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Billy Meier hovoří na adresu popíračů nákazy koronavirem, spiklenec‐

kých teoretiků a ignorantů vůči státním nařízením 

Výňatek ze 738. kontaktu z 10. května 2020 

Billy (…) Ale rád bych také dále pozvedl své slovo, pokud jde o všechny ty hloupě pitomé lidi 
vymýšlející nesmyslné, nerozumné, blbé, hloupé, pitomé konspirační teorie, které nemohou 
být  idiotštější. Do  toho  spadají  všichni  ti nejapové, nedopečenci  a nafoukanci nemocní  ve 
svém vědomí, choří bezmozci  i  intelektuální  idioti, kteří patologicky hloupě věří  takovýmto 
nesmyslům a kecům těchto konspiračních vynálezců. Je to proto, že nejsou schopni jakého‐
koli poznání, ale jsou jen lajdáckými šablonami, obrazem absolutní nicoty. A to je podle tvých 
výkladů  44  procent  jasných  šílenců  s  patologicky  zamrzlým mozkem,  kteří  jsou  v  každém 
ohledu nevypočitatelní a ve své existenci prolezlí hloupostí a stále více hloupnou. Výsledkem 
je,  že  si  z důvodu  svého  zatmění mozku  svou  idiocií  ani  nevšimnou,  jak  debilně  pošetilí 
a bláznivě slabomyslní  jsou tím, že ohrožují své vlastní životy při demonstracích proti úřed‐
ním a vládním bezpečnostním opatřením – byť  ta  jsou  jen  z poloviny  správná, a proto  jen 
částečně užitečná –  jako  jsou zákazy chodit ven a nošení ochranné roušky atd. Tyto totálně 
hloupé  exempláře  pozemšťanů  s burácivě  silnou  slabomyslnou  degenerací  jsou  ve  skuteč‐
nosti  žalostné  bídné  kreatury  v popírání  pravdy,  což  jim  nikdy  nepřinese  nic  dobrého,  ale 
pouze nevýhodu, škodu a úpadek po dobu celého života. V zásadě  je třeba tento druh po‐
zemšťanů litovat, ale ani to nedokážou ve své pitomé hlouposti pochopit, neboť to by vyža‐
dovalo rozum a pochopení, což se jim nedostává. Takže tito lidé s amputovanými mozky vy‐
mýšlejí nadále slabomyslné konspirační teorie, které nemohou být idiotštější a slabomyslněj‐
ší,  zatímco  lidé násobně hloupí  až na půdu,  tak  ti  věří  všem  těmto nesmyslům  a  vykřikují 
do světa  svou  chorobnou hloupost a pitomost nebo odhalují  svoji  slabomyslnou  směšnost 
pomocí sepsaných plakátů a transparentů, které nosí na hrudi a na zádech. 

Ptaah  Jakou máš pravdu a jak pro ni nacházíš slova, to mi připadá působivé. Ale teď, Eduar‐
de, s tebou musím prodiskutovat následující věci … … … 
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750. kontakt, sobota, 22. srpna 2020, 00.17 hod. 

Billy  Ach, ty už jsi tady, zdravím tě a buď vítán, můj příteli. 

Ptaah  Zdravím i já tebe, Eduarde, milý příteli. Jednoduše mě nenechává v klidu, že jistá část 
pozemských odpovědných odborníků – kteří si přejí být odborní, třebaže nejsou – rozšiřuje 
velkými a  chvástavými  slovy  zdánlivě podstatné »informace« o nákaze  koronaviru,  ačkoliv 
disponuje  jen nepatrnými poznatky a nezná  skutečná  fakta o celé věci. Zároveň  jinou  část 
odborníků – která fakticky usiluje o úhrnná fakta a souvislosti a která je, jakož i danou chou‐
lostivou situaci, rozeznává a správně posuzuje – lidé nechtějí slyšet, anebo její zjištění a po‐
znatky neberou vážně. Tato situace se neprojevuje jen v lékařských, virologických, epidemio‐
logických a  jiných odborných kruzích obeznalých s nákazou, ale  i mezi vůdci států,  čelnými 
úředníky a zdravotními organizacemi atd., kde mají hlavní slovo  ti, kteří  touží po uplatnění 
a kteří se ve své neznalosti a nevědomosti zveličují. Zároveň osoby, které získaly dobré po‐
znatky a vědomosti, dotyční neposlouchají, nařizují jim mlčet a zakazují jim publikovat a zve‐
řejňovat jejich odborné znalosti. 

Je  na  pováženou,  jak  nechápaví  jsou  mnozí  pozemšťané,  neboť  jeden  z  mých  pohledů 
do budoucnosti dokládá stupňující se pohromy, které bude v nadcházejících dobách provo‐
kovat asi čtvrtina pozemského lidstva svým nerozumem a svou nesoudností. Tato čtvrtina se 
sice z hlediska celého počtu přelidněného pozemského  lidstva nachází v menšině, avšak  je 
neomezeně ochotna používat násilí, což se již prokazuje v USA a bude se to již brzy prokazo‐
vat  i v Evropě. Pandemická nákaza koronaviru a z ní plynoucí konspirační teorie a vyhlášení 
nezbytných ochranných opatření proti šíření této nákazy budou již za několik málo dní důvo‐
dem  k  tomu,  aby  lidé  prováděli  pravicově  orientované  demonstrace  a  násilné  skutky. 
Na těchto  demonstracích  se  budou  scházet  pravicoví  extremisté,  členové  hnutí  »Říšských 
občanů« a konspirační  teoretici, kteří budou popouzet a navádět k ničemnostem velké zá‐
stupy naivů a hlupáků, již se budou demonstrací účastnit. 

Billy  To žel patrně nepůjde změnit, když říkáš, že to  již víš z pohledu do budoucnosti. Ale 
lepší není ani ta část virologů, která se prezentuje jako dobře znalá, zatímco nerozeznává, co 
se skutečně děje. 

Ptaah  Mnoho virologů,  lékařských odborníků a epidemiologů atd. není schopno rozpoznat, 
že koronavirus, budící nákazu, neustále mění způsob svého působení a že se ve svých nových 
variantách začíná přenášet na mladší věkové kategorie pod 40 let, jakož i na mladistvé a děti, 
a že  již vykazuje různé vlastnosti,  jež  jsou dosud všem pozemským badatelům, zkoumajícím 
koronavirus, naprosto neznámé. 

Jak  jsem  ti  již pověděl 5.  srpna, překročí počet nakažených  koronavirem do  konce  tohoto 
měsíce 27 miliónů, což ovšem kvůli početní chybě vejde v oficiální známost až o 7 dní pozdě‐
ji.  Do  konce  nadcházejícího měsíce  září  však  počet  infikovaných  koronavirem  ještě  velmi 
markantně vzroste a oficiálně výrazně překročí hranici 32 miliónů; současně se rapidně zvýší 
počet  smrtelných  obětí  a  ještě  před  koncem  nadcházejícího  měsíce  září  překročí  rychle 
a výrazně první milión. 

Opakuji tedy, že nyní bude situace vypadat tak,  jak  jsem pověděl: Počet obětí nákazy koro‐
naviru vystoupá  již za několik málo týdnů tak, že na celém světě bude více než milión mrt‐
vých – to nastane do konce následujícího měsíce září. Jak jsem rovněž již dříve vysvětlil, vy‐
žádá  si  nákaza  koronavirem  nyní  i  ve  všech  evropských  zemích mnoho  tisíc  infikovaných 
a mrtvých,  a  zasažena  bude  rostoucí měrou  především  také  Indie,  Brazílie,  ale  i  všechny 
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ostatní státy Země. Tak  je tomu proto, že se v současné době na celém světě vzdouvá vlna 
šíření této nákazy do celé své velikosti, plošné působnosti a intenzity, přičemž se stále ještě 
jedná o první vlnu –  lidé stále ještě nerozumějí tomu, že nejde o druhou vlnu, jež může na‐
stat  ještě v pozdější době. Od nynějšího okamžiku se bude vymstívat  lehkovážnost státních 
představitelů, kteří nařídili jen způli účinný lockdown, jehož provedení bylo dalekosáhle bez 
užitku a  jejž neodpovědně opět zrušili kvůli komerčním tlakům, ekonomickým tužbám, stíž‐
nostem obyvatel a různým jiným nedostatečným argumentům. 

Situace, která se dosud ohledně nákazy koronavirem na celém světě odvinula, byl jen začá‐
tek celé věci, neboť vlna koronaviru,  jež započala  již minulý rok, se teprve nyní valí prudce 
vpřed a stoupá ke svému vrcholu; a bude se valit tak dlouho, dokud se obsáhle nevyřádí – to 
pak ovšem nebude znamenat definitivní konec, neboť bude přetrvávat přinejmenším riziko 
této nákazy. Také země, o nichž panuje mínění, že přestály to nejhorší, budou nákazou znovu 
zasaženy, což nově povede k mnoha  smrtelným obětem. Kromě  toho  si může  tato nákaza 
žádat stále nové infikované a oběti, a to i po svém odeznění, v řádu let i desetiletí – to může 
zaprvé  způsobit přímo nákaza koronavirem, která může opakovaně propukat, a  to  i u  lidí, 
kteří  se  z ní vyléčili, a  zadruhé  to mohou  způsobovat  i  zcela  jiné, koronavirem podmíněné 
a ovlivněné, choroby. Krom  toho všeho  se může v budoucnu  stát,  že budou  trpět  těhotné 
ženy,  které  se  vyléčily  z  nákazy  koronavirem,  závažnými  zdravotními  problémy  a  že  bude 
narušen  jejich porod. Na  základě našich výzkumných poznatků  se  lze  za určitých okolností 
obávat také dědičných poruch a změn,  jakož  i poruch souvisejících s neuralgickými faktory, 
vědomím, mozkem,  se  všeobecnými  orgány  a  jejich  fungováním,  jakož  i  s  koordinačními 
schopnostmi,  resp.  s obecnou  schopností organizovat  různé  jednotlivé úkoly v  rámci kom‐
plexního celku úkolů a zvládat je tak, aby do sebe smysluplně a účelně zapadaly a aby je člo‐
věk dokázal vyhodnotit a právě je koordinovaně využívat. K tomu, aby lékařské vědy pozem‐
ského  lidstva rozeznaly, pochopily a vyrozuměly všechna tato  fakta, budou vyžadovat  ještě 
dlouhou dobu, a to nejen měsíce a roky, ale podle okolností  i mnohá desetiletí, a může to 
dokonce trvat až do doby příštích staletí. 

Celkově vzato překročí počet nakažených a usmrcených koronavirem  již v příštích  týdnech 
všechny  dosavadní meze. Navzdory  opačným  tvrzením  z  úst  nespolehlivých  »odborníků«, 
kteří se ve své neznalosti a nevědomosti chtějí zveličovat nepravdami a nereálnými výklady, 
převládá stále  ještě počáteční, resp. 1. vlna koronavirové nákazy, která se nyní celosvětově 
teprve vzdouvá v celé své síle, klesá a opět se vzdouvá, šíří se a opět polevuje, což ovšem 
potrvá dlouhou dobu. To však znamená, že nebezpečí koronavirové nákazy nebude zažehná‐
no ani po dosažení jejího vrcholu, jelikož tato nákaza zůstane i po svém odeznění nadále ak‐
tivní a  vyžádá  si  v průběhu  času mnoho dalších  infikovaných a  smrtelných obětí,  jak  jsem 
vyzkoumal  z pohledu do budoucnosti. Z  toho důvodu by měli  lidé  i nadále dbát všech ne‐
zbytných  preventivních  ustanovení  a  ochranných  opatření,  a  to  navzdory  všem  opačným, 
lehkovážným a  falešným vysvětlením a opatřením států a úřadů, a navzdory nebezpečným 
lžím a  tvrzením  zlehčujícím nákazu  z úst hloupých přemoudřelců a popíračů postrádajících 
rozum a zdravý úsudek, neboť tito lidé nejsou schopni pochopit dané nebezpečí, stejně jako 
ani konspirační teoretici a jim věřící lidé atd., jimž chybí inteligentnost. 

Nákaza koronavirem si tedy bude i nadále žádat – zprvu silně vzestupně – velmi mnoho lid‐
ských  životů,  jichž bude  již brzy  více než  jeden milión,  a  to  vinou nerozumu, nesoudnosti 
a neschopnosti hloupých, nezpůsobilých a samovládných státních představitelů, jakož i určité 
části  rovněž hloupého obyvatelstva, které nebude dodržovat bezpečnostní opatření –  toto 
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chování kritizoval již roku 1918 ohledně »španělské chřipky« farář a znalec bylin, kterého jsi 
roku 1944 ještě stihl poznat s mým otcem Sfath. 

Pozn.: Přeložený zdroj něm. Wikipedie:  Johann Künzle  (* 3. září 1857 v Hinterespenu u St. 
Gallenu; † 9. ledna 1945 v Zizersu) byl švýcarský katolický farář a publicista. Vedle Sebastiana 
Kneippa  je patrně nejznámějším bylinkářským farářem a podporovatelem alternativní medi‐
cíny a rostlinného lékařství. 

Rodiče Johanna Künzleho vlastnili statek, jeho otec pracoval také jako vyučený zahradník. Po 
ukončení školní docházky v St. Gallenu a v klášteře Einsiedeln studoval Künzle od roku 1877 
teologii a filozofii na univerzitě v Lovani (Belgie) a obdržel roku 1881 kněžské svěcení na kněž‐
ském semináři St. Georgen  (St. Gallen). Následně působil  jako  farář v různých obcích ve vý‐
chodním Švýcarsku: Od roku 1896 do roku 1907 v Buchsu v Rheintalu, do roku 1909 v Herisau 
a  poté  do  roku  1920  ve Wangsu  u  Sargansu.  V  dobách  »kulturního  boje«,  roku  1884,  se 
Künzle  angažoval  proti  zrušení  katolických  škol  a  institucí  ve  Švýcarsku  a  ve  Vorarlbergu. 
Roku 1913 podporoval ve Wangsu  (u Bad Ragazu)  lázeňskou  turistiku a  založil bylinný  trh. 
Bylo považováno za jeho zásluhu, že roku 1918, když na celém světě zuřila španělská chřipka, 
nezemřel v jeho obci ani jediný člověk, a proto mu bylo propůjčeno právo čestného občanství. 

Kvůli jeho zčásti pochybným  lékařským názorům, např. ohledně léčení cukrovky, jej jeho bis‐
kup roku 1920 nuceně přeložil do Zizersu v Graubündenu. Roku 1922 absolvoval zkoušky před 
lékařským kolegiem, aby směl provozovat »praxi nejedovatého  léčivého bylinkářství«. Vybu‐
doval též bylinkářský obchod a přednášel o využití rostlinného lékařství. Roku 1939 byla zalo‐
žena společnost »bylinkářský farář Künzle, a.s.«. Tato společnost přesídlila roku 1954 do obce 
Minusio (u města Locarno) a roku 1980 byla přetvořena v nadaci. 

Künzle  vydával  oblíbené  lidové  kalen‐
dáře, měsíčník »Salvia«  (o »nejedova‐
tém  léčivém bylinkářství«) a byl auto‐
rem  díla  »Grosse  Kräuterheilbuch« 
(»Velká  kniha  o  léčivých  bylinách«; 
vydaná roku 1944, později zpracovaná 
a  nově  vydaná  mimo  jiné  Rudolfem 
Fritz Weissem) a mnoha dalších publi‐
kací.  Jeho  kniha  »Chrut  und  Uchrut« 
(»Byliny a plevy«) byla po svém prvním 

zveřejnění  roku 1911 přeložena do několika  jazyků a  ještě dnes  je vydávána v aktualizova‐
ných edicích. 

Künzle působil až po svůj skon v Zizersu jako úspěšný podnikatel a publicista – byl však stále 
ve službách katolické církve. 

Ve městě Wangs lze putovat po »Cestě faráře Künzleho«, kterou zřídil a vyznačil Spolek fará‐
ře  Künzleho. Na  této  cestě  lze  rovněž  najít  jeskyni,  kterou  zbudoval  Künzle  se  svými  žáky 
a ostatními obyvateli obce. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Co se týče nákazy koronavirem a souvisejícího chování státních představitelů a částí popula‐
ce, pak  lze  konstatovat,  že od  začátku nákazy převládá bezobdobná neodpovědnost,  tedy 
čelných představitelů  států a velké  části obyvatelstva. Držitelé  státní moci nevyhlásili kvůli 
své neschopnosti – což musím opakovaně uvádět a zdůrazňovat – na samém počátku nákazy 
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nezbytná opatření, jež měla nutně vést k omezení a zastavení pandemie. Nevyhlásili je nejen 
proto, že nejsou v žádném ohledu schopni vést lid a že k tomu postrádají veškerou způsobi‐
lost, ale hlavně i proto, že nejsou schopni kvůli nedostatečné inteligentnosti sousledně, resp. 
logicky posoudit a chápat danou situaci. Jejich nedostatečná inteligentnost rovněž způsobu‐
je, že si nedokážou vytvořit schopnosti k tomu, aby mohli jednat předvídavě, správně se roz‐
hodovat a působit  racionálně, a proto  jsou zcela neschopni vypracovat a vyhlásit v krizové 
situaci –  jako právě v současnosti ohledně nákazy koronavirem – správné modely chování, 
prosadit je a nechat je realizovat v celé populaci. 

Z toho důvodu nebyly dosud vydány nutné a totální zákazy aktivity, ani jiné a funkční vyhláš‐
ky s bezpečnostními opatřeními na nezbytně dlouhou dobu, díky nimž by nákaza mohla být 
udušena  v zárodku  během  dvou  až  tří měsíců.  Proto  nastanou  i  v  nadcházejících  týdnech 
a měsících pro všechny populace mnoha států neblahé časy, jelikož budou znovu – či nově – 
silně  zasaženy nákazou. K pochopení  této  situace však – což  lze  jasně  rozpoznat – většina 
státních představitelů,  jakož  i většina  členů populace, postrádala nezbytnou  inteligentnost. 
Tak  to zůstalo od počátku nákazy koronavirem až po dnešní den, a tak to  i zůstane, neboť 
u většiny státních představitelů a obdobně konající většiny populace převládá obsáhle nero‐
zum a nesoudnost. To ovšem nyní, v nadcházející době, způsobí pozemskému lidstvu mnohé 
trápení a neštěstí a povede to k mnoha smrtelným obětem. Proto se průběh nákazy korona‐
virem  časově  protáhne  a  první  vlna  se  oslabí  až  po  delší  době:  První  vlna  se  teprve  nyní 
vzdouvá vzhůru, opět klesá níže a spěje ke svému vrcholu, jenž bude však dosažen až za delší 
řadu týdnů a vyžádá si počet mrtvých, který přesáhne první milión. Tentokrát bude silně za‐
sažena celá Evropa, neboť nyní se vymstí hloupost státních představitelů, kteří  lehkovážně 
zrušili  lockdown, namísto aby provedli nezbytnou a zásadní blokádu, která by nákazu nejen 
omezila, ale vedla by i k jejímu úplnému konci. Opačná chybná tvrzení – která se budou neu‐
stále vyskytovat – o tom, že již zuří očekávaná 2. vlna, jsou nevídaně hloupá a vedou k faleš‐
ným nadějím a k  tomu, že  lidé budou  tím spíše obecně zanedbávat bezpečnostní opatření 
vydaná proti nákaze – kvůli  tomuto chybnému  tvrzení  se  tedy může  stále  ještě probíhající 
1. vlna razantně rozšiřovat a vyžádá si v příštích měsících ještě mnoho tisíc smrtelných obětí. 
Celý nerozum většiny vůdčích osob států i obyvatel však přesto nedospěje k tomu, aby všich‐
ni nabyli pochopení, neboť  jak státní představitelé, tak  i sami obyvatelé  jsou úhrnem zcela 
neodpovědní. Nákaza bude tedy i nadále ohrožovat zdraví lidí, přičemž se celá záležitost mů‐
že  za  jistých okolností protáhnout na dalších 18  až 24 měsíců,  což  si  i nadále bude  žádat 
mnoho smrtelných obětí. Přitom již existuje riziko, že kvůli opomíjení všech nezbytných opat‐
ření k ukončení celosvětově zuřící nákazy se z celé věci vyvine trvalá globální pandemie, kte‐
rá bude moci přetrvávat po celá léta. 

Billy  Pěkné vyhlídky. V Íránu zemřelo kvůli koronaviru již přes 250 odborných  lékařů, při‐
čemž v Německu se nesmírně navýšil počet členů hnutí »Říšských občanů«, aniž by bezpeč‐
nostní služby věděly, kolik jich ve skutečnosti je. Je ovšem nesmyslné dále hovořit o nákaze 
koronaviru,  jelikož většina vládnoucích a přinejmenším 25–30 procent obyvatel stěží vládne 
rozumem  a  zdravým úsudkem. Na  to doplácejí  všichni  lidé,  kteří  vážně usilují o ochranná 
opatření a kteří se chovají správně a odpovědně, neboť jejich inteligentnost je právě vyspělá, 
a  jsou  tedy  inteligentní;  inteligentnost  ovšem  chybí  všem  kverulantům  a lidem,  kteří  věří 
konspiračním  teoretikům,  takže  nejsou  schopni  sami myslet,  a  podléhají  tedy  hlouposti. 
Hloupost předpokládá, že člověk nemyslí, a že tedy kvůli  lenosti myslet, kvůli víře či vzpur‐
nosti atd. nepromýšlí určité záležitosti atd., anebo toho není schopen, jelikož postrádá inteli‐
gentnost. Pokud  člověku  chybí  inteligentnost –  tedy  to,  co bylo  kvůli  chybnému označení, 
chybnému tradičnímu pojmenování a nevědomosti označeno výrazem »inteligence« a co se 
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i dnes chybně takto označuje –, pak je beznadějným případem, jelikož není schopen používat 
rozum ani zdravý úsudek. Tyto okolnosti je patrně nutné opakovaně vysvětlovat. Je vskutku 
nezbytné tyto záležitosti často a opakovaně vykládat,  jelikož dotyčné zcela chybné pojmy – 
které se mylně používají  již celá staletí – vyjadřují zcela chybné faktory,  jež vykazují  jiné vý‐
znamy, než jaké by byly správné. Tak je tomu v případě chybného pojmu »inteligence«, který 
latiníci  utvořili  na  základě  banálního  nedorozumění  ze  starořeckého  pojmu,  jenž  ve  svém 
prapůvodu znamenal totéž co »intelektní paměť«. To jsem se naučil už od tvého otce Sfath, 
který mě vzal k jednomu starému národu na Dálném východě, který se však v průběhu času 
rozpustil a rozptýlil po Orientu. 

Další informace zde: http://cz.figu.org/files/downloads/750.%20kontakt.pdf 

včetně témat: nový vývoj coronaviru, témata inteligentnosti a IQ, život z jedné buňky v pojetí 
od Darwina, viriony, hydrodynamický  regenerační konvertor, cestování v  čase do minulosti, 
vysvětlení k řecké mytologii: Mínotaurus a mořské panny, tzv. Sloní muž, stárnutí a věk Pleja‐
ren, A. Navalnyj, analýza chování lidí bludně věřících v boha atd., zásahy do Billyho počítače, 
Jack Rozparovač,  telefonické obtěžování Billyho  z USA,  resp.  snahy ho obrátit na víru atd., 
atp. 

 

O škodlivosti koronaviru a faktickém ohrožení,  

které z něho plyne 

Výňatek ze 737. kontaktní zprávy ze dne 20. dubna 2020 

Billy  To je v pořádku, není zač děkovat. Pak tedy naviděnou – uvidíme se příště. (…) Pokud 
souhlasíš, Ptaah, chtěl bych říct ještě toto: Z televize jsem se dozvěděl, že ohledně koronavi‐
rové epidemie všude kolují, obzvláště v Německu, ty nejšílenější a nejztřeštěnější spiklenecké 
teorie a nahání tak obyvatelstvu strach a děs a uvádí jej v omyl. To se sice dělo už i v dřívěj‐
ších  dobách,  kdy  zuřily  nákazy,  epidemie  a  pandemie,  např.  ve  středověku,  ale  i  v  letech 
1918–1920, kdy řádila »španělská chřipka«. Výskyt takovéto nákazy, epidemie či pandemie, 
představoval pro obyvatelstvo obecně  i  tehdy velké nebezpečí,  jelikož nikdo si nemohl být 
jistý, že se nenakazí – stejně  jako dnes v případě koronaviru. Jak vím,  i v dřívějších dobách 
byli  lidé uchváceni  spikleneckými  teoriemi.  Sfath mě  totiž brával do minulosti do  různých 
období, kdy vládly epidemie, a sice až do doby bronzové, tedy do období před více jak 4000 
lety. Sfath mi v různých dobách překládal vyslechnuté rozhovory, abych rozuměl tomu, co si 
tehdy  lidé povídali. Tak tomu bylo  i v době moru, přičemž německé slovo die Pest,  latinsky 
»pestis«, v řečtině »loimós«, neznamená nic  jiného než »nákaza« – žel zjišťuji, že stále více 
zapomínám svou řečtinu. Z těch překladů od Sfath a ze zkušeností všech těchto cest do mi‐
nulosti plyne i to, že žádná z nákaz nezasahovala jen určité věkové skupiny – jak to dnes tvrdí 
virologové a spol., – takže neplatí, že by koronavirem byli napadání  jen staří, starší a zdra‐
votně zatížení lidé. 

Ptaah  Ano, jejich tvrzení v žádném případě neodpovídají pravdě, neboť ten mutující a geno‐
vě stále se proměňující koronavir není vir, který by se u lidí orientoval specificky jen na urči‐
tou věkovou skupinu, ale je to vir napadající všechny lidi všech věkových kategorií – jak jsem 
ti už vysvětlil minulý rok. Napadá –  jak  jsem ti už několikrát vysvětlil – všechny orgány  jako 
jsou: plíce,  ledviny,  játra, slezina, mozek, střeva, žaludek, slinivka břišní a srdce, a sice také 
u ještě nenarozených dětí, malých dětí, starších dětí, mladistvých, dospělých všech věkových 
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kategorií až po  ty nejstarší. Za určitých okolností nastává  i nerušené napadání savců všech 
druhů a ras, ale i různých druhů zvířeny a dalších živočichů. 

Tento virus –  jakože žádný  jiný takto proradný typ viru  jsme dosud nezkoumali – odpovídá 
něčemu, co bude mít dlouhé existenční trvání a nebude se dát vyhubit, neboť vykazuje atri‐
buty, které zajišťují jeho další existenci v ryze impulzní podobě. To je i ten důvod, že – pokud 
se  jistí  infikovaní  lidé  z  choroby uzdraví, vytvoří  si protilátky a  žádný virus už u nich nelze 
prokázat – nákaza zůstane  i přesto nadále existovat jen prostřednictvím  impulzů, a sice bez 
možnosti to lékařsky prokázat. Z toho tedy plyne – existuje‐li virus dál na impulzní bázi a zů‐
stává‐li takto aktivní –, že může tím pádem znenadání opět vzplanout ze svého impulzně ži‐
vořícího stavu a nově uplatnit svou plnou aktivitu a dále může dojít i k nebezpečí nákazy. To 
celé přitom ale není nové propuknutí, resp. žádná reaktivace, nýbrž se jedná jen o náhlý pro‐
puknuvší stav opětovné přímé aktivity plynoucí ze skrytého stavu impulzní aktivity. Jedná se 
tedy o další, silné a přímé setrvání aktivity viru, který  je  impulzně uložen, což  je zvláštnost 
odpovídající dle mých znalostí  jen tomuto viru. Takovouto formu výskytu  jsem dosud nikdy 
nepoznal. A  toto  impulzní  setrvání viru v aktivitě,  jakož  i  schopnost dále aktivně existovat 
v dřímotě, aby se pak náhle z nějakého neznámého důvodu opět plně zaktivoval a  i nadále 
infikoval  či  jinak vyvolával nemoci,  to  je  rovněž  fenomén, který  jsme dosud nedokázali vy‐
zkoumat a je tedy i pro nás zatím záhadou. 

K tomu celému je potřeba zmínit i to, že hrozba infekce je v normálním i mimořádném přípa‐
dě vždy velká a nevypočitatelná, přičemž  infekce probíhá obzvláště mluvením, neboť takto 
dochází k přenášení viru z člověka na člověka. A k tomu dochází právě mluvením. Vydecho‐
vané kapénky se přenáší vzduchem na  jiné  lidi a ti  jsou  jimi pak nakaženi. Tomu  lze ovšem 
zabránit jen nošením vhodných roušek, jelikož ty zamezují dechu a kapénkám, aby se dostaly 
do volného prostoru a aby  je vzduch neodnášel dál. Tyto ochranné roušky ovšem musí být 
vyrobeny odborně, speciálně pro tento účel a z vhodného materiálu schopného filtrace, tak‐
že je potřeba dbát toho, že roušky z papíru nebo obyčejných látek bez filtru – které se vyrábí 
i podomácku – jsou absolutně nepoužitelné a zbytečné, takže produkty tohoto typu neslouží 
v žádném případě  jako ochrana. Nositelé  těchto vyrobenin se nechávají ukonejšit ve  faleš‐
ném bezpečí. To platí stejnou měrou jak pro průmyslově vyráběné, levné či zmetkové roušky, 
tak i pro průzory, resp. ochranné obličejové štíty, které nejsou přímo těsně na obličeji a jsou 
dole a po stranách otevřené. 

Billy  To vše, co říkáš ohledně koronaviru, shledávám zvláštní a tím se to stává ještě škodli‐
vější, než  jaké  to už ve skutečnosti  je. Dříve byly nákazy považovány  za  zvěsti  zla, přičemž 
obzvláště velké epidemie stály život mnoha  lidí, které  i zmrzačily či znetvořily. To vše  je ale 
dnes  ignorováno, neboť většina pozemšťanů – k nimž patří  i převážná většina vládnoucích 
atd. – žije prostě hloupě bez cíle a starostí co bude zítra a nepřemýšlí o pandemických udá‐
lostech historie, nýbrž slabomyslně jen na svátky a vzpomínkové slavnosti válečných událostí 
atd. Proto dnes  ani neexistují  žádné patřičné  zákony pro případ nákazy  a  ani  směrodatné 
směrnice pro nezbytné  soubory bezpečnostních opatření  a  způsobů  chování,  v  jejichž dů‐
sledku by pak bylo možné hrozící nákazu zavčasu utlumit a zcela zastavit dříve, než se z ní 
stane epidemie  či dokonce pandemie.  Jelikož ale převládá u absolutní většiny vládnoucích 
nulový intelekt* a tím pádem i nulový rozum a chápavost, pak je u nich v této věci všechna 
snaha marná a vše je ztraceno; a protože i většina obyvatelstva jedná sama na stejném prin‐
cipu bez cíle a viditelných úspěchů a v absenci rozumu a pochopení, tak se může každá kata‐
strofa bezmezně rozmáhat a může šířit smrt nouzi a bídu. 
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Když např. dříve svět sužovala morová vlna či jiné nákazy, pak volali obzvláště věřící v klam‐
nou představu boha  v důsledku  svého náboženského bludu  ke  svým neexistujícím bohům 
a nesmyslně úpěnlivě očekávali pomoc, takže se už ani nenamáhali utéct a ochránit se. Dále 
se  snažili  ve  své  klamné  představě  boha  vysvětlit  si  nákazu  pomocí  spikleneckých  teorií, 
a sice většinou v podobě trestu jejich rozhněvaného boha za jejich neposlušnost atd. Samo‐
zřejmě neznali příčinu dotyčné nákazy a uchylovali se ke své bludné víře a nakonec pokorně 
akceptovali trest jejich rozhněvaného boha či bohů, takže často museli coby vysvětlení sná‐
šet v naprosto oddané pokoře právě  tento boží  trest  či  trest bohů. Kromě  toho  tomu bylo 
v dřívějších dobách tak, obzvláště pak ve středověku v katolickém křesťanství, že vinou křes‐
ťanských náboženských předáků všeho druhu – počínaje běžnými kněžími posedlými klam‐
nou představou boha a konče  tím nejvrchnějším klamnou představou posedlým předákem 
v Římě, papežem – se doporučovala klamná představa boha, mše a procesí coby lék na pře‐
konání nemocí, nákaz a epidemií. Každodenní návštěva mší, účast na často prováděných sek‐
tářských, žebráckospásných procesích tím měla ukonejšit rozhněvaného imaginárního boha, 
což se samozřejmě prokázalo jako absolutní blbost a jako kontraproduktivní šílenství, neboť 
z toho celého vyvstal pravý opak. To proto, že místo  jejího zažehnání se choroba šířila stále 
více, jelikož v důsledku srocení bludně věřících se nákaza viry, bakteriemi a mikroorganizmy 
mezi lidmi velmi razantně rozšířila a stoupala. Nákazy se tak mohly dále nekontrolovaně šířit 
a nakaženo tak mohlo být nezadržitelně stále více lidí. I v tomto ohledu tedy vyplynulo – jako 
už od nepaměti v bezpočtech dalších záležitostech a případech, – že kvůli náboženské a sek‐
tářské klamné představě v boha zemřelo do dnešní doby stovky milionů lidí vinou nákaz, vá‐
lek, nenávisti a jménem bludně božských masakrů, anebo byly dokonce vyhlazeny celé náro‐
dy. Všichni  ti hloupí pozemšťané, kteří  věří  klamné představě boha, přesto přese všechno 
nedostávají rozum, ale na místo toho se všichni do jednoho nadále nechávají pokorně ohlu‐
povat a zastrašovat vrchními a nejvrchnějšími sektáři klamné víry v boha, stejně  jako  jejich 
stejně pomatenými služebníky. Dále se  jimi nechávají  finančně vykořisťovat a poštvávat  je‐
den proti druhému, aby pomocí vraždění, zabíjení a válkami atd. mohli na nejpřednější místo 
vítězně postavit vlastní bludnou víru v boha a jakoukoliv jinou klamnou víru v boha tak mohli 
odpravit a odkrouhnout. 

Vědomosti o zárodcích nemocí, původcích epidemií,  lécích a očkování  lidé tehdy ve starých 
dobách ještě neměli, takže se nedalo ani zachránit příliš mnoho lidských životů, což dnešním 
lékařstvím možné  je, ačkoliv  jsou v tom stále  ještě hodně velké rezervy. V průběhu historie 
lékařství se sice velmi namáhavě dospělo k lecčemu dobrému, i když často teprve přes mno‐
ho smrtelných pokusů a nebezpečných omylů, ale to vše dosud dosažené ve věci všech léků 
a terapií atd. žel neodpovídá tomu, co pozemské  lidstvo skutečně potřebuje, aby přemohlo 
zhoubné nemoci a nákazy dříve než propuknou. Také úřady, vlády a organizace celosvětově 
odpovědné  za  zdraví  lidstva  jsou  absolutně  neschopné  učinit  odpovědně  všechno možné 
k zabránění výskytu epidemií a pandemií dříve, než začnou zuřit. U většiny těchto žalostných 
institucí  je  hlavním  řemeslem  pouhé  chvástalství,  tak  tomu  bylo  odjakživa  a  je  tomu  tak 
i v dnešní době. I dnes převládá u této bandy obrovská absence rozumu a porozumění, takže 
i v dnešní době nesou odpovědnost za umírání mnoha lidí. To se týká i té části obyvatelstva, 
která ve své tupé hlouposti a v absenci zdravého  intelektu* podporuje řádění koronavirové 
nákazy a zahrává si se smrtí. 

Nuže, dnes je již mnoho nemocí a nákaz, které – jak dokazuje historie – dříve vedly k těžkým 
epidemiím a pandemiím a  stály  životy  stovky milionů  lidí, běžně  léčitelných nebo vymýce‐
ných. Dnes  je situace v Evropě taková, že od začátku 18. století už sice nedochází k nákaze 
morem  celých  skupin obyvatel, ale  jedná  se už  jen o  jednotlivce,  což  je ovšem v chudších 
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regionech  světa  jinak,  neboť  tam mor  stále  ještě  existuje.  I  španělská  chřipka  si  vyžádala 
v letech 1918–1920 mnoho milionů lidských životů, stejně jako si i koronavirus vyžádá stovky 
tisíc obětí na životech. Je to obzvláště chudoba, která přitom hraje značnou roli, ale naprosto 
speciálně stojí na prvním místě hloupost obyvatelstva a jeho vládnoucích, kteří jsou nejbližší 
spojenci těchto nákaz a jiných infekčních nemocí. Je to proto, že jejich pochopení a rozum je 
ještě natolik nedostatečně vyvinutý,  že celou  záležitost nákaz nedokážou ani pochopit, ani 
proti tomu uchopit a provést nezbytné soubory opatření. A faktem je i to, že v důsledku glo‐
balizace v celém světě se od minulého století vyskytlo mnoho nových chorob a nákaz, které 
pozemská medicína dodnes nezvládá a nedokázala  je vymýtit,  jako ebola, virus  západního 
Nilu, HIV a další. A co se v této věci událo v minulých sto letech, to se bude dít i v budoucnu 
v důsledku  přílišného množství  pozemského  lidstva,  resp.  přelidnění,  neboť  se  vyskytnou 
nové nebezpečné zárodky chorob a nákaz a přinesou s sebou stále větší a mohutnější poten‐
ciál pro nové epidemie. 

Ptaah  Tak tomu skutečně bude, neboť to odpovídá zákonitému důsledku přelidnění. 

Billy  Tak tomu je, já vím, neboť společně se Sfath jsem to viděl. 

* ve smyslu německého slova »das Intellektum« – pozn. překl. 

 

732. kontakt 

pondělí, 2. března 2020, 22:03 hod 

Ptaah  Tady jsem, Eduarde, můj příteli, abych ti odpověděl na tvé otázky, jak tě informovala 
Enjana. Řekla mi, že Bernadette a ty jste ohledně koronavirové pandemie sepsali informační 
leták, který chcete rozšířit všem členům, načež  jsem  řekl, že sem přijdu a  ještě k tomu pří‐
padně něco doplním. 

Billy     Ano, Elizabeth mi nafaxovala e‐mail od Andrea Bertuccioliho, na který jsem měl dodat 
nějaké odpovědi ohledně epidemie koronaviru, načež jsem Bernadettě podal pár informací, 
o kterých jsme ty a já posledně hovořili. Takže to, co sepsala, je toto zde: můžeš si to přečíst, 
a pak to společně můžeme třeba  ještě dál rozpracovat,  čímž mám na mysli, že bys k tomu 
mohl dodat  ještě další  informace a ty bych k tomu hned sepsal. Tvé  informace  jsou zřejmě 
důležitější než ten nesmysl, který šíří naši pozemští »odborníci«. 

Ptaah  Tito »odborníci«, jak je oprávněně s vyčítavým tónem označuješ, jsou všichni do jed‐
noho lidé, kteří by měli nést v rámci svého úřadu tu největší odpovědnost za obyvatele všech 
států. Jsou ale pro svůj úkol a naplnění svých povinností absolutně neschopní a nezodpověd‐
ní, jak jsem ti už vysvětlil při našem rozhovoru 6. ledna. 

Billy     Dobrá,  pak  tedy můžeme  rovnou  začít  s prací,  ale mám  tu  pak  ještě  jednu  otázku 
od někoho, totiž zda vitamín C posilující imunitní systém zabraňuje nákaze, o čemž sice vím, 
že tomu tak není, ale na to můžeš později odpovědět. A chceš‐li něco dalšího zevrubně vy‐
světlit k těmto výkladům a seznamu otázek zde, což  jistě zabere nějaký čas, pak by to bylo 
dobře. 

Ptaah  Ano,  vše  vysvětlit  zabere nějaký  čas, neboť  jak  vidím, musíme něco doplnit  a  také 
k těmto  výkladům  ještě  i  něco  přidat,  přičemž  smím  jistě  očekávat  ještě  i  tvou  výpomoc 
u toho, co tu Bernadette dle tvých pokynů zde písemně zaznamenala, že? To celé jste už ro‐
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zeslali, ale bude potřebné, když k tomu ještě něco doplním, takže později to celé – co už bylo 
rozeslané – vyměníte s tím, co k tomu bude teď ještě navíc doplněno. 

Billy     Jistě, když myslíš … 

Ptaah  Takže začněme, … 

 

Novinky ohledně koronaviru, na co je třeba s rozumem dbát 

Všechny následující údaje a doporučení odpovídají 

výkladům a vysvětlením Plejare Ptaah 

 

Pro informaci 

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

Patogen byl přenášen převážně přímou nebo nepřímou kapénkovou infekcí, a sice prostřed‐
nictvím kapének z dechu, resp. aerosolu. 

1. Mluvíme‐li, vydechujeme z úst vlhkost a také nosem vypouštíme dech při mluvení ja‐
ko velice  jemnou mlhu kapének, resp. aerosol. Během tohoto procesu  je však vyde‐
chovaný vzduch z úst a z nosu zviditelněn pouze v chladných dnech, nikoli v těch tep‐
lých, má nicméně tu vlastnost, že se za podmínek chladného vzduchu tento vydecho‐
vaný aerosol rozpíná do vzdálenosti půl metru a je následně blízko stojící osobou bě‐
hem rozhovoru vdechován, což v tomto smyslu vede ke kapénkové infekci. 

2. V  chladných  dnech  výdech  z úst  kondenzuje,  oblak  kapének  z dechu,  resp.  oblak 
exspiračních  kapének  se  zviditelňuje  a  vypadá  ve  vzduchu  jako malé mlžné mraky 
z úst a nosu. 

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

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

5. Je  třeba znovu zmínit, že dechový aerosol  člověka,  je patrný vždy  tehdy, vstupuje‐li 
teplý a  vlhký dech  z úst a nosu do  studeného a  vlhkého  vnějšího prostředí. Důvod 
spočívá  ve  fyzikální  vlastnosti  vzduchu,  neboť  ten může  absorbovat  pouze  určité 
množství vodní páry a  zviditelnit  ji. Také  teplý vzduch pohlcuje vodu, dokonce více 
než studený vzduch, vlivem  čehož se  tento  teplý vzduch vycházející z úst šíří dále – 
na rozdíl od šíření v chladném vzduchu – a navíc neviditelně, a to až do vzdálenosti 
přibližně  dvou  (2)  metrů,  který  odpovídá  nejzazší  výdechové  hranici,  ovšem 
v závislosti na povětrnostních podmínkách to může být dál. 

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

7. Jak se dechový aerosol stále dál ochlazuje, mění se pára z dechu takovým způsobem, 
že vznikají malé vydechované kapénky, které se vznášejí ve vzduchu a šíří se. 

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

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

To vše platí  i pro novou epidemii, a sice navzdory mnoha dalších tvrzení a fake news, které 
postrádají  jakýkoliv reálný základ. K tomu budou v příští době, a v příchozím měsíci dubnu, 
v Evropě  ve  veřejných médiích  rozšířené  různé  volně  vymyšlené  »zaručené  zprávy«,  které 
mají  pojednávat  ohledně  koronaviru  o údajném  »pravdivém«  vzniku,  zveřejnění  a  o mno‐
hých údajných okolnostech v Číně. V pravdě je ovšem všechno pouze senzační smyšlenka, lež 
a šalba bezohledných a velmi nepoctivých novinářů nenávistných vůči Číně, bažících po sen‐
zacích, nemajících svědomí, kteří chtějí svým prolhanými díly poštvat světové obyvatelstvo 
proti  Číně,  což už  v polovině dubna povede  k dotyčným obviněním, nenávistným  tirádám, 
hrozbám a urážkám. Celý začátek toho budou »zaručené mediální zprávy« evropských žurna‐
listů vycházející ze šalby a klamu; zprávy, po celém širém světě vyvolají spiknutí a hrozbu vůči 
Číně. 

Výskyt nyní zuřící koronavirové pandemie jsi již předpověděl v roce 1995 poté, co o ní i Que‐
tzal v roce 1989 hovořil, což bylo tehdy písemně zachyceno, jako obvykle. A tato předpověď 
se,  jak  je  zvykem,  stala  skutečností, přičemž už  v polovině minulého  roku 2019  se nakazil 
koronavirem  první  člověk  při  jednom  testu  v tajné  laboratoři  v důsledku  neopatrnosti 
a ve Wu‐chanu pak nakazil coronavirem další lidi, takže až do prosince vinou tohoto viru ze‐
mřelo více jak 240 osob. A to bylo v době, než byl vir objeven jinou osobou, která byla zatče‐
na a obviněna z poštvávání národa, načež pak počátkem února 2020 na následky epidemie 
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zemřela. Jinak znějící novinářská tvrzení a volně smyšlené prolhané rozhovory, že koronavi‐
rová epidemie byla různě předpovězena a varovalo se před ní už před 10–15 lety, nejsou nic 
jiného než lži a fake news. Totéž platí o lžích, že epidemie byla rozpoznána už v polovině lis‐
topadu 2019 a následně byla informována nejvyšší vláda Číny a Světová zdravotnická organi‐
zace. A co se týká počtu uvedených jmen údajně »zúčastněných« ze zdravotnictví a z úřadů, 
kteří  se  údajně  v administrativách mají  snažit mobilizovat  nejvrchnější  čínskou  vládu  –  ta 
ovšem údajně nic nebrala vážně a údajně  ignorovala veškeré  soubory opatření k zamezení 
epidemie  –  tak  i  všechna  tato  tvrzení  se  rovnají  jen  pavučině  lží.  Ty  se  už  brzy  přemění 
v celosvětovou zlou spikleneckou teorii a v nenávist vůči Číně a  jejímu obyvatelstvu, pokud 
ten nezodpovědný  státní mocnář  ve  Spojených  státech  amerických bude obelhávat národ 
a bude Čínu pomlouvat. 

Všechny ty vznikající fake news atd. ve věci údajných dřívějších znalostí koronavirové epide‐
mie – že už prý byla rozpoznána počátkem listopadu 2019 a byla nahlášena úřadům a nejvyš‐
ší vládě Číny, ta na varování ale prý nereagovala a ani nepodnikla žádná opatření proti pro‐
puknutí epidemie – se rovnají jen a pouze prolhaným fake news, stavějících na spikleneckých 
teoriích. Skutečná fakta v této věci jsou ta, že úřady ve Wu‐chanu byly na nákazu upozorněny 
teprve 8. prosince 2019 a ty ji pak nahlásily nejvrchnější vládě, ta ovšem nic nepodnikla. Jen 
tuto vinu lze přičíst na vrub čínské vládě, že po rozpoznání a uvědomění si šíření koronaviru 
se nechopila nutných a nezbytných opatření, a tím otevřela cestu chorobě a podpořila vzni‐
kající pandemii. To proto, že nezodpovědně ihned nepodnikla – jak už bylo řečeno ‐ nezbytná 
opatření k zastavení  již  rozběhnutému  šíření epidemie.  Čínské úřady a vláda držely ovšem 
v tajnosti propuknutí  a průběh  epidemie,  která  se už  tehdy  znatelně musela  zákonitě  stát 
pandemií –,  čímž  se prohrála  šance,  aby  se  ještě  zabránilo  celosvětovému  šíření  choroby. 
A tato promeškaná šance bude mít jen v následujících dvou měsících za následek, že – jen to, 
co se uvede oficiálně –, po celém světě budou asi tři miliony lidí infikováni koronavirem, což 
bude ve skutečnosti 10,4x více. Až do konce dubna navíc dle oficiálních čísel na tuto epidemii 
asi 200 000  lidí zemře, přičemž ani tato oficiální čísla nebudou odpovídat pravdě, nýbrž dle 
našich velmi přesných a exaktních výpočtů na základě pohledů do budoucnosti to bude více 
jak 512 000 lidí. Takže oficiálně uváděné počty budou jen ty, které budou úřady a státní vůdci 
uvádět, ale celosvětový počet statisticky nezachycených případů bude mnohem vyšší, jak to 
už bylo od počátku epidemie, jak to je i dnes a zůstane i nadále. Vzniká to jednak v důsledku 
nepřesných hlášení a registrací a jednak proto, že mnoho vlád a zdravotních úřadů atd. sku‐
tečná čísla zamlčují či vědomě falšují a navíce také mnoho  infekcí a z nich plynoucích úmrtí 
nebudou známá. 

Tento nový koronavirus je další vývojovou mutací epidemie SARS, a nyní se rychle šíří po celé 
Zemi  jako  pandemie,  což  ovšem  většina  všech  státních  vůdců  a WHO  –  nezodpovědných 
a svých úřadů neschopných – nerozeznává a nechce si uvědomit, což se týká i všech zdravot‐
ních organizací všech států, které to celé bagatelizují a nerozpoznávají tragédii, až nakonec 
bude příliš pozdě a vyžádá si to stále více mrtvých, jak se to stalo ve Wu‐chanu už v polovině 
minulého roku, kdy epidemie začala a vyžádala si mnoho mrtvých, což ovšem nebylo rozpo‐
znáno a známo, takže teď koronavirová pandemie řádí ve všech zemích světa. 

 

Pravidla, která mají být dodržována 

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

 

Jak se projevuje infekce koronaviry resp.,  

jaké se např. projevují symptomy,  

když se vir Covid‐19 stane akutním 

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

 

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

Od svého propuknutí ve městě Wu‐chan v Číně – coby takříkajíc pokračující epidemie SARS – 
se způsob chování a působení koronaviru hodně změnil. Výrazně zagresivněl, a proto se šíří 
mnohem rychleji a silněji  i v Evropě nejprve mezi staršími  lidmi s oslabeným  imunitním sys‐
témem v porovnání s mladými lidmi se silnějším imunitním systémem. To se ale rychle změ‐
ní,  takže se pak choroba přenese na mladší  lidi, což si během příštích dvou měsíců vyžádá 
celosvětově na 200 000 obětí. Podle plejarische údajů bude zjevně nejprve chorobou těžce 
zasažena  severní  část  Itálie,  načež  celá  Evropa  nezůstane  poté  ušetřena.  Protože  se  virus 
stane choulostivě nakažlivější, proto bude aktuálně mutující koronavirus agresivnější, takže 
pandemii velmi rychle nezůstanou ušetřeny imunitní systémy lidí všech národů. 

 

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

V současné době není možné odhadnout, jak dlouho zůstane koronavirus aktivní. Konstato‐
vat však  lze  již  to,  že  s  rostoucí  teplotou neslábne. Chřipka a některé další viry  jsou citlivé 
na vyšší venkovní teploty, a proto mají tendenci se na jaře a v letních měsících stahovat, což 
znamená, že svou aktivitu snižují. V případě koronaviru hovoří pozorování proti této závislos‐
ti na teplotě, neboť agresivně působí nejen v chladnějších zónách naší planety, ale i v jihový‐
chodní Asii a např. v Austrálii a dalších teplých zemích, kde se šíří stejně rychle,  jako u nás 
v Evropě. Lze proto odvodit, že je virus na klimatu nezávislý a že je tedy riziko infekce rovněž 
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na klimatu nezávislé. Podle posouzení síly/intenzity koronaviru, která se v této podobě udrží 
dlouho, se lze domnívat, že se virus udrží po dlouhý čas a dle okolností to bude dva nebo tři 
roky a může přivodit mnoho zla. A protože virus není forma života, ale organická struktura, 
tak ho nelze zabít, nýbrž ochromit  jen díky silnému  imunitnímu systému, který se musí ob‐
zvláště proti viru posilovat vhodným medikamentem posilujícím  sílu  imunity. V principu  se 
jedná  u  takovéhoto medikamentu  o očkování,  které  se  ovšem  proti  koronaviru musí  vy‐
zkoumat, pak otestovat a vyrobit, což je časově náročná věc a může trvat měsíce nebo roky. 

 

Jak se virus přenáší a jaké je jeho existenční trvání  

mimo lidské tělo? 

Proti koronaviru, který »nežije«, ale pouze  jednoduše »existuje« coby organická  struktura, 
není žádná speciální terapie, takže  lze prozatím provádět  jen mimořádná preventivní opat‐
ření proti nákaze a vlně onemocnění. Koronavirus se šíří kapénky, resp. kapénkovou infekcí, 
a sice obzvláště při vydechování z úst, ale  i přes ruce a napadené plochy, kterých se člověk 
často dotýká. Vir se může přenášet např. přes kliky od dveří, zvonky, noční stolky, záchody 
a další předměty z kovu či umělé hmoty atd., které jsou v přímém kontaktu s člověkem naka‐
ženým koronavirem. 

V průměru překoná koronavirus až pět dní – přičemž  je to v závislosti na okolí  i déle,  jak  je 
uvedeno  níže.  Při  normální  pokojové  teplotě  a  na  površích  různých materiálů  překoná  až 
devět dní, a přitom zůstane plně infekční. Z toho také plyne, že se existenční doba viru stup‐
ňuje při chladu a při vysoké vlhkosti. Na rozdíl od bezpočtu jiných virů, u kterých je doba je‐
jich existence známá jen v málo případech, tak v případě koronaviru je v současné době jeho 
doba existence známá! Dokáže zůstat aktivní za  jistých okolností,  i mimo  lidské  tělo, nejen 
několik málo hodin – jako je to v případě jiných virů – ale dokonce mnoho hodin a při výhod‐
ných podmínkách i dnů. 

Jak bylo vysvětleno, virus je šířen kapénkami infikovaných osob, což jsou ty, které jsou vylu‐
čovány z úst a nosu  lidí ve formě vydechovaného aerosolu pokud pokašlávají a mluví. Ty se 
pak přenáší na krátké vzdálenosti vzduchem na jiné lidi, kteří to vdechnou, ale dosedá to vše 
i na oblečení a ruce atd., a tak to infikuje další lidi. Vir se může usadit i na potravinách – jako 
na rozkrájené ovoce a zeleninu – a na libovolné povrchy, kde se, jak už bylo na začátku řeče‐
no, může udržet dlouhou dobu  aktivní dříve, než pak  konečně ochabne  a odejde.  Je  tedy 
naprosto možné, že se člověk může nakazit už tím, že se dotkne oblečení či těla infikovaného 
člověka a přenese si vir z jeho oděvu na sebe, anebo že sní např. ovoce  či něco  jiného, co 
bylo předtím kontaminováno kapénkami infikované osoby. Pokud dojde k infikování obleče‐
ní, pak nestačí, aby se přes noc volně pověsilo někde venku, neboť v něm vir dokáže zůstat 
dlouho aktivní, ale je nutné ho důkladně vyprat, aby virus zaručeně pozbyl své existence. 

V principu  je  třeba dbát na dodržování minimálního odstupu k dalším  lidem 1,5 metru, ale 
správně je nutno dodržovat dva (2) či dokonce tři (3) metry. Rozumné je také nikomu nepo‐
dávat ruku při pozdravu atd. a mýt si pravidelně ruce vhodným přírodním mýdlem, pokud se 
nelze vyvarovat dotyku nějakého jiného člověka, anebo když se ve veřejných prostorech člo‐
věk musí dotýkat např. klik od dveří, madel atd. Namísto užívání veřejné dopravy je žádoucí, 
pokud  je  to možné,  jet  vlastním autem a  v něm pravidelně desinfikovat např. dveřní  kliky 
a volant. Nemělo by se využívat chemických prostředků na mytí rukou, ani chemických desin‐
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fekčních prostředků, neboť  jsou škodlivé vůči pokožce a navíc vnikají póry rukou do organi‐
zmu a způsobují choroby a onemocnění. 

Dále  je nutno  říct,  že desinfikování  rukou chemickými přípravky není  jen  jednoduše  zdraví 
škodlivé, ale už po krátké době se dostavuje těžká otrava desinfekčními přípravky – pokud se 
několikrát každý den opakovaně desinfikují ruce těmito jedovatými prostředky, načež to ne‐
gativně ovlivní  celý organizmus. Kromě  těžkého organického utrpení a onemocnění  se  tím 
mohou vyvolat nepříjemné a dokonce těžké závratě, nejistota v chůzi, poškození myšlenko‐
vo‐pocitové‐psychiky, a může vzniknout i nevolnost, poškození zraku, neurologická onemoc‐
nění a poruchy chování atd., které dle okolností mohu trvat celoživotně. 

 

Jak lze nejlépe podpořit vlastní imunitní systém, 

může vitamín C zabránit infekcím a nemocem, a může po uzdravení se 
z koronaviru vzniknout imunita? 

Pouhý příjem dodatečného množství vitamínu C nestačí k tomu, aby se imunitní systém udr‐
žoval v dostatečné aktivitě. Za účelem posílení a podpoření  imunitního systému  jsou v pod‐
statě nezbytné zdravá strava, dodávající energii a sílu, a všeobecně dobré zdraví. Kromě vi‐
tamínu  C  jsou  nepostradatelné  ještě  další  vitamíny,  stopové  prvky  a minerální  látky,  jako 
např. zinek, vitamin B12, vitamin E atd., tedy různé biotické látky. Je proto dle okolností pro‐
spěšné – totiž dle stravy – vedle zdravého a dobře vybraného stravování pobírat pravidelně 
i nějaký dobrý multivitaminový přípravek nebo  jednotlivé nutné  látky, a  sice přinejmenším 
ve dvojnásobné dávce, než jakou doporučují výrobci. Žel, všechny na trhu dostupné doplňky 
stravy jsou silně poddávkované, což je známo i nám, neboť se i v tomto ohledu snažíme dobí‐
rat poznatků.  

Zdvojené  dávkování  multivitaminového  doplňku  stravy  je  dle  našich  poznatků  zpravidla 
nejen nezávadné, ale pro pozemšťany prospěšné, neboť se  jim normální stravou nedostává 
dostatečné množství biotických látek. 

Tím, že člověk přijímá vitamín C a multivitaminové přípravky, nelze ovšem zabránit případné 
nákaze virem;  to není možné,  i když  tyto vitamíny posilují  imunitní  systém a  různé orgány 
a tělesné funkce. V principu lze zabránit infekci viry, bakteriemi a rozličnými mikroorganizmy 
jen striktním dodržováním určitých obezřetných pravidel, opatření a způsobů chování. 

V podstatě může zkolabovat i ten nejsilnější imunitní systém, a sice tehdy, je‐li napaden ne‐
bezpečnými choroboplodnými zárodky vyvolávající šokující účinek a celý systém ochromí, což 
je opět  fakt, který  je celému pozemskému  lékařskému  světu neznámý,  stejně  jako  skuteč‐
nost, že organizmus jistých lidí se z koronaviru může uzdravit, ale tím nevzniká imunita, jeli‐
kož se vyvíjí kómatický  impulz, který navzdory uzdravení přesto nadále existuje, v důsledku 
čehož se může onemocnění opět obnovit, což ovšem neodpovídá reaktivaci, nýbrž dalšímu 
pokračování nemoci plynoucí z kómatického impulzu. Tím by mělo být, Eduarde, věci učině‐
no za dost. Trvalo to ale déle, než jsem si myslel. 

Billy     Tak tomu je vždy, neboť je tomu pořád tak, jako by člověku plynul čas mezi prsty. 

Ptaah   Ano, tento fenomén je mi také znám. 

Billy  Žel ale čas mnoho pozemšťanů »prošustruje«. 

Ptaah  Co to znamená? To slovo neznám. 
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Billy  Znamená to »nesmyslně promarnit čas«, nebo také říkáme: »promrhat čas«, např. – 
mohu‐li to pro  jednou vyslovit – ti, kteří  jako hloupí fanatičtí diváci nemající žádnou vlastní 
iniciativu, aby  sami něco užitečného vykonali, například navštěvováním nesmyslných  spor‐
tovních akcí, kde figurují pouze jako diváci, a bouřlivě‐primitivně tleskají a bučí, třeba kromě 
jiného u fotbalu, za který tito fanatici ještě navíc platí horentní vstupné. Sice platí »každému, 
co jeho jest«, ale myslím si, že člověk by měl ve svém volném čase opravdu začít dělat něco 
užitečného a inteligentního, aby se cítil smysluplně, místo aby marnil čas jako hloupý fanatic‐
ký a navíc ještě platící divák. Avšak k tomu, aby to člověk porozuměl a měl navíc vlastní inici‐
ativu, pohyboval se, dělal užitečnou práci, něco se naučil, dělal něco hodnotného pro sebe 
nebo pro ostatní, kteří třeba mohou potřebovat pomoc, k tomu potřebuje pochopení a ro‐
zum. Pokud však tyto předpoklady nejsou splněny, pak je všechno marné. Ale jak jsem řekl, 
každému co jeho jest, v důsledku čehož musí každý hloupý projít svým životem se svou vlast‐
ní hloupostí. 

Ptaah  Tak to nepochybně je. 

Billy  Přesně tak, ale k tomu se hned zeptám: Jak to chodí u vás, máte také takové profesi‐
onální sportovní akce,  jako  je zde u nás pořádají pozemšťané? Pozemšťané, kteří praktikují 
sport  jako takzvané povolání, protože si myslí, že  jsou k němu »povoláni« – odtud pochází 
i výraz »povolání« – se podle mého názoru štítí práce, a kasírují díky hlouposti  fanatických 
diváků horentní  výdělky  a mohou  si  žít  v přepychu.  Stejně  jako organizátoři,  šéfové  a  za‐
městnanci atd.  takzvaných klubů, které  jsou  také  financovány  z hlouposti bezmyšlenkovitě 
platících fanatických diváků, zatímco tito si však musí svůj vlastní příjem vydělávat sami tvr‐
dou prací. Inu: hloupost nezná mezí, a pokud tomu člověk propadne a není schopen logicky 
myslet a jednat, utrpí škodu, a v tomto případě tak, že hloupě a pitomě platí. A to je, myslím, 
stejně  kriminální  jako  kriminální machinace  různých  rodinných  klanů  a dalších podobných 
nespravedlností. 

Ptaah  Ne. U nás se sice  jednotlivě nebo ve skupinách cvičí  tělocvik, ale neexistuje  to  jako 
hlavní zaměstnání nebo  jako »povolání«,  jak říkáš ty. Naši  lidé praktikují  jako povolání svou 
fyzickou  zdatnost pro  své vlastní potěšení, což  zahrnuje  i umění, kterému  říkáte umělecká 
gymnastika, jak jsi jednou řekl. K takovým představením jednotlivců nebo skupin dochází i na 
veřejnosti, ale pouze  sporadicky a nikdy  za účelem  zisku, protože neznáme  žádný  finanční 
systém. 

Pokud  jde  o  prezentaci  tvého  úhlu  pohledu  na  nechuť  k  práci  určitých  »povolaných«  lidí 
a hloupost diváckých fanatiků, jak jim trefně říkáte, a vše, co s tím souvisí, určitě s tebou mo‐
hu souhlasit a jsem s tebou za jedno. 

Billy  Dobře, pak jsem v tobě ohledně této záležitosti získal spolubojovníka. Vidíš, a takhle 
se člověk odchýlí od toho, o čem jsem původně chtěl mluvit. V zásadě jsem se tě chtěl zeptat 
na něco ohledně koronaviru, konkrétně do jaké míry by se měly nosit ochranné masky, pro‐
tože ve skutečnosti jsou proti viru – stejně jako proti bacilům resp. bakteriím a jiným mikro‐
organismům – účinné pouze lékařské obličejové masky a brýle. I když jsme o této záležitosti 
diskutovali do značné míry už před měsícem, myslím, že je k tomu ještě potřeba něco dovy‐
světlit, protože  i  jednoduché dýchací masky, pokud zakrývají nos a ústa, mohou mnohému 
zabránit.  A  to  tak  –  jak  už  jsi  přece  vysvětlil  –,  že  vydechovaný  vzduch  a  kapénky,  jakož 
i »prskání«, které provází mluvení, se neroznáší dále a tím lze výrazně omezit rozšíření resp. 
nákazu jiných lidí a lze lecčemus zabránit i ve vztahu k sobě samému. To však neznamená, že 
by takové jednoduché ochranné masky chránily před viry a bakteriemi, protože to lze zaručit 
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pouze speciálními  lékařskými filtračními maskami. Takže si myslím, že bychom se měli opět 
zabývat tím, o čem jsme již diskutovali soukromě, a měl bys k tomu říci něco objasňujícího, 
také  to,  že  i  jednoduché masky mohou nabídnout určitou ochranu, ale nikdo by  se neměl 
cítit úplně v bezpečí, díky tomu, že je nosí atd. Také jsi již před nějakým časem řekl, že chceš 
ochranné masky otestovat. Udělal jsi to, Ptaah? 

Ptaah  Nejdůležitější věci již byly vysvětleny, ale mohu ještě něco dodat. A pokud jde o tes‐
tování ochranných masek, to jsme udělali, a je k tomu třeba leccos vysvětlit: 

A)  V zásadě musím nejprve vysvětlit, že ochranné masky dýchacího ústrojí jsou obvykle 
jednorázové masky/roušky, které  je potřeba po  jednom použití  zlikvidovat. Na dru‐
hou  stranu  je  obzvláště  důležité  říci,  že  používání  resp.  nošení  ochranných masek 
chrání  zdraví  a  život  a  z  dlouhodobého  hlediska  omezuje  nebo  zcela  zabraňuje 
vdechnutí zdraví škodlivých částic – jako je různý jemný prach, který zčásti obsahuje 
radioaktivní částice –, což snižuje riziko chorob a nemocí, zejména různých druhů ra‐
koviny. 

B) Podívali  jsme se na ochranné masky dýchacího ústrojí a velmi pečlivě  jsme prozkou‐
mali a otestovali širokou škálu  takových volně prodejných ochranných masek z hle‐
diska jejich vhodnosti. Přitom jsme si povšimli produktů, které jsou rozděleny do růz‐
ných tříd a nazývají se FFP1, FFP2 nebo FFP3 a které  jsou užitečné, ale nelze  je pro‐
hlásit za zcela bezpečné vůči choroboplodným zárodkům. Jedná se o ochranné polo‐
masky  a plné masky účinné proti  jemnému prachu  a  jiným  jemným  částicím,  čímž 
chrání dýchací cesty před nebezpečnými aerosoly, resp. před vydechovanými kapén‐
kami a před různými druhy prachu, jako např. venku, na ulici nebo na pracovišti atd. 

C) Ochranné masky FFP1, FFP2 nebo FFP3 jsme podrobně testovali na bezpečnost z hle‐
diska  jejich  použitelnosti  a  propustnosti  s  ohledem  na  viry,  bakterie  a mikroorga‐
nismy, jakož i jemný prach, kouř a další toxiny, a také obzvláště důležitou přiléhavost 
ke všem částem obličeje, zejména kolem očí, dýchacích orgánů a brady. V našich tes‐
tech mělo důležitost i utěsnění masky, a to do jaké míry může vzduch proudit dovnitř 
a ven a vnášet na okrajích masky zvenčí bakterie do dýchacích orgánů a do úst. 

D) Výkon filtrů masek FFP se stejně jako vybavení masek liší, například skutečnost, že fil‐
try mohou mít  výdechový  ventil,  což  je  obzvláště  důležité  tehdy,  když  je  potřeba 
v závislosti na materiálu masky regulovat dýchací odpor. 

E) Pokud však jde o nezbytnou ochranu proti virům, bakteriím a mikroorganismům, tyto 
ochranné masky chrání před viry atd. pouze částečně nebo vůbec ne, ačkoli výrobci 
tvrdí opak. V každém případě platí tato nezpůsobilost na produkty FFP1 a FFP2. Pro‐
dukt třídy ochrany 3 je třeba posuzovat odlišně, a to i když nezaručuje 100% spolehli‐
vou ochranu proti bakteriím, mikroorganismům a virům, jako je tomu i v případě sou‐
časně zuřícího koronaviru, neboli Covid‐19, nicméně podle našeho hodnocení může‐
me tuto ochrannou masku doporučit  jako dobrou a do značné míry ochrany schop‐
nou. 

F) Všechny tyto tři FFP ochranné masky se liší zejména z hlediska účelu použití, a v dů‐
sledku toho  je  jejich ochrany schopnost určena  jejich ochranným filtrem a  jeho pro‐
pustností. 

G)  Všechny  tři námi  testované  typy ochranných masek dýchacího ústrojí  jsou  vhodné 
produkty, které přede vším velmi užitečně chrání před aerosoly na bázi olejů a vody, 
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jakož  i  velmi  užitečně  chrání  před  jemným  prachem,  jiným  prachem  všeho  druhu 
a kouřem a mohou být použity při různých pracovních procesech, kde nabízejí spoleh‐
livou ochranu. 

H) V závislosti na aplikaci a potřebách lze vhodně použít filtry na ochranu dýchacích cest 
všech tří tříd, FFP1, FFP2 nebo FFP3, ale filtr FFP3 třídy tři  lze díky dobrým vlastnos‐
tem  jeho  filtru do značné míry použít k ochraně před viry, bakteriemi a mikroorga‐
nismy, přičemž však v závislosti na genové variaci koronaviru nabízí podle okolností 
pouze částečnou, ale přesto zpravidla obecně dobrou nebo úplnou ochranu. 

Takhle se to tedy Eduarde, můj příteli, má, ale dále je k tomu třeba vysvětlit: 

1) Volně  prodejné  ochranné  masky  dýchacího  ústrojí,  které  se  také  nazývají 
masky/roušky na nos a ústa nebo obličejové masky atd., nijak nechrání proti korona‐
viru,  ani  proti  bakteriím  a mikroorganismům,  což  platí  i  pro  podomácku  vyrobené 
ochranné masky  všech  typů a materiálů,  jakož  i  kapesníky,  šály, multifunkční nebo 
čisticí ubrousky, plyšové ručníky i šátky na hlavu, ručníky na obličej, kukly a šály atd. 

2) Běžně komerčně dostupné ochranné masky dýchacího ústrojí nebo doma vyrobené 
ochranné masky všeho druhu mohou být v každém případě smysluplné ohledně vy‐
dechovanému vzduchu a vydechovaným kapénkám a »prskání« při mluvení, a to  jak 
v případě toho, kdo masku používá, tak jeho okolí.  

3) Nosit  takové masky  v  případě  nakažlivých  nemocí,  zejména  epidemií,  je  naprosto 
vhodné a nezbytné při styku s jinými  lidmi mimo domov, jako podle okolností v pra‐
covních prostorách i ve veřejné dopravě, obchodních domech a na shromážděních li‐
dí atd. 

4) Dobré, běžně  komerčně dostupné ochranné masky dýchacího ústrojí by  vždy měly 
být takové – i ty ze samovýroby –, aby se daly používat dlouhodobě a následně se da‐
ly  také umýt přírodními antibakteriálními prostředky a bylo  je možné znovu použít. 
Přitom může být užitečné masky/roušky po umytí – nikoli v pračce – nastříkat  leh‐
kým, ne chemickým, ale přírodním antibakteriálním prostředkem. 

5) Nošení běžně komerčně dostupných obličejových masek nebo vlastních ochranných 
masek proti nakažlivým chorobám, zejména v případě epidemií, nezaručuje ochranu 
před infekcí nebezpečnými viry, bakteriemi nebo jinými mikroorganismy, takže z no‐
šení vyplývající falešný pocit »bezpečí« je zdraví nebezpečný. 

6) Běžně komerčně dostupné masky na obličej a vlastní masky všeho druhu mohou být 
také užitečné proti prachovým částicím apod., ale nikdy proti prevenci infekce zdraví 
škodlivými zárodky,  jako  jsou viry, bakterie a mikroorganismy všeho druhu. Nejlepší 
ochranou k zabránění  infekce  je vždy dostatečně velká vzdálenost mezi  lidmi navzá‐
jem. Pro mnoho lidí, kteří mají nosit ochranné masky, to ale žel znamená, že se záro‐
veň  stanou bezohlednými a  lhostejnými, přestanou přísně dodržovat nezbytná pre‐
ventivní opatření, a proto se i navzdory použití masky infikují zárodkem nemoci. 

7) Nošení ochranných obličejových masek proti choroboplodným zárodkům, zejména vi‐
rům  a bakteriím,  jakož  i  proti  jiným  zdraví  ohrožujícím mikroorganizmům  různých 
druhů,  je podmíněno použitím vhodných, speciálně vyrobených  lékařských výrobků, 
které jsou pravděpodobně dostupné pouze ve specializovaných prodejnách.  
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8) Při použití běžných, komerčně dostupných ochranných obličejových masek  je  třeba 
dbát na to – a je třeba znovu opakovat a dávat na to pozor –, že takové masky, stejně 
jako  ty doma vyrobené, absolutně nechrání před koronavirem, ani před  škodlivými 
bakteriemi  a  všemi  druhy mikroorganismů,  pokud  existuje  přímý  nebo  příliš  blízký 
kontakt  s  infikovanými  lidmi.  Proto  je  od  takových  osob  nezbytně  nutné  udržovat 
směrodatnou vzdálenost 2 metry,  i když  je použita běžně komerčně dostupná nebo 
doma vyrobená obličejová maska. 

9) Účinnou a skutečnou ochranu proti koronaviru a také proti různým dalším nebezpeč‐
ným  zárodkům, nabízejí pouze  speciální  celoobličejové  lékařské masky,  stejně  jako 
částečně i běžné lékařské masky, které mají dezinfekční filtry, ale po použití je třeba 
je zlikvidovat, zatímco jiné jsou určeny pro vícenásobné použití a mohou být vybave‐
ny vyměnitelnými dezinfekčními filtry. 

10) Aby byla ochrana proti koronaviru, stejně jako u určitých jiných nakažlivých chorobo‐
plodných  zárodků,  skutečně  efektivní,  je  nevyhnutelné  nosit  zároveň  s vhodnou 
maskou na ochranou dýchacího ústrojí  také náležité ochranné brýle, protože určité 
choroboplodné zárodky, obzvláště různé viry, využívají ke svému přenosu vlhkost, za‐
tímco  jiné,  jako např. viry chřipkové, mají rády vlhkost zcela nepatrnou. Následkem 
toho se některé rozšiřují spíše za sucha, avšak  jiné za vlhka, a proto by měly být při 
nebezpečí nakažení v každém případě používány nejen maska  či  rouška na ochranu 
dýchacího ústrojí, nýbrž také dobrá ochrana očí. 

11) Nošení ochranné masky dýchacího ústrojí by mělo být, pokud jde o koronavirus, do‐
držováno, avšak ne zbytečně např. na ulici, když zde zrovna nikdo neprochází nebo 
projde jen občas někdo, ke komu se navíc ani nepřiblížíme, nýbrž ve formě nejméně 
dvoumetrových  rozestupů mezi  jednotlivými  lidmi. Z tohoto bezpodmínečného pra‐
vidla neexistují žádné výjimky, je neodkladně nutně nevyhnutelné, protože pouze tak 
lze zamezit pandemii koronaviru a tím také mohou být pomalu sníženy a posléze zce‐
la  eliminovány  počty  dalších  nakažených  a  smrtelných  případů.  To  ale  nenastane 
v krátké době, neboť tato epidemie je urputná a nadobro neskončí až tak rychle. 

12) U lidí, kteří nosí kvůli epidemii koronaviru ochranné masky dýchacího ústrojí má tato 
skutečnost –  kromě ochrany  vůči nakažení –  zároveň  ještě  jiný důležitý  a pozitivní 
aspekt a efekt, a totiž: 

a)  Úhel  pohledu  resp.  perspektiva  lidí,  kteří  nosí  ochrannou  masku,  se  změní 
k pozitivnímu, protože se navzájem myšlenkově konfrontují s nebezpečím koronaviru, 
načež  se dobrovolně  začlení do nutných opatření,  která přispějí  k potlačení pande‐
mie. 
b) Myšlenková a pocitová hnutí lidí nosících masky působí positivně na jejich psychic‐
ký stav a uklidňujícím způsobem reguluje jejich napětí. 
c) I když běžně prodejné nebo podomácku vyrobené ochranné masky nezaručují žád‐
nou účinnost proti koronaviru, naše objasnění dokazují, že používání takových masek 
přináší dobré a pozitivní účinky ohledně výše  zmíněných aspektů a efektů, přičemž 
také z toho vyplývají důležitá a nutná bezpečnostní opatření a jejich dodržování hod‐
ně přispívá k tomu, že jako pravděpodobný důsledek, počet infikovaných a úmrtí po‐
stupně klesá. 
d)  Celý  tento  postup  vyvolává  účinné  psychologické  pochody,  které  u  rozumných 
a chápavých lidí působí celkově uklidňujícím způsobem na myšlenky, pocity, a na psy‐



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 31 říjen 2020 20 

chiku, a zprostředkovávají tak určitý pocit bezpečí, který má positivní vliv na chování 
a také na to, že nošení ochranných masek a dodržování nutných a dostatečných od‐
stupů od jiných lidí je pokládáno za normální a dodržováníhodné. 
e) Bezpodmínečně je si třeba uvědomit, že nerozumní a nechápaví lidé z různých so‐
beckých, egoistických a bezohledných důvodů, jakož i z rozhořčení, rebelují proti po‐
žadovaným opatřením a nařízením a nedodržují je, což způsobuje zmatek a poškozuje 
a ohrožuje zdraví celé společnosti. 

13) V  zásadě  je  ochranný  účinek  běžných  jednoduchých  ochranných  dýchacích masek 
proti koronaviru přeceňován, protože na jedné straně tyto běžně prodejné nebo po‐
domácku vyrobené masky nemají proti viru žádný ochranný účinek a na druhé straně 
proto, že ochranného účinku není zpravidla na otevřených plochách a na ulici vůbec 
zapotřebí, protože virus  se nepřenáší volným vzduchem, ale pouze  tehdy, když do‐
chází ke komunikaci mezi lidmi, kteří jsou příliš blízko u sebe. 

 
14) Falešná doporučení odborníků – nebo těch, kteří by si jimi přáli být, k nimž patří i ur‐

čití virologové,  lékaři a medici atd. –, že nošení běžně prodejných nebo podomácku 
vyrobených  jednoduchých ochranných dýchacích masek na ústech  je naprosto bez‐
pečné a zabraňuje nákaze koronavirem,  jsou škodlivá nebo přinejmenším nebezpeč‐
ná,  nedbalá  a  nesprávná  tvrzení  nebo  lži,  protože  ve skutečnosti  mohou  zásadní 
a účinnou ochranu před nebezpečnými viry, bakteriemi a mikroorganismy nabídnout 
pouze ochranné profesionální zdravotnické masky. 

15) V zásadě mohou běžně prodejné nebo podomácku vyráběné masky zabránit  infekci 
na čerstvém vzduchu, na venkově, na ulici nebo kdekoli jinde, a sice pouze v případě, 
že v okolí nejsou blízko žádní další lidé, kteří jsou případně napadeni nakažlivými cho‐
roboplodnými zárodky. Pokud jsou však v blízkosti infikované osoby, musí být od nich 
zachována  patřičná  vzdálenost  nejméně  dva  (2)  metry,  protože  uvedené  typy 
ochranných masek jsou naprosto nevhodné jako ochrana před viry, bakteriemi a mik‐
roorganismy. 

16) Dále  je  potřeba  opětovně  říci,  že  nošení  ochranné masky dýchacího  ústrojí  venku, 
na ulicích a v přírodě není nutné a je navíc nesmyslné v případech, kdy nejsou v okolí 
žádní další lidé, nebo pokud se kolem nacházejí, ale může být od nich zachována do‐
statečně velká vzdálenost. Jak  již bylo uvedeno,  jistotu, že nedojde k  infekci na ote‐
vřených prostranstvích nebo na ulici, však zajišťuje už jen fakt, že riziko nákazy venku 
není pouze extrémně nízké, ale prakticky nemožné, pokud v okolí nejsou žádní další 
lidé.  I když  jsou přítomni další  lidé, ale  je od nich udržována dostatečná vzdálenost 
a je navíc použita ochranná maska, lze infekci koronavirem spolehlivě zabránit a zcela 
vyloučit. Tato skutečnost však sama o sobě neznamená, že by se ochrana dýchacího 
ústrojí měla venku nosit vždy. Nutné a důležité je její použití pouze tehdy, existuje‐li 
riziko blízkého kontaktu s jinými lidmi, protože nosit ochranu dýchacího ústrojí je sku‐
tečně smysluplné a důležité pouze kvůli ochraně před infekcemi. 

17) Pokud už je osoba koronavirem infikována a používá jednoduchou ochranu dýchacího 
ústrojí, neznamená  to,  že  tím  jsou ostatní  lidé před koronavirem chráněni, protože 
jednoduché ochranné masky, které nejsou z  lékařského hlediska dostatečně vybave‐
ny, nemůžou zabránit tomu, aby virus skrze takovou masku unikl a byl dále přenášen 
vzduchem. Takže se lidé mohou při příliš těsném kontaktu s jinými lidmi nakazit. Ne‐
vhodné masky mohou pouze  zabránit dechu a aerosolům,  resp. vydechovaným ka‐
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pénkám v úniku, protože jsou značně zpomaleny a následně nemohou odletět daleko 
od masky. Drobné zárodky, jako jsou viry, bakterie a mikroorganismy, se však mohou 
z ochranných masek uvolnit a díky  své malé velikosti mohou být vzduchem  snadno 
odváty už i tím nejslabším závanem dechu až do vzdálenosti 1,5 nebo 2 metry, a mo‐
hou jimi být nakaženy přítomné osoby. 

18) Při nošení běžně prodejných nebo podomácku vyráběných masek také ve všech situ‐
acích je a zůstává důležité, že ani s nimi nesmí být zanedbávány ty nejdůležitější bez‐
pečnostní zásady, například že musí být za všech okolností stejně tak dodržovány i ro‐
zestupy mezi lidmi, jakož je i potřeba mít se na pozoru při zacházení se zvířaty (savci), 
které mohou  být  dle  okolností  nositelé  koronaviru,  což  se  již  porůznu  prokázalo 
v různých zemích. O těchto informacích se ale zpravidla mlčí stejně tak, jako je tomu 
v případě  upřímných  úředních  hlášeních  ohledně  správných  počtů  infikovaných 
a mrtvých. A to za situace, kdy ještě navíc existuje velké množství nehlášených přípa‐
dů, které nelze nikdy zjistit. 

19) Z našich pozorování a zjištění však vyplývá fakt, že při nošení normálních ochranných 
masek dýchacího ústrojí, ztrácí mnoho lidí opatrnost, např. přestanou dodržovat ne‐
zbytnou  vzdálenost mezi  lidmi,  která  by měla  být  nejméně  1,5 metru  v  uzavřené 
místnosti bez větru, obvykle však nejméně 2 metry. 

20) Normální nelékařské ochranné masky na ochranu dýchacího ústrojí musí být pravi‐
delně měněny, protože se zvlhčují vydechovanými kapénkami a vydechovaným vzdu‐
chem, což znamená, že již není zaručena nezbytná schopnost filtrace »suchého vyde‐
chování«. Dobré ochranné masky  lze omýt přírodními antibakteriálními mýdly nebo 
jinými nechemickými prostředky a znovu použít. 

21) U mnoha běžně dostupných ochranných dýchacích masek,  jakož přirozeně  i u  těch 
podomácku vyrobených, neexistuje návod ke správnému užívání ani není vysvětleno, 
že takové masky nenabízejí ochranu před nebezpečnými viry, bakteriemi a jinými mi‐
kroorganismy, protože nejsou maskami  lékařskými,  takže se  lidé  i přesto, že  takové 
ochranné masky používají, vystavují riziku infekce, pokud přicházejí do přímého nebo 
příliš těsného kontaktu s  infikovanými  lidmi. Je tedy naprostou nedbalostí, spoléhat 
se na takové masky, které nejsou navrženy proti nebezpečným virům a jiným patoge‐
nům, a které chrání pouze proti vydechovaným látkám a kašli a šíření vydechovaných 
kapének resp. aerosolům. 

22) Skutečnou ochranu před nebezpečnými patogeny, jako jsou viry, bakterie a další ne‐
bezpečné  zárodky,  nabízejí  pouze  skutečné  lékařské masky,  které  jsou  používané 
ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, atd. Přitom však musí být použity 
také  vhodné  brýle.  I  v  takových  zařízeních  se  sice  používají  jednoduché  ochranné 
masky dýchacího ústrojí, nikoli však  jako ochrana před nebezpečnými patogeny, ale 
jako prevence proti vydechovaným  látkám, možnému vykašlávání a  šíření vydecho‐
vaných kapének, ale stejně tak  i k ochraně sebe sama před vydechováním pacienta. 
Tyto masky tedy neslouží k ochraně před viry, nýbrž se používají k jinému účelu, ne‐
boť ošetřovatelský personál se přirozeně přiblíží pacientům mnohem více než člověk 
na ulici k jinému kolemjdoucímu. 

Ve skutečnosti jsou takové nelékařské masky o něco lepší než masky, které pochází ze 
samovýroby, ale všechny samozřejmě fungují mnohem hůře a navíc jsou také zbyteč‐
né  proti  nebezpečným  virům  a  bakteriím,  i  když  všemožní  »odborníci«  tvrdí  opak 
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a takové produkty doporučují. Skutečnou ochranu proti virům a jiným nebezpečným 
patogenům však mohou poskytnout pouze profesionální lékařské ochranné masky. 

23) Běžně prodejné ochranné masky na ochranu dýchacího ústrojí zpravidla neochraňují 
před nebezpečnými viry a bakteriemi atd., nýbrž zastavují malé nebo větší vydecho‐
vané kapénky, které vznikají při kašlání nebo mluvení. V  tomto ohledu  je proto po‐
chopitelné,  že  k  takovému  účelu  není  třeba  používat  drahé  profesionální  lékařské 
ochranné masky. Kromě toho nejsou též takové ochranné masky obecně dostupné ke 
koupení v běžném obchodě pro veřejnost, a pokud ano, jsou ve volném prodeji nabí‐
zeny za vysoké ceny. Obvykle však postačují normální,  jednoduché ochranné masky 
dýchacího  ústrojí,  které  zvláště  chrání  před  vydechováním  kapének  a  kašláním 
do okolí. 

24) Ve skutečnosti by měly být lékařské ochranné masky, které ochraňují před nebezpeč‐
nými viry a bakteriemi a které se používají pro určité  lékařské účely a  také vyžadují 
ochranné brýle, vyhrazeny pouze pro zdravotnický personál a odpovídající ošetřující 
personál. 

25) Běžně prodejné obyčejné ochranné masky na ochranu dýchacího ústrojí neochraňují 
před nebezpečnými viry a jinými choroboplodnými zárodky, takže ani použití k tako‐
vému účelu nemá opodstatnění. Navíc vyvstává při použití takových masek dle okol‐
ností nebezpečí nakažení, pokud jsou masky používány nesprávně, zejména pokud se 
neodvratně a nevědomě dotýkáme masky rukama infikovanýma nebezpečnými pato‐
geny a tím ji infikujeme. A přesně to se často stává, neboť na masky neustále saháme, 
abychom se ujistili, že jsou stále dobře nasazené, upravili si je a správně si je opět na‐
sadili na obličej, protože se v důsledku našich tělesných pohybů také neustále pohy‐
bují a stále sesouvají pod nos, ústa i bradu, což způsobuje, že se do masky dostanou 
sliny, kašel, dech nebo vydechované kapénky a tak může dojít k infekci. 

26) S ochrannou maskou dýchacího ústrojí se musí vždy zacházet a nosit ji tak, jako by by‐
la kontaminovaná choroboplodnými zárodky, a to tak, že pokud  ji musíme sejmout, 
neměli bychom  se  jí dotýkat holýma  rukama, ale pouze  jednorázovými  rukavicemi, 
načež  by maska měla  být  zlikvidována  v  odpadu.  Poté  by měly  být  ruce  důkladně 
umyty přírodním mýdlem. 

27) V případě nakažlivé nemoci, nákazy, epidemie nebo pandemie musí být bezpodmí‐
nečně dodržena  a zachovávána nezbytná  vzdálenost  2 metrů od ostatních  lidí, při‐
čemž  navzdory  nošení  ochranné masky  je  nutno  kašlat  nebo  kýchat  do  kapesníku 
či ohbí paže, nikoliv do ruky. 

28) Pokud máme vousy a potřebujeme nosit ochranné masky dýchacího ústrojí, musí být 
maska  taková, aby  i přes vousy dobře  zakrývala obličej, aby  z vnějšku nemohlo nic 
proniknout do úst a dýchacího ústrojí. 

29) Rovněž se musím zabývat zejména tím, že pokud je třeba nosit ochranné masky kvůli 
těžce infekčním lidem, s nimiž jsme v bezprostředním kontaktu nebo se pohybujeme 
blízko nich, tak je potřeba nosit jednorázové masky a ty by se po použití měly zlikvi‐
dovat. Těchto masek bychom se měli dotýkat pouze jednorázovými rukavicemi, a ni‐
koli  zevnitř,  nýbrž  pouze  zvnějšku,  přičemž  se  jich musíme  dotýkat  odpovídajícím 
správným  způsobem  –  chytat  je  pouze  za  uchycovací  gumové  pásky,  držet masku 
před obličejem a natáhnout pásky  za uši. Nosní můstek na masce musíme přitlačit 
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na nos,  přičemž  maska  musí  kolem  nosu  všude  dobře  přiléhat,  načež  jí  palcem 
a ukazováčkem přetáhneme dolů přes bradu. 

a) Taková ochranná maska nesmí být po nasazení sundána pod bradu a později opět 
nasazena, protože pokud už si ji jednou nasadíme a poté sundáme pod bradu, je pro 
další nošení nutná nová maska. V případě potřeby je třeba nosit také obyčejné nebo 
ochranné brýle. 
b) Při sejmutí takovéto masky  je nutné krátce zadržet dech, protože se na  jejím po‐
vrchu usadily různé choroboplodné zárodky a mohou způsobit infekci. 
c) Použité jednorázové masky musí být řádně zlikvidovány v příslušné nádobě na od‐
pad. 
d) Po práci si důkladně umyjte ruce vhodným mýdlem, nikdy však chemickými dezin‐
fekčními prostředky. 

To byla, Eduarde, ta nejdůležitější a nezbytná fakta, která musím poskytnout ohledně tvých 
otázek. 

Billy   Pak, myslím si, o tom dnes už bylo  řečeno skutečně dost. Takže bychom se dnes už 
mohli rozejít, protože bych zas pro jednou měl spát alespoň o trochu déle než čtyři hodiny, 
což mi pořád říká i Evi. Cítit se pořád jako unavený náměsíčník a kráčet si tu malátně a zna‐
veně po okolí, to je někdy poněkud náročné. 

Ptaah  To chápu, ale měl by sis svůj pracovní den naplánovat na maximálně deset a ne pra‐
videlně na dvacet nebo 21 hodin. 

Billy   To žel nejde, ale pojďme mluvit o tom, co ... 

 

Zprávy o pozorování UFO 

Pozorování v Rakousku 

Musím Ti to prostě napsat: Právě teď (19:50) proletělo po obloze asi 10 »jedoucích hvězd«. 
Ze  západu  směrem  na  východ.  Přesný  počet  nedokážu  říct,  neboť  jsem  si  krátce  odskočil 
dovnitř, abych zavolal svou partnerku. Letěly doslova jedna za druhou a vypadalo to, jako by 
byly na šňůrce – tak přesně letěly jedna za druhou. Odstup jednoho objektu od druhého byl 
asi takový, jako kdybych držel v ruce před sebou pravítko o velikosti 20 cm. 

Takové množství jsem dosud ještě nikdy neviděl. 

Duben 2020 

Fritz Gollmann, Rakousko 

 

Pozorování v Rakousku 

Dnes, v pátek 27. 3. jsem měl pozorování, které jsem ještě nikdy v této podobě nezažil. Bě‐
hem velmi krátké doby jsem na obloze viděl prakticky bez přerušení prolétávat asi osmnáct 
létajících hvězd. 

Přibližně kolem 19:45  jsem na noční obloze bez mráčku dokázal pozorovat při cestě domů 
z procházky na polní cestě mimo naší vesnici v St. Georgen (u Eisenstadtu) následující: 
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Od západu jsem viděl vysoko nade mnou dvě »letící hvězdy«, které byly paralelně vyrovnané, 
letící stejnou rychlostí, od západu na východ. Díky stejné rychlosti zůstávaly pořád paralelně. 
Ještě před tím, než zmizely, se opět hned objevily dvě další »letící hvězdy« na stejných leto‐
vých drahách, které rovněž letěly paralelně stejnou rychlostí od západu na východ. Ještě než 
tato dvojice  zmizela, objevila  se na podobné  letové dráze »trojformace«,  ale proletěla  ve 
stejné rychlosti ve formaci za sebou. Dříve než tato trojformace zmizela, objevila se pak opět 
další nová  trojformace na pořád  stejné  letové dráze. Pak  se po  téže dráze opět  za  sebou 
»projelo« přinejmenším pět dalších létajících hvězd. Pořád stejná dráha. Jinak jsem viděl ješ‐
tě dvě nebo tři létající hvězdy mimo »běžné« letové dráhy. Celkově jich bylo asi 17 nebo 18; 
prakticky bez přerušení. Mimochodem, letadla jsem neviděl vůbec žádná, což lze v době co‐
vidu‐19 docela dobře pochopit. Víš o tom něco, anebo Billy? Jsou teď tak intenzivní kontrolní 
lety? 

Duben 2020 

Stefan Hahnekamp, Rakousko 

 

Odpověď k těmto pozorováním UFO 

Nuže ano, různé telefonické dotazy a dopisy různých osob z Německa, Rakouska, Švýcarska, 
ale i z Anglie, Belgie, Nizozemí, Česka a Polska atd. obsahují otázky, zda se u těchto pozoro‐
vaných UFO/objektů  jedná o plejarische paprskové  lodi,  což musím přirozeně  vždy odmít‐
nout,  což  je  pravda,  neboť  se  u  těchto  pozorovaných  »UFO«  v  žádném  případě  nejedná 
o letové objekty Plejaren, ale o letové stroje jiného původu. 

Pozorované UFO/objekty,  které  se  přece  jen  takto  označují,  neboť  jsou  pro  pozorovatele 
neznámé,  resp.  unidentified  flying  objects,  tedy  UFO,  patří  jednak  zvláštnímu  uskupení 
z USA, o kterém nemohu podat  žádné bližší údaje. Na  jednu  stranu  se  jedná u domnělých 
řetězcích UFO, které byly pozorovány v noci, o satelity Elona Muska: Jeho americká kosmická 
společnost »SpaceX« vynesla v uplynulých měsících na nízkou oběžnou dráhu okolo Země už 
stovky satelitů za účelem satelitního internetu. To je celé tajemství, takže se ohledně těchto 
UFO  jedná o pozemské satelity. Co se nakonec z celého projektu nemile vyvine, pokud ho 
bude možné dovést do konce, z toho nebude mít pak celý svět vůbec radost, k tomu ale ne‐
mám  co  říct.  To  na  jednu  stranu,  na  druhou  stranu  dvě  další  uskupení  s UFO  se  vztahují 
na jiný původ, a sice to jedno starodávné uskupení ve zcela jiné souvislosti, které se vyskytu‐
je už po staletí, o čemž existují od nepaměti záznamy v novinách a kronikách o pozorování – 
v nich se referuje o »zvláštních« létajících objektech. 

Třetí uskupení, které rovněž nemá nic společného s americkými satelity USA od Elona Muska, 
ani se »starodávnými« UFO, má původ v ryze pozemském tajném uskupení, které disponuje 
vysoce vyvinutou futuristickou technikou, o čemž se ovšem nemají poskytovat žádné údaje. 
Kromě těchto třech uskupení existuje ještě jedno další, o kterém se z určitého důvodu neho‐
voří,  takže  i  zde má být  jen uvedeno,  že  toto  čtvrté uskupení pouze existuje. Sice  jsou mi 
v této věci už po desetiletí pořád dokola kladeny otázky, neboť dochází k pozorováním, při‐
čemž i tyto UFO/objekty skutečně nenáleží Plejaren, kteří přísně pamatují na to, aby je zmí‐
něná uskupení ani nerozpoznala, ani nelokalizovala a aby s nimi nepřišli do kontaktu. To pro‐
to, že úplně všechna tato uskupení, jak Plejaren zjistili, jsou založením ještě krajně nelidská, 
bez zábran a necitlivá. 
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To starodávné uskupení, které  létá v pozemském prostoru už od minulého  i předminulého 
století – a vlastně  již od mnohem delší doby –, což tak činí  ještě  i dnes, vyvolává u  jedněch 
pozemšťanů často strach, u jiných euforické chování, a sice obzvláště tehdy, když se ohledně 
tohoto uskupení všeobecně sami nechávají uvést v omyl vlastními fantaziemi. O tom dalším 
uskupení ovšem, totiž o tom, o jejich UFO – jak je nazývají nevědoucí pozorovatelé –, se ne‐
má nic bližšího vysvětlovat, jelikož se od toho z pádného důvodu odrazuje – na druhou stra‐
nu – nuže ano, neboť by to právě z jednoho pochopitelného důvodu bylo i nezodpovědné. 

O co se ve skutečnosti jedná ohledně těch konvojů UFO, které se pohybují na noční obloze, 
to tedy lze vysvětlit i říct a také na internetu si o tom lze přečíst, a sice pod Starlink a SpaceX. 
A pokud já hovořím poněkud tajuplně o UFO, jejich posádkách a jejich uskupeních, coby sku‐
tečných létajících objektech, které nemají nic společného se satelity, pak to sice může vypa‐
dat tajuplně pro nezasvěcence, přičemž na tom není nic tajuplného, ale pro mou osobu by 
nebylo dobré, pokud bych o tom říkal něco bližšího. 

Billy 

 

… pokračování z Aktualit č. 30 

Sedm smyslů člověka 

1. Sluch 
2. Zrak 
3. Hmat 
4. Chuť 
5. Čich 
6. Pocit (das Fühlen) 
7. Cit (die Empfindung) 

(6. smysl je polomateriální, 7. smysl je ryze duchovní. Další  vysvětle‐

ní  viz  např.  kniha  Psychika  od Billyho Meiera,  či  další  spisy  FIGU  – 

pozn. překl.) 

 

 

Sedm základních sil* člověka 

(*ve smyslu slova die Kräfte – pozn. překl.) 

1. Síla** 
2. Chápavost***  
3. Rozum 
4. Sebekázeň 
5. Sebeovládání 
6. Sebeprosazení  
7. Nebojácnost 

(**ve smyslu slova die Stärke – pozn. překl.)  
(***ve smyslu slova die Vernunft – pozn. překl.) 
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Sedm realit vzniku a zániku 

1. Zplození 
2. Vznikání 
3. Narození / Znovuzrození 
4. Život 
5. Umírání 
6. Smrt 
7. Onen svět 

 

 

 

Sedm pilířů moudrosti 

1. Láska 
2. Pravda 
3. Spravedlnost 
4. Vědění 
5. Důslednost* 
6. Uctivost / Úctyhodnost 
7. Čest / Vážnost 

(*  i  logičnost,  konsekventnost  –  z německého die  Folgerichtigkeit  – 
pozn. překl.) 

http://www.figu.org   http://cz.figu.org 

 

 

Čtenářská otázka 
Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak Billy a celé FIGU trvá na tom, aby člověk nevěřil, ný‐
brž aby si osvojoval vědomosti a především vždy všechno kriticky posuzoval (jako  já). Jak  je 
to ale s fakty o ufologii a kontakty Billyho s mimozemšťany? Tomu přece musím »prostě vě‐
řit«?!? Jak bych si měl zde umět vytvořit pravé vědomosti, když sám takovýto kontakt neza‐
žívám, nepotkávám Semjase, ani jsem neviděl naživo žádné UFO? Anebo rozumím slovu »vě‐
dění/vědomost« chybně? V mých očích znamená vědění či vědomost, že jsem něco skutečně 
prožil a ne jenom z doslechu. 

Steve Schneider, Švýcarsko 
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Odpověď 
Žádnou záležitost a žádný fakt, který Billy a FIGU učí a rozšiřuje, nemusí čtenář prostě věřit. 
To by bylo zcela v protikladu se směrnicemi FIGU a jejími principy. Z nich nejsou fakta o ufo‐
logii a kontaktech Billyho s mimozemšťany vyřazeny,  i když  jsou tyto záležitosti pro většinu 
lidí velmi cizí a neprobádané. Jak jste zcela správně rozuměl, je každý člověk –, který se při‐
kloní k »Učení pravdy, učení ducha, učení života«, které Billy vyučuje, skrze FIGU zastupuje 
a rozšiřuje – vyzýván k tomu, aby Učení prostě jen nevěřil, nýbrž jej zevrubně studoval, pře‐
mýšlel nad ním a kriticky bádal po pozadí. Billy a FIGU jen doporučuje směrnice k naučení se 
života dle zákonitostí Tvoření. Dovozování, resp. potvrzení platnosti si musí vypracovat každý 
člověk sám v sobě. Pokud by se přinesené učení prostě přijalo, aniž by nad ním čtenář samo‐
statně důkladně přemýšlel a používal svůj rozum a chápavost, byl by pak výsledek u dotyčné 
osoby v takovém případě prostě jen přijetí víry. Věc se má jinak, když se k tomu přistoupí tak, 
že se nad přineseným učením přemýšlí, učiní se porovnání a vše se logicky a věcně ověří. Jen 
tak člověk roste ve svých schopnostech, aby dokázal uchopit fakta, která pro něj nejsou bez‐
prostředně uchopitelná, ale pochopitelná a vysvětlitelná  jen na základě  logických úvah. Jen 
pomocí vlastního zevrubného studia je zaručeno, že s přibývající logikou a rostoucím pozná‐
ním všudypřítomných tvořivě‐přírodních zákonitostí lze přeformovat informace do logického 
vědění na základě logických faktů. Základní předpoklad ale tkví v otevřenosti postoje vědomí, 
která se projevuje tím, že se k informacím patřícím do cizí a neprobádané oblasti přistupuje 
nejdříve neutrálně a nepředpojatě. V Univerzu existuje bezpočet věcí, skutečností, událostí, 
procesů atd., které my  lidé  sami nemůžeme vidět ani  zažít, které ale na  základě  logických 
úvah a informací můžeme uznat z vědních oborů jako realitu. Uvážit je potřeba i skutečnost, 
že bezpočet »zázraků« života, které dennodenně zažíváme a vidíme a které by nám dokázaly 
ustavičně vypovídat o fascinujících a úžasných věcech existence Tvořivého působení, většinu 
lidí ani nenapadne proto, že se o tom nepřemýšlí. 

Elisabeth Gruberová (členka FIGU KG 49), Rakousko 

(Výňatek z FIGU bulletinu č. 78, září 2012) 

 

Čtenářská otázka 
Pokud  je nějaké  lidstvo už tak vysoce vyvinuto  jako Plejaren, není to potom tak, že existuje 
možnost přímých vzpomínek na minulé životy? Zajisté  to není  tak velmi důležité, ale přece 
jen  je  to pěkné,  vzpomínáme‐li na dětství,  i  když  to pro dnešní den není příliš  relevantní. 
Myslím si totiž, že pokud existuje něco většího, pak je to menší už v tom velkém obsaženo. 

Inge Müllerová, Německo 
 

Odpověď 
I  když  jsou  lidé  po  stránce  vědomí  tak  vysoce  vyvinuti  jako  Plejaren,  tak  přesto neexistují 
žádné  přímé  vzpomínky  na  minulé  životy.  Pokud  by  existovaly  takové  přímé  vzpomínky 
na minulé  životy, pak by  to bylo  zdravotně velmi nebezpečné pro psychiky a vědomí a pro 
normalitu  člověka,  jelikož  zatížení by  z důvodu  takovýchto vzpomínek byla přespříliš velká. 
Člověk  by  se  skrze  takové  vzpomínky  prostě  a  jednoduše  zbláznil,  jelikož  by  události 
a vzpomínky na minulost nebyl schopen zpracovat. To plyne pro řadu lidí už jen v samotném 
aktuálním  životě,  když  jsou  konfrontováni  se  svými pozitivními a negativními  vzpomínkami 
ze své aktuální minulosti. Ono  je  jednoduché si představit, co by se stalo, kdyby člověk měl 
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přímé  vzpomínky  na  své  dřívější  životy.  A  jak  to  dopadne,  pokud  se  praktikuje  šílenství 
údajného  hypnotického  »zavádění  do  minulých  životů«  vinou  bezohledných  šálitelů 
a šarlatánů,  tak o  tom dokáže  řada psychiatrů pět dlouhé písně. To  se  týká  i  lidí, kteří byli 
pomocí  hypnózy  údajně  vedeni  a  zavedeni  do minulých  životů.  Nezřídka  se  přitom  totiž 
vyskytne,  že  celý  ten  nesmysl  šálitelů  a  šarlatánů  způsobuje  lidem  údajně  »zavedených 
do minulých životů« újmy na psychice a ve vědomí, které vedou do psychiatrických klinik či 
dokonce do blázince, anebo v těch nejhorších případech končí dokonce sebevraždou. V těch 
nejmírnějších případech dochází splínem ke změně osobnosti a charakteru, což může skončit 
komplexy méněcennosti,  ale  i  slavomamem/megalomanií,  vražděním,  zabíjením, nenávistí, 
odplatou či hamižnosti atd. 
Zpětné  vzpomínky na minulé  životy  se  v  člověku normálně probouzí  jen  v podobě  tušení, 
a sice v podobách, které jsou neškodné ve vztahu k vědomí a k psychice a nevyjadřují žádné 
podrobnosti  či  fixní hodnoty. Pokud  je  člověk  jednoho vzdáleného dne  tak dalece a vysoce 
vyvinut ve svém vědomí, že je schopen zpracovat více, pak si také vypracuje schopnost, aby si 
vědomě stahoval impulzní informace z úložních bank. To pak ale učiní pro něj a pro své okolní 
prostřední pouze v odpovědném rámci, načež si pak stáhne  jen ty  informace, se kterými se 
dokáže  vyrovnat  a  které  ve  svém  rozumu  a  chápavosti  dokáže  bez  újmy  zpracovat.  Takto 
jednají i Plejaren.                     

Billy 
(Výňatek z FIGU bulletinu č. 50, prosinec 2004) 

 

Čtenářská otázka 
Může se při tom nejextrémnějším přelidnění stát, že »dojdou« formy ducha? Tedy, že není 
k dispozici dostatečný počet forem ducha, které se podle svého cyklu mají / smějí / mohou 
či chtějí reinkarnovat, takže by teď pro ty nově vznikající a k narození připravená těla »přišly 
na  řadu«  zcela nové  aglomeráty ducha,  což by na  základě  jejich nezkušenosti mohlo  vést 
ke zpětnému chodu v evoluci? 

Barbara Lotzová, Německo 

Odpověď 
Ani při  tom nejextrémnějším přelidnění se nemůže stát, že by  formy ducha »došly«. Podle 
planetární úložní banky forem ducha existuje v současné době (18. 4. 2004) v rovině forem 
ducha celkový počet 128 713 911 000 několikanásobně  reinkarnovaných  forem ducha,  za‐
tímco podle údajů Plejaren a dle záznamů v úložních bankách ze dne 8. 4. 2004 žilo na Zemi 
7 101 500 011 lidí, a byl tedy reinkarnován stejný počet forem ducha. Je tedy absolutně ne‐
možné, že by i při nějakém krajně extrémním přelidnění mohly formy ducha »dojít« . 

Billy 

(Výňatek z FIGU bulletinu č. 50, prosinec 2004) 
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