globálně většina všeho státního vedení od té nejvrchnější po tu nejspodnější
instanci neschopná a není v pozici, aby prozíravě a dostatečně zodpovědně byla s to rozum‐
ně pojmout celou záležitost ve věci pandemie, jakož rovněž není schopna dát podnět k ne‐
zbytným souborům opatření. I většina národa vegetuje pasivně a bez účasti ve stejné podo‐
bě a způsobuje tak masovým nakažením masové umírání, a sice od teď nejen umírání star‐
ších lidí, jelikož tato rovina je totiž překročena kvůli proměně viru, neboť vznikly nové genové
variace viru, které napadají a působí smrtelně i na mladší lidi až po novorozence.
Billy To se dalo očekávat, podle mého názoru, neboť u všech nepoučitelných nelze využí‐
vat rozumu a chápavosti. Nehorázná, do‐nebe‐volající hloupost a neodpovědnost většiny
pozemšťanů, vládnoucích, úřadujících a obyvatelstev – u kterých všechna ta rozum a chápa‐
vost používající minorita nemá žádnou šanci, aby projevila názor a jednala – musela vést pře‐
ce zákonitě k tomu, že pandemie vůbec mohla vzniknout a zvrátit se, a teď – dle vašich vy‐
světlení – začíná zuřit ještě více a mnohem dál, právě i zde ve Švýcarsku.
Enjana
Tak tomu skutečně je, ale když dovolíš, pak bychom měly obě ještě nějaké
otázky, které se vztahují na Učení. Pokud ti to tvůj čas dovolí?
Billy

Proč můj čas, jistě jde přece o váš čas, ne?

Florena
Billy

Ano, tak tomu sice je, ale …

To jsem si přece myslel, pak už se nezdržujte a sem s otázkami ...

Co je zajímavé a dobré vědět o virech a bakteriích
735. kontakt
Pátek, 3. dubna 2020, 23:48 hodin
Ptaah Tady jsem, Eduarde, zdravím tě. Nechal jsi mě zavolat prostřednictvím Florena, milý
příteli, copak je naléhavého?
Billy Nejprve ze všeho; buď zdráv a vítej, Ptaah, můj příteli. Podívej se sem, obdržel jsem
tento fax od Elisabeth, přičemž si myslím, že by na něj mohla být nutná neodkladná odpo‐
věď, protože, pokud se spřádají takové myšlenky, jako ty, které jsou psány v tomto faxu a za
jistých okolností se rozšíří, vznikne z nich zlé nedorozumění a strach. Tomu však musíme za‐
bránit, proto bude nutné, abys vysvětlil celou věc podrobněji, co jsi vysvětlil v našich posled‐
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ních hovorech o tom, co je v tomto faxu uvedeno. Žel je to vždy tak, že když se něco vysvět‐
luje, nikdy to nebude stačit, protože ze všeho a z každé věci se vytváří bezmyšlenkové do‐
mněnky, pokřivené myšlenky a špatné interpretace. A zpravidla se to vždy stává proto, pro‐
tože efektivní a skutečné hluboké přemýšlení a uvažování či zkoumání něčeho vysvětleného
není silnou stránkou mnoha lidí na Zemi.
Celý fax, který Elisabeth obdržela e‐mailem, se týká toho, co jsi vysvětlil 3. února v bodě 17):
17) Naše zjištění a poznatky také ukazují, že se koronavirus, který se v lidském organismu
genově mění dvěma způsoby, chová v závislosti na odpovídajícím stavu imunity velmi agre‐
sivně až smrtelně, ale na druhé straně také zdrženlivě, což vede k zotavení, přičemž toto zo‐
tavení ale neodpovídá úplnému zničení viru. Naše zjištění ukazují, že určité genetické varianty
nezemřou ani po zotavení, ale zůstávají latentně uchovány, ale nejsou okamžitě rozpoznatel‐
né a také nejsou prokazatelné, jako je tomu u různých jiných chorob. S touto zákeřnou koro‐
navirovou epidemií se však může stát nečekaně někdy po letech nebo desetiletích, např. pro‐
střednictvím intimních kontaktů, že toto latentní, spící zlo může být přeneseno, přičemž pak
však vznikne neobvyklý jev takovým způsobem, že v důsledku změněných genových variací
známého viru proběhne reakce na chorobu v úplně jiné formě. Tuto skutečnost však nelze
pochopit pozemským výzkumem s lékařskými a virologickými přístrojovými a jinými techno‐
logiemi, protože nástroje k tomu potřebné podle našeho předvídání nemohou být v součas‐
ném 3. tisíciletí ještě vyvinuty a konstruovány. Lidé na Zemi se sice domnívají, že mají k dispo‐
zici vysoce vyvinutou technologii s velmi vysoce vyvinutými technickými hodnotami, ale prav‐
dou je, a to je třeba říct, že veškerá pozemská technologie všeho druhu není ničím jiným než
prvním krokem z hluboké tmy do slabého třpytu ještě velmi vzdáleného světla.
To je, můj drahý příteli, podle mého názoru důvod pro fax, který by sis prosím měl přečíst ...
Ptaah ... (čte)
Začátek předávané zprávy:
Od: FIGU <info@figu.org>
Předmět: Wtr: Zadání formuláře od: Kontaktní formulář
Datum: 2. dubna 2020 v 18:48:07 MESZ (= Středoevropský letní čas)
Adresát: Elisabeth Gruber…

‐‐‐‐‐‐ Původní zpráva ‐‐‐‐‐‐‐‐
Předmět: Vložení formuláře od: Kontaktní formulář
Datum: Čt, 2. dubna 2020 09:31:21 +0200 (CEST = Středoevropský letní čas)
Od: "A.B.
Komu: info@figu.org
Doručeno ve čtvrtek, 2. dubna 2020 ‐ 9:31 uživatelem
Byly zadány tyto údaje:
Jméno a příjmení: A. B.
preferovaný jazyk: němčina
Vaše zpráva pro nás:
Rád bych položil několik otázek o nových životně důležitých informacích týkajících se epidemie, které byly zve‐
řejněny na webových stránkách FIGU:
1) Protože virus na základě těchto nedávno zveřejněných informací rychle mutuje a stává se útočnějším,
a kromě toho se chová odlišně v závislosti na imunitním systému příslušných národů, lze předpokládat, že
pokud by mělo být někdy nalezeno očkování, nebylo by účinné nebo jen částečně, což znamená, že zdravé
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lidi buď nebude chránit před virovou infekcí, nebo je ochrání pouze částečně, protože mezitím virus již zmu‐
tuje takovým způsobem, že očkování není účinnou ochranou. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že
by toto virové onemocnění mohlo být ošetřeno a léčeno snad jen nějakým farmaceutickým prostředkem,
resp. lékem.
2) Jak to vlastně v tomto ohledu skutečně vypadá?
3) Podle jednoho údaje, který jsem nedávno získal na anglickém FORU FIGU v příspěvku moderátora, který
citoval telefonickou informaci od člena základní skupiny FIGU, je aktuálně několik milionů infikovaných po
celém světě. A vzhledem k výše uvedenému plejarische informačnímu zdroji je to tak, že v těle lidí infikova‐
ných virem zůstávají stopy viru trvale v genové struktuře, a proto se nemoc může po letech znovu objevit
a infikovaní mohou infikovat ostatní i po zotavení, i když už nemají žádné příznaky, mají negativní výsledky
testu na tento virus, a proto jsou pozemským zdravotnictvím považováni za uzdravené. Vypadá to tedy tak,
že tato epidemie je nezastavitelná nebo bude velmi těžké ji zdolat. Protože případné očkování by bylo mož‐
né podat pouze zdravým lidem, a nikoli těm, kteří se zotavili z virové choroby, kteří jsou stále nakažliví,
a proto i nadále šíří tuto chorobu, a sice po dlouhou dobu do budoucna. Zdá se, že to je bezvýchodná situa‐
ce, pokud nebude objeven a použit nějaký lék, který bude schopen zničit každou stopu viru v těle geneticky
od základu. Je to správně?
S přátelskými pozdravy
A. B.

To je skutečně nepromyšlené, nepříjemné a k nazlobení a odpovídá to tomu, co jsi řekl, že
jsou vytvořeny domněnky, špatné myšlenky a špatné interpretace, které mohou způsobit
strach a neplechu, a proto bude zjevně další rozsáhlé vysvětlení nevyhnutelné.
Billy

Právě.

Ptaah To udělám a v ...
Billy Myslel jsem, že neřekneš ne, protože je to právě opravdu nutné. Musím tě však po‐
žádat, abys to, jak je to přece vždy nutné, vysvětlil v jazyce srozumitelném pro pozemšťany
a to dostatečně podrobně. Určitě sice vyvstanou i potom znovu otázky, když už nebude nic
k nepochopení, protože na jedné straně právě to či ono přece jen zase nebude pochopeno.
Ptaah Bude to tak, ale bude i to, že se některé elementy na všechno budou hloupě troufale
doptávat, aby se tím staly důležitými. Na druhou stranu to však půjde ještě dále, konkrétně
tak, že tyto elementy, které propadly nutkání po mudrlantství a chytráctví, právě vymyslí
chybné teorie a rozšíří je jako nepravdivé informace. Žel se však také stane, že ani odborníci
nepřijmou pravdu, protože oni nemohou ve své aroganci vzít v úvahu a následně ani uznat
jisté pro ně nesrozumitelné poučky, jim vysvětlené neznámé, cizí poznatky a vyšší úroveň
znalostí.
Billy Bude to tak, že budou ve své úzkoprsosti a zabedněnosti tvrdit, že všechno je nesmysl
a je to jen dílo mé fantazie atd., jak se to přece tvrdí i tímto či podobným způsobem ve vzta‐
hu k našim kontaktům, které jsou známé jako švindl, představivost, fantazie, klamná před‐
stava, lež a podvod. A jak přece víš, děje se to ještě dnes, i když pro naše kontakty existují
nejen důkazní fotografie a zprávy o zážitcích od mnoha lidí, kteří v souvislosti s našimi kon‐
takty zažili různé věci, což bylo skutečně více než výjimečné. Také svědecké zprávy nejen od
členů základní a pasivní skupiny FIGU z celého světa, ale také od lidí nezávislých na FIGU do‐
kazují, že vše, co se týká našich kontaktů, odpovídá skutečnosti. To všechno a ještě mnohem
více ovšem přesto nebude k užitku, aby se nepokusili roztrhat mě na kousky ohledně toho,
co nyní od tebe po celém světě koluje ve vztahu k vysvětlením ohledně koronavirové pan‐
demie.
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Ptaah To, co říkáš, se žel děje již dnes, kvůli dvojnásobné absolutní hlouposti těch, kteří ne‐
gují pravdu, kteří prohledávají na internetu vaši webovou prezentaci a získávají z ní znalosti,
zatímco jiní vás, a sice zejména tebe, zahrnují nadávkami, jako to dělá i větší počet politiků
a hlav států, jak to opakovaně zjišťujeme z našich pozorování již po celá desetiletí. To se také
děje v takzvaných UFO skupinách, které na jedné straně popírají tebe i naše kontakty proto,
že jsi byl ty a tvá bývalá manželka a bývalí její přátelé a členové, kteří jí propadli, pomluveni,
stejně jako i proto, že závistiví lidé z nějakých patologicky podmíněných, avšak nesplnitel‐
ných přání, by chtěli stát na tvém místě atd.
Billy Dobře, to jsi teď řekl, a to s tou »dvojnásobnou absolutní hloupostí« se ti zjevně líbí,
ale opravdu bychom o tom neměli pořád mluvit, ani když krátce něco načnu ve vztahu ke
skutečnosti, že jsou naše kontakty zpochybňovány. Jednoduše to není dobré, když se stále
znova probírají má Ex a mí protivníci, kteří s ní jednomyslně táhnou za jeden provaz, stejně
jako ostatní odpůrci a věřící křesťansko‐náboženští mefistofelové, kteří se nazývají teosofy
a bojovníky proti sektám atd. To ... no, myslím, že ty ...
Ptaah Omlouvám se, neměl jsem v úmyslu tě ranit. Už jsi se několikrát proti tomu vzepřel,
ale někdy mě to jednoduše nutí k tomu, abych řekl pravdu, protože se otevřeně nebráníš
proti nadávkám, lžím a pomluvám a nevěnuješ pozornost nevraživostem směrovaným proti
tobě, které se mohou vždy a kdykoli zvrhnout, jak se to již 23krát stalo. To bys měl zvážit,
příteli.
Billy

Už to dělám, ale to, co teď bylo řečeno, by mělo stačit, prosím.

Ptaah Já ..., ano, máš pravdu. Pak se budu snažit vyložit to, co jsem uvedl při našem rozho‐
voru dne 3. února v podrobnějších vysvětleních a s využitím slov, u kterých mohu předpoklá‐
dat, že budou srozumitelné. Chci začít tím, že znovu vysvětlím mnohé, co stojí za poznání
o virech a bakteriích, přičemž pro určitá vysvětlení budu také používat obvyklé pozemské
termíny:
Jak jsem vysvětlil již 3. února, je třeba k virům říci, že odpovídají jednoduchým infekčním
organickým strukturám a tím jsou zcela odlišné od bacilů resp. bakterií. Viry jsou neživé
struktury, které v sobě vykazují jednu nebo více molekul a které jsou také v některých z při‐
bližně 2,7 milionu obsáhlých druhů a různých forem – jako například koule, tyčinky nebo
ocásky atd. – také obklopeny obalem z bílkovin, ale jsou také nosiči DNA nebo RNA, a tedy
informací o genotypu jejich množení. Molekuly předem určené ve své struktuře jsou nosiči
kyseliny deoxyribonukleové (deoxyribonucleic acid), resp. DNA, která odpovídá dvojité šrou‐
bovici i kyseliny ribonukleové (ribonucleic acid), resp. RNA, která má obvykle pouze jednu
šroubovici, přičemž ale obě v sobě nesou báze adeninu, cytosinu a guaninu.
Mezi viry a bakteriemi existuje velký rozdíl, protože na rozdíl od bakterií – které jsou živými
organismy, které se skládají z jedné vlastní buňky, mají svou vlastní látkovou výměnu a tím
vlastní produkci energie, a jsou tím tedy schopné syntézy proteinů – jsou viry velké pouze
do 300 nanometrů, a jako organické struktury nemají takové schopnosti a nevykazují žádný
život.
Viry existují všude, ale lidé se infikují pouze určitým malým počtem z těch přibližně 2,7 milio‐
nu druhů, které způsobují, že jimi opravdu onemocní nebo na ně zemřou. A pokud dojde
k zotavení z virového onemocnění, nemusí to nutně zaručit úplný konec původců nemoci,
protože jsou často stále vylučovány infekčními látkami, jako například v důsledku vylučování
exkrementů, dechu, slin a hlenů, kapének při výdechu, ale také vylučováním krve v důsledku
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ran, intimních praktik nebo v důsledku prskavé artikulace atd., k čemuž může dojít ještě ně‐
jakou dobu i po kontaktu s nemocí.
Viry způsobují infekce, jako např. HIV/AIDS, zlé gastrointestinální infekce, včetně hepatitidy,
spalniček, zarděnek, banálních oparů (herpes) na rtech, nachlazení a planých neštovic, jakož
i smrtelné choroby a epidemie.
Viry není snadné potlačit léky, dokonce ani antibiotiky, protože léky jsou proti virovým one‐
mocněním neúčinné. Některá antivirová léčiva lze sice použít proti jednotlivým typům virů,
ale opravdu jen proti jednotlivým typům virů, které jsou však obvykle <měniče>. To zname‐
ná, že viry se neustále mění z hlediska genové variace, např. virus chřipky, který je z hlediska
změny velmi flexibilní, načež se neustále objevují nové formy chřipky, které vždy znovu na‐
padají imunitní systém. A to je také důvod, proč každá chřipková očkovací vakcína funguje
pouze pro jednu vlnu chřipky, a tedy pouze po určitý počet měsíců, ale pak je pro další gene‐
raci chřipky zcela neúčinná. Neustále se měnící virus chřipky tedy podmiňuje a vyžaduje to,
že musí být každoročně zkoumán a vakcína musí být přizpůsobena novým geneticky modifi‐
kovaným vlastnostem.
Chřipka není tak neškodná, za jakou je považována kvůli nevědomosti pozemských lidí, pro‐
tože i když veřejnost obvykle neví, že může být smrtelná, tak každoročně umírá mnoho tisíců
lidí při výskytu chřipkových vln. Očkování chrání proti chřipce tedy pouze proti jedinému vý‐
skytu nemoci, takže nikoli jako u jiných nemocí, u nichž očkování poskytuje ochranu po celá
léta. Dále je třeba také říci, že i imunitní systém se nemůže rychle a snadno přizpůsobit nové
vlně chřipky, a proto potřebuje dlouhou dobu, než se vypořádá s virem. U jiných nemocí,
u nichž vlastní obrana těla umí zabít patogen, resp. zárodek nemoci, se v mnoha případech
stává organismus imunním vůči odpovídajícímu viru. To znamená, že stejným zárodkem ne‐
moci nemůže podruhé dojít k infikaci.
Pokud jsou lidé zdraví a mají tedy energeticky silný, zdravý imunitní systém, pak tento obvyk‐
le reaguje velmi rychle a bojuje docela úspěšně proti virům, které do organismu vstupují.
Nicméně však viry mohou spustit nebo vyvolat vážné a život ohrožující nemoci. To znamená,
– což není pozemským lékařským, imunologickým a virologickým specialistům známo – že
»spustit« a »vyvolat« jsou dva naprosto odlišné faktory. Ve skutečnosti »spustit« znamená,
že choroba, která se nahromadí a spočívá v lidském organismu, bude právě aktivována a vy‐
pukne, zatímco v tom druhém případě slovo »vyvolat« znamená, že nový patogen, který ak‐
tivně pronikl do organismu, vytvoří, způsobí, resp. »vyvolá« nemoc a ta aktivně propukne.
Přitom může dojít ke skutečnosti, že nemoc, která byla jednou akutní a zažila zotavení – ale
uložila se jako lékařsky nezjistitelný impulsní symptom v celém organismu – se geneticky
znova jako taková změnila nebo se změnila v důsledku impulsní symptomové proměny,
a spustí se jako nová změněná nemoc. To však není známo všem pozemským lékařským,
imunologickým a virologickým vědám, o nichž budu hovořit podrobněji později v souvislosti
s koronavirem.
Viry pronikají nejen do organismů, a tedy do buněk člověka, ale také do všech rodů a typů
savců, zvířeny a nesčetných dalších forem života, jakož i rostlin všeho druhu. Pokud viry ne‐
najdou ve svém prostředí hostitelské buňky, ať už jsou kdekoli nebo v jakýkoli živých orga‐
nismech, ochromeně zakrnění a rozpustí se ve své organické struktuře, protože nemohou
odumřít a zemřít, protože jsou ve skutečnosti neživé a nejsou to tedy živočichové. Takže
všechna vysvětlení v tomto ohledu podaná pozemskými »odborníky« odpovídají naprostým
nesmyslům, že viry v případě absence hostitelských buněk odumírají a umírají, protože to, co
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neexistuje v pravém smyslu života, to se nemůže stát neživým a také nemůže umřít, ale pou‐
ze zakrnět a disociovat, rozkládat se a rozpustit se.
I když jsou viry neživé struktury, potřebují ke svému množení živé hostitelské buňky jakých‐
koli živých organismů. Když viry proniknou do těla a ukotví se v hostitelských buňkách, pro‐
běhne infikování celého organismu a velmi rychle se šířící množení, a také se skrze buňky
rychle vytvoří strukturální prvky, které viry potřebují. Pokud viry uvolnily svůj genetický ma‐
teriál v hostitelských buňkách, pak tyto musí produkovat neomezeně velký počet virových
částic a spojit je do nových virů, po čemž hostitelská buňka odumře a vyloučí tisíce nových
virů. Tyto si okamžitě hledají nové hostitelské buňky, např. svalové buňky, jaterní buňky ne‐
bo jiné, stejně jako červené a bílé krvinky atd. Pokud lidé onemocní viry, obvykle se pak sta‐
nou infekčními a přenášejí patogeny přímo nebo nepřímo na jiné lidi nebo za jistých okolnos‐
tí také na jiné živočichy.
Zotavení z virového onemocnění nutně nezajišťuje úplný konec patogenů, protože jsou často
stále vylučovány infekčními látkami, jako vylučováním exkrementů, dechu, slin a hlenů, ka‐
pének při výdechu, ale také vylučováním krve v důsledku ran, intimních praktik nebo
v důsledku vlhké prskavé artikulace atd., k čemuž může dojít ještě nějakou dobu i po kontak‐
tu s nemocí.
Pokud je člověk infikován koronavirem – nebo jiným virem – a dojde k uzdravení nebo pokud
nákazu přežije, nebude to výsledek žádného léku, který je namířený přímo proti viru, který je
léčivý a užívaný, aby virus usmrtil. Takové medicínské léčivé prostředky neexistují, protože
virus není žádný živočich (živý organizmus), ale infekční organická struktura, která na rozdíl
od bakterií nemůže absorbovat žádnou stravu a následně nemůže absorbovat léky a nemá
rovněž látkovou výměnu. Uzdravení lze tedy dosáhnout pouze bojem proti celé existující
virové aktivitě prostřednictvím imunitního systému, pokud tento vynaloží patřičnou energii
a sílu, která zabrání fungování viru takovým způsobem, že se v lidském organismu dostane
do stavu ochrnutí. Pouze v tomto ohledu mohou být léky s protilátkami užitečné, pokud posi‐
lují imunitní systém a jeho obranyschopnost, díky čemuž může vyvolat virovou paralýzu. Při
úplné paralýze již virus nemůže mít žádný účinek, protože jeho absolutně nefunkční stav
brání jakémukoli pohybu a tento vir se v celé své struktuře rozpustí, a tedy již dále neexistu‐
je. V důsledku toho v celém lidském organismu – stejně jako u jiných živočichů – dochází
k tomu, že pokud proběhne tento strukturální rozpad, virus již nebude možné žádným způ‐
sobem detekovat, s výjimkou případů, kdy se vytvoří protilátky při potírání určitých kom‐
plexních druhů virů, kterých je přibližně 2,7 milionů.
V případě zotavení, jak jsem již zmínil, může dojít ke skutečnosti, že takovou nemoc, která
byla jednou akutní a zažila zotavení, již nelze lékařsky prokázat, a sice i když existují impulzní
symptomy viru uložené v celém organismu. Takové usazení, které lze nazvat impulzní sym‐
ptomovou proměnou, se nejeví jako patogeny, ale, dle vysvětlení, pouze jako impulzní sym‐
ptomy podmíněné kmity, které mají mimořádně jemné frekvence a lze je určit pouze pomocí
vhodných zařízení. Taková zařízení však nejsou známa odpovídajícím pozemským technolo‐
giím a vědám, ani pro ně neexistují žádné náznaky k jejich poznání.
Také zmíněná usazení impulsních symptomů a jejich transformace s genetickými změnami
jsou pozemským lékařským, virologickým a imunologickým vědám zcela neznámá, a tedy
také to, že tyto impulsní symptomy mohou přetrvat po celý život a mohou vyvolat nová, ale
změněná onemocnění, a sice nikoli ta původní, ze kterých tyto impulzní symptomy pocházejí,
ale v důsledku proměny změněných genových variací, které mohou napadnout organismus
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v případě slabého imunitního systému. Jak již bylo zmíněno, je to zcela a absolutně neznámé
všem pozemským lékařským, imunologickým a virologickým vědám.
Toto vysvětlení však v žádném případě neznamená, že by lidská bytost byla virem označko‐
vaná, protože to celé zůstává pouze obrazem genové modifikace viru, resp. v lidském orga‐
nismu nadále přetrvává jako impulsní symptom podmíněný kmity, aniž by hrozilo, že se zno‐
vu může stát aktivní ve své původní podobě.
To však již nelze stanovit lékařsky a virologicky atd., resp. již nelze detekovat, protože se
ve skutečnosti jedná o symptom virového obrazu, který lze díky svým extrémně jemným kmi‐
tům detekovat pouze pomocí zařízení pro zachycení frekvence. V současné době však všech‐
ny vědy související s pozemskou elektromagnetickou technologií, medicínou, virologií a imu‐
nologií, chemií atd. ještě nejsou schopny takových věcí a nebudou jich schopny po staletí.
Jedině a pouze impulzní symptom podmíněný kmity se usazuje v celém organismu, jak je
tomu nevyhnutelně u každé virové choroby, ale tyto impulzní symptomy zůstávají zachová‐
ny, aniž by způsobily jakékoli poškození. To však případně může znamenat, že tyto impulzy,
pokud bude vhodná příležitost, mohou v důsledku své genetické variační mutace podporovat
další a nové nemoci a mohou napomoci k jejímu aktivnímu propuknutí. Musím však opako‐
vaně vysvětlovat, že o tom nemají žádné znalosti celé pozemské lékařské, virologické a imu‐
nologické vědy, ani nemají znalosti o tom, že mutace vycházející z viru a nově vznikající ge‐
nové variace se ukládají jako impulzní symptomy v lidském organismu, a sice po zbytek živo‐
ta člověka. Proto je nutné objasnit, že se u tohoto uložení nejedná o samotný patogen, ale
pouze o kmity impulzního symptomu, které se integrují do celého organismu. Jak bylo vy‐
světleno, nejedná se přitom o přímý patogen, ale pouze o dřímající faktor impulsních vibrací,
který může případně sloužit jako indikátor pro spouštění podpovrchově existujících nebo
nových do organismu pronikajících zárodků. Celá věc však může být také taková, že původní
choroba, která vznikla při napadení virem a vytvořila kmity impulzních symptomů, může být
znovu vyvolána novou infikací, pokud neexistuje věcná medikace, a tedy ani účelné očkování,
a tak může následně dojít k opakované nemoci stejného druhu. Jen tímto způsobem lze
předdefinovat náchylnost k dalšímu infikování stejného typu nebo k podobné či zcela nové
nemoci, pokud infekci není zabráněno vhodným očkováním jakožto preventivní opatření,
přičemž se dle okolností vakcinace odpovídající daným zárodkům musí čas od času opakovat.
Je tomu tak proto, že se při určitých očkováních jejich účinnost po určité době snižuje a musí
se uskutečnit rutinní obnovení, jako např. u očkování proti tetanu, které v závislosti na stavu
imunitního systému ztrácí svůj ochranný účinek po 8 až 10 letech. Základní očkování proti
tetanu tedy neznamená, že nabídne celoživotní ochranu proti bakteriím tetanu. To vše, můj
příteli, se mělo podle mého názoru ještě vysvětlit, a tím by nyní mělo být objasněno vše, co
je nezbytné k tomu, aby se zabránilo dalším excesům nerozumných interpretací, strachů
a teorií.
Billy To, co jsi vysvětlil, by nyní skutečně mělo stačit. Na druhé straně se stane to, že větši‐
na takzvaných specialistů – jako jsou lékaři a jiní doktoři, virologové, imunologové, chemici
a všechny druhy všeználků, stejně tak i lidé pospolikavší veškerou moudrost atd. – budou
ve své úzkoprsosti vše popírat, zatracovat a odsuzovat do říše fantazie a iluze.
Ptaah Tak to bude, protože všeznalectví, jak správně nazýváš chování takových pozemských
lidí, odpovídá bludu arogance a umíněném trvání na své pravdě a nárokování si vlastnictví
vševědoucnosti.
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Billy To je dobře řečeno, ale rád bych dodal, že se takoví pozemšťané považují za chytrolí‐
ny a rozumbrady, ale ve skutečnosti jsou to jen hloupí mudrlanti, všetečkové, stejně jako
slovíčkáři, hnidopichové, pedanti a puntičkáři, stejně jako sveřepí byrokrati a právě umíněnci
neústupně trvající na své pravdě, jak jsi řekl. V zásadě však nejsou ničím jiným než překruco‐
vači slov, kritikáři, lidé slepě lpící na zásadách a rýpalové. A tím je asi vše k tomu řečeno.
Co tady nyní ještě mám, je tento reklamní dvojitý rozhovor »Koronavirus: bakterie jsou lapa‐
či virů« s Dr. Anne Katharina Zschocke. Kdyby sis mohl prosím přečíst tento reklamní materi‐
ál a vyjádřit k němu svůj názor?
Ptaah To můžu udělat ...
... ... ...
Je nepochopitelné, že takové polopravdy a někdy nesmysly se smí šířit. Samotný nesmysl:
»Neexistují žádné dobré a žádné špatné bakteriální kmeny, žádné, které by způsobovaly ne‐
moc nebo které by uzdravovaly, a rozhodně žádné, které by někoho napadaly. Mikroby se
také spolu navzájem nepotlačují.« atd. je tak scestně nesmyslný, že prospekt není jen zlomy‐
slně zavádějící, ale měl by být zakázán. Cítím se nucen vysvětlit k tomu několik věcí:
Pouhé tvrzení, že neexistují dobré a žádné špatné bakteriální kmeny, je opovážlivá lež, pro‐
tože některé bakterie jsou dobré a užitečné, zatímco jiné jsou špatné, škodlivé, dokonce ne‐
bezpečné a smrtící. V zásadě jsou však dobré bakterie mnohem více užitečné pro zdraví
a pohodu všech živých organizmů, než skutečnost, že ty špatné prostě škodí!
Pokud jde o člověka samotného, jsou bakterie užitečnými pomocníky ale i patogeny, které
v počtu více než 100 bilionů na osobu obývají – jakožto malinkaté, ošklivé a škodlivé patoge‐
ny nebo jako dobré a dokonce i velmi potřebné a životně důležité organismy – celý lidský
organismus, počínaje kůží až po vnitřek srdce a celkově všechny orgány, přičemž nejdůleži‐
tějšími faktory bacilonosičů jsou střevo a žaludek.
Také na pokožce těla jsou také četné bakterie, konkrétně biliony, které tvoří ochranný film
a normálně odrážejí patogeny, jak jsem vysvětlil již 3. února v souvislosti s dezinfekčními pro‐
středky, které při dezinfekci rukou dezinfekčními prostředky ničí životně důležité kožní bak‐
terie. Většina bakterií se však nachází převážně v tlustém střevu, ve kterém rozkládají zbytky
potravy a podporují tím trávení.
Dobré a užitečné střevní bakterie, jako jsou bakterie mléčného kvašení a bifidobakterie, jsou
směrovány tak, aby vytlačovaly špatné bakterie způsobující onemocnění a také pomáhaly
rozkládat potravu a tvořit mastné kyseliny s krátkým řetězcem, pomocí kterých se zase do‐
dává energie střevní sliznici.
Na jedné straně jsou bakterie patogeny, jako salmonely, zejména s ohledem na nachlazení
a jiná infekční onemocnění. Většina kmenů bakterií je neškodná nebo dokonce dělá dobré
a životně důležité věci, takže lidé – stejně jako všichni ostatní živočichové – by bez bakterií
sotva mohli žít nebo prostě nemohli žít. Už samotná kůže pokrývající celé tělo je chráněna
hustým bakteriálním filmem obsahujícím biliony jednotek. To se děje, zatímco jiné biliony
bakterií v žaludku a ve střevech tráví potravu. Všechny bakterie mají různé zvláštnosti, které
bych rád uvedl takto:
1) Bakterie jsou mikroskopicky nejmenší živočichové.
2) Bakterie jsou buď dobré, užitečné a životně důležité, nebo špatné, nebezpečné a smrtící.
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3) Bakterie jsou jednobuněčné organismy.
4) Bakterie mají látkovou výměnu.
5) Bakterie se mohou reprodukovat, resp. rozmnožovat.
6) Bakterie mohou být až stokrát větší než viry.
7) Bakterie se množí prostřednictvím buněčného dělení.
8) Bakterie mají mnoho forem, např. koky, tyčinky nebo spirály.
9) Bakterie sestávají z jediné živé buňky.
10) Bakterie se množí za správných podmínek extrémně rychle.
11) Bakterie jsou mimořádně přizpůsobivé a rychle se přizpůsobí každé situaci.
12) Bakterie jsou aeroby, které potřebují kyslík.
13) Bakterie jsou anaeroby, které nevyžadují kyslík; některé mohou dělat obojí.
14) Bakterie mohou snést/vydržet buď extrémně nízké, nebo vysoké teploty
Existuje mnoho druhů bakterií, přičemž ovšem většina nijak nesouvisí s člověkem, a proto
nesouvisí s jeho zdravím a existencí, ani s jeho životem.
Většina všech typů bakterií odpovídá přírodním »mírumilovným« a užitečným formám, za‐
tímco jen nepatrná část z nich způsobuje nemoc, utrpení a smrt, která však může být v tomto
ohledu velmi silná. Mnoho dalších bakterií jsou oboupohlavní buňky mezi dobrým nebo zlým,
přičemž způsobují problémy pouze za určitých podmínek, například když se množí příliš
mnoho, pokud se vyskytnou nějaké změny, změní se jejich prostředí, nebo když se hostitel‐
ský organismus stane slabým atd.
Faktem je, že člověk – stejně jako všechny živé bytosti – nemůže žít bez bakterií, protože bez
žaludečních a střevních bakterií by nedošlo k žádnému trávení, a tím k žádné látkové výmě‐
ně. Již na počátku života, který původně v podstatě vznikl z proměn virů, umožnilo mnoho
druhů bakteriálních kmenů vznik živých organizmů, které se vyvinuly z prvních prastarých
forem života. Stalo se to také na Zemi, a všechny bakterie přežily celkově všechno, a sice až
do dneška, navzdory všem nepříznivým okolnostem, které byly způsobeny na jedné straně
evolucí a na druhé straně zvláště katastroficky pozemským lidstvem během posledních dvou
století.
Ke špatným a zlým bakteriím přirozeně patří původci nemoci, zejména zárodek escherichia
coli, který způsobuje vážné infekce v gastrointestinální oblasti a v dalších částech těla. Pak
také salmonely, které způsobují vážné choroby v důsledku otravy, jako je tyfus, paratyfus
a enteritida resp. zánět střeva, proti kterému lze v závažných případech bojovat pouze anti‐
biotiky. Také kaz je způsoben špatnými bakteriemi, ale uvést je třeba také různé stafylokoky
a streptokoky, které způsobují kožní a slizniční infekce, a to jak u dětí, tak u dospělých. Např.
špatné grampozitivní bakterie přitom způsobují i u imunokompetentních lidí infekce a závaž‐
né a nebezpečné záněty. Toto jsou vysvětlení, která jsem ještě chtěl podat.
Billy Děkuji za tvé výklady a vysvětlení. Pak mám ještě otázku ohledně nošení ochranných
roušek »against«, omlouvám se, myslím proti koronaviru. V poslední době jsi toho k tomu
hodně řekl, ale rád bych věděl, do jaké míry a kde má smysl nosit takové roušky v blízké bu‐
doucnosti.
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Ptaah Již jsem vysvětlil, co má v tomto ohledu smysl, ale rád bych zopakoval a znovu vysvět‐
lil:
Pokud se mají nosit ochranné roušky proti infikování způsobenému patogeny, má to smysl
pouze tehdy, jsou‐li speciálně vyrobeny pro tento účel a splňují svým provedením, hustotou
a účelným filtrováním svůj účel, tedy zabránit infikaci. V zásadě takové výrobky skutečně
odpovídají pouze lékařským rouškám, ale vhodné vysoce kvalitní roušky mohou být také po‐
užity jako ochrana k tomu, aby se zabránilo přenosu vlastního výdechu z úst a dýchacích or‐
gánů na bližší vzdálenost a rovněž s ohledem na přenos na jiné osoby, a stejně tak lze pomocí
vhodných kvalitních roušek odvrátit také přenos výdechu z úst a dýchacích orgánů cizích
osob. Takové jednoduché roušky však nechrání před viry a bakteriemi, protože pokud se usi‐
luje o tento účel, vyžaduje to odpovídající lékařské roušky.
Jednoduché ochranné roušky, jak jsem je nazval, se samozřejmě mohou nosit kdekoli, při‐
čemž to ale je neúčelné a zbytečné, pokud se nosí všude venku a nejsou tam přítomni jiní
lidé nebo jsou pouze široce rozptýleni a jsou od sebe vzdálení několik metrů.
Nošení vysoce kvalitních ochranných roušek má opravdu smysl pouze tehdy, jsou‐li také po‐
užívány účelně, což podle toho, co bylo řečeno, nemůže být, pokud jsou používány tímto
způsobem při každodenním používání. Nutnost nošení roušek je jen na ulici s velkým výsky‐
tem chodců a v budovách využívaných velkým počtem lidí atd., prostě tam, kde je to potře‐
ba, např. kliniky, místa zásobování, jako jsou místa nakupování potravin všeho druhu,
v případě nezbytných komunitních činností s několika zaměstnanci, jakož i v případě zábavy
v malé skupině nebo v jiných malých skupinách lidí, v případě shromáždění lidí nebo v blízké
nebo úzké oblasti napadených nemocí nebo epidemií, ať už v místnostech nebo venku.
Teď však, Eduarde, musím jít, pokud nemáš ještě něco k prodiskutování?
Billy Ne, nemám, ale moc děkuji a Bernadette zpracuje vše, co jsi vysvětlil a předá to všem
členům FIGU, poté se vše také umístí na internet.
Ptaah Pak by to měl být celý náš rozhovor, aniž by se cokoliv odebralo.
Billy

Myslíš, že celá zpráva o kontaktu ...?

Ptaah To je smysl mého vyjádření. Ale teď, Eduarde, příteli, teď musím opravdu jít. Na vidě‐
nou.
Billy

OK, tak jo. Ahoj, děkuji a na viděnou.
******************************

Další důležité informace
a doporučená opatření k aktuální situaci
736. kontakt
Neděle, 19. dubna 2020, 7:09 hod
Billy Ahoj, ty už tu čekáš; jsi tu časně, milý příteli. Buď vítán. Salome, Ptaah.
Ptaah Zdravím Tě, Eduarde, příteli můj. Ano, skutečně jsem tu hodně časně, ale tak to být
musí, neboť mě čekají povinnosti, kterým musím dostát a která mi znemožní, abych sem
v následujících dvou dnech přišel. To je ten důvod, proč jsem tě zavolal už tak brzy.
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Billy To není žádný problém, neboť jsem nikdy v životě neměl problém na zavolání vyskočit
z postele. Ranní rozmrzelost mi je rovněž cizí. Ale když už jsi tu, mohl bych tě informovat
o něčem, co mi připadá trochu divné, tedy pokud máš čas? Sice jsi určitě přišel proto, abys
mě informoval o tom, o čem bychom měli zítra diskutovat, tedy o našem dalším chování vůči
pandemii, ale myslím si, že to, co ti chci sdělit, je rovněž důležité.
Ptaah Také si myslím, neboť vím i to, co asi ...
Billy Dobře, pak to tak je. Měl jsem si to myslet, neboť vy ve dne v noci … Ach, ale co, takže:
Stalo se to teď už podruhé během krátké doby, neboť už před deseti dny, 9. dubna asi kolem
11. hodiny večerní, proletěl nad Schmidrüti konvoj UFO, který je už řadu týdnů možno pozo‐
rovat i v jiných evropských státech. Pozorování tohoto druhu mi lidé neustále hlásí telefonic‐
ky nebo písemně, takže v zářijovém vydání našeho bulletinu uveřejním některé tyto zprá‐
vy. A došlo k tomu i minulou noc, když nad naším Centrem opět proletěl dlouhý řetězec to‐
hoto UFO loďstva. Tentokrát ovšem ne z jihozápadu na jihovýchod, jako tomu bylo 9. dubna,
kdy bylo poněkud mlhavo a kdy jsem to nebyl já osobně, který tyto věci mohl pozorovat,
nýbrž jen Barbara a Andreas. Před 9 hodinami, když mě Barbara okolo 22. hodiny zavolala,
jsem tak i já mohl celou armádu dlouhého řetězce vysoko na obloze za naprosto jasné noční
oblohy pozorovat, a sice jak se přesouvá z jihozápadu na severovýchod, což od nás pozorova‐
lo delší dobu několik osob. Před domem jsme stáli: Barbara, Andreas, Uèli, Atlantis, Berna‐
dette a já. Stalo se to znovu i minulou noc a přijde mi divné, že tyto vehikly teď v krátké ča‐
sové periodě přelétávaly vysoko nad naší oblastí. Co si o tom myslíš, příteli?
Ptaah Jak sis správně myslel, díky našemu dohledu vím, k čemu tu včera a rovněž i před 10
dny atd., došlo v souvislosti s létajícími objekty, a sice i ... dobře, neměli bychom o tom moc
mluvit. Ty víš proč, a ...
Billy Dobře, nic neříkám, ale pozemšťané se ještě budou divit, až zjistí ... ... Hloupé je, že vždy
hrozí, že se člověk podřekne, takže bude lepší, když pohovoříme o tom, co musíš sdělit, vždyť
proto jsi přeci tady. Jak bychom se tedy měli nadále chovat v souvislosti s pandemií koronavi‐
ru? Co máme my ve FIGU dělat, na co máme obzvláště dbát, jak se máme chovat my
v Centru a jak se mají chovat členové našeho sdružení po celém světě?
Ptaah To je správně, neboť při rozhovoru se tuze snadno rychle řekne něco, co je nutno za‐
mlčet, a to právě tehdy, když to může způsobit škody. Samozřejmě, že je to celé důležité, že
létající stroje několikrát přeletí nad vaší oblastí, ale mluvit o tom otevřeně, to z určitých dů‐
vodů nelze, jak víš, i když by bylo důležité o tom mluvit. Ale teď je důležité odpovědět na tvé
otázky, protože nemám času nazbyt a musím pak opět jít a věnovat se svým povinnostem.
Chci tedy zmínit nezbytné a pro vás důležité body:
1. Na základě našich pozorování a zjištění se situace ohledně intenzity koronavirové
pandemie v žádném případě nezměnila, takže zůstane ještě nadále po delší čas stej‐
ná a navíc se budou už odteď nově množit případy infekcí a úmrtí, a sice v celé Ev‐
ropě, která se s více jak 50 % všech infikovaných a mrtvých lidí stala v porovnání
s ostatními zeměmi světa chorobou koronaviru nejpostiženější. To znamená, že do‐
poručená bezpečnostní opatření a pravidla mají být i nadále zachována.
2. Uvedená doporučená opatření a pravidla mají být ale ještě bezpodmínečně rozšíře‐
na, neboť do budoucna bude nutné, aby se v zájmu všeobecného zdraví a bezpeč‐
nosti užívaly roušky přes dýchací orgány a to proto, aby se kdykoli při opouštění
domova a jeho blízkého okolí zabránilo přímému kontaktu s jinými lidmi. Pokud bu‐
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de nezbytná komunikace s druhými, bude nutné dodržovat minimální vzdálenost
mezi 2‐3 metry.
Od nynějška je tedy nevyhnutelné opatření nosit roušky, v důsledku iracionality, ne‐
dostatečnosti, nerozumu a nechápavosti, stejně jako nezodpovědnosti a bezohled‐
nosti státních představitelů, již zapříčiňuje nárůst infikovaných a mrtvých.
3. Ochranné roušky přes ústa a nos by neměly být používány zbytečně všude, ale bez
výjimky pouze na veřejnosti, pokud je to nutné, ale také na pracovištích, v obchod‐
ních domech a všeobecně v lokalitách a místech atd., kde dochází k pohybu více lidí
a kde se tito nevyhnutelně potkávají.
4. Faktem, který zjišťujeme, je, že nošení roušek svádí mnoho lidí k lehkomyslnosti
a lhostejnosti, kvůli čemuž jsou na jedné straně roušky nošeny pod nosem namísto
v blízkosti očí, a na druhé straně je porušována nezbytně nutná a zdraví ohrožující
vzdálenost min. 2 metrů od druhých lidí s chybným předpokladem, že obyčejné
roušky už poskytují dostatečnou ochranu. To je však ukonejšení se ve falešném bez‐
pečí, což opět vede ke zvýšenému šíření choroby, nákazám a úmrtím.
5. Kolísání počtu infekcí a úmrtí je na jedné straně přirozeným důsledkem, ke kterému
dochází u všech epidemií a pandemií.
6. Na základě těchto výkyvů a dočasného poklesu infekcí a úmrtí je chybné předpoklá‐
dat, že intenzita epidemie slábne, neboť k tomu nedochází.
7. Pokud je přechodně hlášeno méně infikovaných a mrtvých, pak z toho vyplývá pou‐
ze to, že pominula první velká vlna infekcí a úmrtí a že epidemie zasáhla a odstranila
ty lidi, kteří kvůli svým rozsáhle oslabeným a nedostatečně stabilním imunitním sys‐
témům patřili k těm zdravotně nejslabším. Jejich věk přitom nehrál sám o sobě žád‐
nou velkou roli. Tu sehrál jenom a pouze fakt přirozeně vyplynuvší oslabené imuni‐
ty, k němuž ve stáří dochází v důsledku nesprávné výživy, jakož i z nedostatku vý‐
znamné fyzické aktivity. Velice významným faktorem ale bylo i nedodržování ro‐
zumných a chápavostí podmíněných bezpečnostních opatření proti koronavirové
pandemii.
8. Pokles infekcí a úmrtí vlivem pandemie koronaviru je pouhým zdáním, neboť není
způsobeno skutečným oslabením intenzity epidemie, ale tím, že na velikou část lid‐
stva zapůsobil strach nebo rozum a chápavost, jakož i to, že byl na základě úředních
nařízení dodržován zákaz vycházení, v důsledku čehož byl omezen nebo zcela zne‐
možněn kontakt mezi mnoha lidmi, což vedlo k poklesu nakažených a mrtvých.
Avšak vlivem hlouposti, neschopnosti a tlaku ekonomiky na vládní činitele jsou tyto
oficiální nařízení příliš brzy uvolňovány, což znamená, že se část populace cítí býti
povzbuzena k tomu, aby se na veřejnosti chovala stejně, jako tomu bylo před nástu‐
pem pandemie koronaviru. Výsledkem je, že se vlivem hlouposti a poddajnosti, stej‐
ně jako i vlivem vydírání samotnými nechápavými a nepoučitelnými státními úřední‐
ky, v důsledku požadavků ekonomiky a náboženských věřících, mnoho lidí začne
chovat tak, jako před epidemií a to dříve, než budou moc býti zavedena nová opat‐
ření. V důsledku toho již dnes počty infikovaných a mrtvých opět rostou, jelikož
představitelé vlád ustupují pod tlakem ekonomik, nepoučitelných lidí, a uvolňují
různá bezpečnostní opatření, která však budou ještě dlouhou dobu nezbytná.
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Už samo o sobě to, co se týká věřících, kteří chtějí běžet do svých modliteben
s představou, že je jejich imaginární bůh vyslyší a pomůže jim, představuje nebez‐
pečný klam, neboť v důsledku shromažďování věřících v kostelech, synagogách,
chrámech a mešitách propuknou nekontrolovatelné zdroje infekce, a ne jinak tomu
bude i v případě kadeřníků, ve školách a na jiných místech, kde se shromažďují větší
skupiny nebo davy lidí.
9. Zatímco rozumem a chápavostí obdaření lidé pokračovali a stále pokračují v dodržo‐
vání zákazů vycházení, ti nerozumní a nechápaví takto nekonali a nekonají dál, a tak
pokles infikovaných a mrtvých trval jen krátce a nyní se opět začíná zvedat a to
i kvůli nevědomosti, bezohlednosti a bezmyšlenkovité nezodpovědnosti všech těch,
kteří ignorují nezbytná a účinná bezpečnostní opatření, která byla úřady přijata
a která jsou již opět pod tlakem znovu uvolňována, jak to činí důležití a vydíratelní
vládní představitelé, již podléhají tlaku ekonomických mocnářů a jejich požadavkům,
stejně jako i tlakům věřících atd. a nechají se jimi ve věci rozvolňování opatření
ovlivňovat a to i přesto, že ještě nebylo dosaženo bodu kulminace koronavirové
pandemie a následkem toho to může mít za následek vzedmutí nových vln infikova‐
ných a mrtvých. A může to mít za následek i to, že se i lidé s imunitním systémem
mnohem silnějším, než měli ti již mrtví, stanou oběťmi dalších vln.
Jak nedbale někteří vládní činitelé a jiní odpovědnost držící atd. jednají, a tak dokazují, jak
neschopní ve svých úřadech jsou, je možné pozorovat ve veřejných orgánech Německa, dik‐
tatury EU a jiných zemích, ale také ve Švýcarsku, jak jsme byli svědky v několika posledních
dnech. Co se v tomto ohledu týká např. švýcarské vlády a bezpečnostních nařízení, resp. je‐
jich uvolňování, a rovněž tvrzení, že se údajně virus špatně přenáší mezi dětmi, to je přinej‐
menším nezodpovědnost nemající obdoby. Budu‐li to, co tito lidé činí a podněcují, považovat
za pohrdání lidským životem a bezohledností, pak se vyjádřím ještě příliš mírně. Oni mají
právě za úkol starat se o zdraví národa a měli by přijímat a prosazovat správná bezpečnostní
opatření. Avšak to, co bylo těmito vládními představiteli dvojnásob hloupě zplozeno a velko‐
hubě veřejně rozšířeno, to jasně a zřetelně dokazuje jejich neschopnost v úřadech, které
zastávají, a proto je nutné se ptát, proč jsou tito lidé do vedení státu vůbec voleni, když niko‐
ho nevedou, ale naopak svádějí lidi na scestí, které jim přináší jen škody, a proto v daných
pozicích, jež zastávají a jež neumí naplňovat, nemají absolutně co pohledávat. To je, Eduar‐
de, můj příteli, vše, co jsem chtěl v souvislosti s tvojí otázkou ozřejmit.
Billy Takže ti nemusím ukazovat tyto výstřižky z novin, protože už jsi jinak informován o tom,
jaké nesmysly někteří vládní úředníci v našem spolkovém domě v Bernu sumarizují a vypouš‐
tějí ven do světa a dokazují tak to, co jsi právě sám řekl, totiž že jistí lidé se do vlády nehodí
a do jim dohozených úřadů nepatří, což už je žel také případ Švýcarska, přičemž v budově
Spolkového sněmu mohu skutečně ocenit pouze jednu jedinou osobu ze sedmi, co se jejich
práce, lidskosti a věrnosti k jejich domovu a odpovědnosti týká. Zatímco ostatní ostudně zra‐
zují naši švýcarskou domovinu nepřijatelnou rámcovou smlouvou a zaprodávají ji diktatuře
EU, a tak chtějí nechat zotročit celou švýcarskou populaci kvůli neomezené hlouposti a šílen‐
ství evropské diktatury. Dokonce ani lstivá povaha jedné další osoby si nemůže získat můj
respekt, stejně jako ani neschopné chování druhých, k čemuž ale musím dodat, že v případě
osoby vedoucí EJPD jsem ještě nedospěl tak daleko, abych si na něj udělal nějaký přesnější
názor.
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Ptaah V tomto ohledu tě chápu, neboť jak víš, zabývám se i já hodnocením těchto lidí, jakož i
mnoha jinými v dalších zemích. Ale teď, Eduarde, můj příteli, musím jít, protože nemohu
svou povinnost déle odkládat. Takže na viděnou, drahý příteli.
Billy Tak dobře, na viděnou.

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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