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Plejarisch‐plejarische kontaktní zprávy: 

č. 711 – z 8. října 2018 – v plném znění 

č. 754 – z 13. října 2020 – v plném znění 

č. 760 – z 11. prosince 2020 – v plném znění 

č. 761 a 762 – z 16. + 19. prosince 2020 – v plném znění 

 

Sekce ZDRAVÍ – další důležité informace na téma: Koronavirus 

http://cz.figu.org/zdravi 

 

 

Co vám škola zamlčuje 

Proroctví a předpovědi – lekce 4 

české titulky 
https://www.youtube.com/watch?v=PYhCjFMqvCI 

 

 

Informace z kontaktu č. 758 ze dne 26. listopadu 2020 

Od pondělí, 28.  ledna 1975, až do neděle, 25.  října 2020, existuje  ryze ohledně mise 2173 
osobních a 1541 telepatických kontaktů s mimozemšťany z Plejaren v ANKAR Univerzu a pří‐
slušníky jejich Federace, přičemž tyto kontakty stále ještě trvají. Ze 758 kontaktů existují pí‐
semné kontaktní zprávy, a  jsou shrnuty do zatím 17 bloků (každý cca 500 stran A4). Z části 
jsou doplněny o časové dokumenty (výstřižky z novin atd.) coby doklad ohledně potvrzených, 
resp. vyplněných předpovědí a událostí atd. Velmi početné ryze soukromé návštěvy, při kte‐
rých se vedou  jen soukromé rozhovory, nejsou zahrnuty v oficiálních kontaktních zprávách, 
které se týkají čistě mise. 

(Blok  č. 17 bude k dispozici ve FIGU Švýcarsko od  jara 2021 a blok  č. 18  je v přípravě a do 
tisku půjde také v roce 2021.) 
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Lidská populace roste ohromným tempem! 
 
Přesné počty obyvatel dodané od JHWH Ptaah z planety Erra, systém Plejaren: 
 

9 163 081 008  31. 12. 2020 (půlnoc) 
 
7 101 500 011  8. dubna 2004 (20:04) 
7 503 846 002  31. 12. 2005 (půlnoc) 
7 684 227 416  11. 12. 2007 (půlnoc) 
7 831 814 138  31. 12. 2008 (půlnoc) 
8 102 716 701  31. 12. 2010 (půlnoc) 
8 199 430 908  31. 12. 2011 (půlnoc) 
8 301 283 002  31. 12. 2012 (půlnoc) 
8 424 738 019  31. 12. 2013 (půlnoc) 
8 532 048 007  31. 12. 2014 (půlnoc) 
8 634 006 014  31. 12. 2015 (půlnoc) 
8 739 001 024  31. 12. 2016 (půlnoc) 
8 844 128 002  31. 12. 2017 (půlnoc) 
8 953 851 418  31. 12. 2018 (půlnoc) 
9 060 794 141  31. 12. 2019 (půlnoc) 

 
To znamená roční přírůstek přibližně 100 milionů lidí! 

Nadpočet porodů/růst za vteřinu: 5 lidí! 
 

PETICE 
https://www.change.org/p/weltweite‐geburtenregelungen‐verbindlich‐einführen‐introduce‐

obligatory‐worldwide‐birth‐controls/u/23477093 
 

*** 

Události v USA … 

aneb proroctví Billyho Meiera 

 

Dvě Billyho vize: kontakt 691. 20. října 2017: 

Pramen: http://cz.figu.org/…pdf 

17. USA a vládnoucí v USA budou v budoucnu vystaveni velmi mnohačetným hrozbám,  jež 
budou vycházet  jak od státních a nestátních vládních  i protistátních aktérů,  tak ale  i  z vel‐
kých částí populace USA. Přitom  se obyvatelstvo USA  rozštěpí do  různých  skupin populace, 
pro  což  jsou  již  vytvořeny  základní  faktory,  a  tedy  se  obyvatelstvo  USA  již  v  dnešní  do‐
bě separatizuje v různých uskupeních. 
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Henochova proroctví z 28. února 1987 (kontakt 215): 

v angličtině v plném znění: http://www.theyfly.com/…ies 

"Bída bude na Zemi ale pokračovat, neboť v Americe vypuknou dvě ohromné občanské války, 
přičemž jedna bude navazovat na druhou. Poté se Spojené státy americké rozpadnou ve smr‐
tící nenávisti, což povede k tomu, že se rozdělí do pěti různých teritorií, přičemž nepůjde za‐
bránit tomu, že sektářští fanatici sehrají diktátorskou roli. Anarchie bude na celém světě stav, 
který bude po dlouhý čas převládat a bude trápit lid, stejně jako i všechny ty mnohé choroby, 
nemoci a epidemie, z nichž bude mnoho nových a člověku neznámých, a proto pro něj budou 
také nevyléčitelné." 
 

Výňatek z kontaktu č. 544, 1. září 2012 

Pramen: http://cz.figu.org/…‐71 

Billy  (…) Pomyslím‐li na to, co jsi mi důvěrně svěřil již v roce 1975 na mé velké cestě, totiž, že 
by  supervelmoc USA mohla podle vašich propočtů pravděpodobnosti skončit po  roce 2020, 
pokud se do té doby v tomto státu nezmění nic k lepšímu, a pokud se i nadále státy spřízněné 
s USA budou od těchto distancovat nebo se dokonce stanou jejich otevřenými nepřáteli, pak 
by  mohl  být  Obama  možná  rozhodujícím  bodem,  že  tomu  přece  lze  ještě  zabránit,  že? 
Ptaah  Tak by to mohlo být, ale  je zapotřebí uvážit  i to, co budou dělat dále  i Obamovi ná‐
stupci a  jakou budou provozovat domácí a zahraniční politiku, neboť  i  tím se určí, co bude 
po roce 2020. 

Billy     Už tehdy v roce 1975 jsi hovořil jak o mimořádně nestvůrných protikladech v politice, 
hospodářství, ve vojenských intrikách, o rozpadu kultury, tak i o vzmáhajících se formách ná‐
boženství a sektářství, o těžkých kriminálních jednáních, či dokonce o zločinech dřívějších pre‐
zidentů USA a  řekl  jsi, že pokud se v těchto věcech bude nadále ve stejné či  ještě vzrůstající 
míře lajdačit, pak nelze zabránit zhroucení. To vše jsem si dobře zapamatoval a mohu skuteč‐
ně rozumět tomu, pokud se to vyvine tak, jak jste to vypočítali. Dále jsi tehdy také říkal, že by 
se pak z Číny mohla – pokud USA zkolabují – vyklubat příští velká a světová supermocnost, 
což ale v podstatě podmiňuje, že Čína do té doby kolem sebe seskupí silné spojence, neboť ti 
jsou nutní k tomu, aby jako supervelmoc mohla mít dostatek vlivu a jako taková mohla vůbec 
existovat. Sama ekonomická moc, jakou Čína má, která je závislá na světovém hospodářství – 
tak  jsi to vysvětlil – nestačí k tomu, aby byla supervelmocí. Ovšem velikášství by mohlo vést 
ke katastrofálním pokusům a k celosvětovým válečným činům, pokud by se snažila dosáhnout 
postavení  supervelmoci.  Pokud  se  ovšem  nyní  v souvislosti  s USA  pro  jednou  podíváme 
na obrovský státní dluh čítající více jak 16 bilionů dolarů, který už nelze splácet a pro který lze 
jen stěží či  již dokonce vůbec nelze sehnat celkovou částku na zaplacení běžných úroků, pak 
musí i ten nejhloupější rozpoznat, jak si USA stojí. US‐Amerika ovšem v tomto ohledu nestojí 
osamoceně, neboť pomysleme  jen na Německo, Francii, Anglii, Španělsko a  Itálii atd., státy, 
které stejně chybným hospodářstvím nahromadily biliónové hory dluhů. Rovněž moje domo‐
vina – Švýcarsko – je nasměrované na vytváření dluhů, byť jen ve výši něco přes stovky mili‐
ard – ale  i  to  stačí – a není  zde nikdo, aby  zastavil  to  zvrhlé počínání. Ale  vraťme  se  zpět 
k USA:" 

(…) 
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TÉMA: VAKCÍNY 

Výňatek ze 759. kontaktu, neděle, 3. prosince 2020, 21:58 hod. 

Billy  (...) Co mě  teď ale  ještě  zajímá,  tak  to  se  týká  celého  tématu očkování, které  je už 
drahnou dobu otevřeno, a se kterým se má zabránit dalšímu šíření koronavirové nákazy? 

Ptaah  Tvá  otázka  musela  přijít,  neboť  je  v  souladu  s  tvým  smyslem  pro  zodpovědnost 
a s logikou. Můj  názor  je  ovšem  takový,  že  všechny  vakcíny,  které  se  v  současnosti  různě 
zkoumají a mají se dočkat rychlého využití,  jsou absolutně nedostatečně prozkoumané a už 
v krátké době dojde k jejich ukvapenému použití. 

Billy  Máš tím na mysli, že to celé je nepromyšlená rychlokvaška? Takové očkování by moh‐
lo zřejmě způsobit více škody než užitku, jelikož je právě příliš málo prozkoumáno. Myslím si 
to, protože naši badatelé normálně potřebují na skutečnou a dobrou očkovací  látku 10–15 
let či tak nějak, aby vytvořili nezávadný očkovací produkt. 

Ptaah  To je správně. Co se teď ale děje, to jsi přesně vyjádřil svým slovem »rychlokvaška«, 
což jsou očkovací látky, které se rychlým způsobem ... 

Billy  … namíchají – promiň. 

Ptaah  … nedostatečně a jen ledabyle prozkoumaly, takže nejsou k dispozici žádné užitečné, 
prokazatelně hodnotné a účinné výsledky testů, které by prokazovaly neškodnost. Tudíž to 
celé  lze označit – jak jsi právě řekl – za předčasnou »smíchaninu«. Takto neprobádanou oč‐
kovací látku je nutno označit nejen jako pochybnou, ale i za nebezpečnou. Neboť v důsledku 
tebou zmíněné »rychlokvašky« chybí v každém ohledu dlouholeté zkušenosti s testy a zkouš‐
kami, které zaručují jistotu neškodnosti a efektivní účinnost vyprodukované vakcíny. Aktuál‐
ně vznikající vakcíny proti koronaviru,  jež se mají účinně prokázat  jako vhodné a bezpečné, 
tak u nich je na místě právě otázka ohledně jejich účinnosti, a sice zda je nutno je hodnotit 
pozitivně či negativně, pokud se s nimi bude provádět očkování. Když se pak s takto nedosta‐
tečně probádanými a netestovanými prostředky bude  skutečně očkovat, pak mám  své po‐
chybnosti, že dotyčné preparáty budou mít skutečně pozitivní účinek. Rovněž tak pochybuji, 
že nedojde k žádným kontraproduktivním reakcím a účinkům. 

Billy  Domníváš  se  tedy,  že vinou  takových »narychlo« vyrobených vakcín mohou vyvstat 
dle okolností zlé následky, jako např. neduhy a nemoci? 

Ptaah  Ano, a sice nejen bezprostředně, ale následky se mohou projevit obzvláště v pozdější 
době, ve velmi dlouhodobém horizontu. 

Billy  To celé pak nevypadá vůbec růžově, takže každý pozemšťan, ať už muž či žena, který 
se nechá oočkovat, si tak takříkajíc začíná zahrávat se svým zdravím, jako v ruletě. 

Ptaah  Ano,  takto  to můžeš vyjádřit. Ale nyní, Eduarde, milý příteli, nadešel  čas, neboť mě 
volají mé povinnosti. Žij blaze, Salome a na shledanou. 

Billy  Ať se daří dobře i tobě, Ptaah, na viděnou, milý příteli. 
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Rozhovor mezi Ptaah z federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem (BEAM) 

 

Sedmistý jedenašedesátý kontakt,  
středa, 16. prosince 2020, 00.11 hod. 

 

Billy  Ach, to jsi ty, Ptaah. Dobrá, můžeš hned vstoupit, jakmile ... 

Ptaah  Jsem zde, Eduarde. Buď pozdraven, můj příteli. 

Billy  Ano, ty také, milý příteli. Zdravím tě, Ptaah. Bohužel se to zase seběhlo tak, že  jsem 
nebyl sám v kanceláři, jelikož jsem musel něco vyřídit se svojí návštěvou. Bylo třeba vyjasnit 
některé  záležitosti  ohledně  nemocenského  pojištění;  některé  podklady  bez  povšimnutí 
spadly na zem a zmizely pod sedačkou, kde bylo nutné je najít a zvednout. Během posledních 
10 či 14 dnů se stávalo poněkud častěji, že jste vždycky přišli v okamžiku, kdy byl někdo v mé 
pracovně, takže  jste na sebe museli upozorňovat klepáním na dveře, dříve než  jsem si uvě‐
domil vaši přítomnost a mohl svoji návštěvu vypoklonkovat. Nic proti tomu sice nenamítám, 
ale možná že by přece jen bylo lepší, kdybyste volili tradiční postup, tedy ten, že mě budete 
informovat krátce předtím, než přijdete, abych pak byl ve své pracovně sám. 

Ptaah  Samozřejmě,  tak  by  to  bylo  správné,  ale  když  jsme  oproštěni  od  svých  povinností 
a pohybujeme se ve Středisku, tak nedbáme na čas a nechceme na něj ani fixovat svoji ná‐
vštěvu, a tudíž tě navštěvujeme bez ohlášení, až ukončíme svoji procházku. 

Billy  Ach tak je to, to jsem nevěděl, a považuji to tedy za vyřízené. Není tedy nutné k tomu 
říkat nic dalšího, krom toho, že je to nyní jasné a že to tak může i nadále zůstat. 

Ptaah  Děkuji za tvé pochopení. Uvědomuji si, že jsme 6. listopadu říkali, že už o nákaze ko‐
ronaviru nebudeme hovořit, ale přesto je očividně nutné o ní vyslovit určitá závěrečná slova, 
a sice následující: Z našich pozorování plyne, že se vědci  různými postupy snaží vyzkoumat 
původ a příčinu koronavirové nákazy. Ohledně pojmu COVID 19  je třeba podotknout, že  je 
matoucí a měl by znít v zásadě jinak, a sice podle svého skutečného původu. Název této cho‐
roby  tedy měl být odvozen od Američana  ..., který  z důvodu velké nenávisti proti Americe 
položil spolu s Mao Ce‐tungem základní kámen pro výskyt této nákazy. Odpovědnost za ná‐
kazu nesli oba tito muži, ale ty  již nelze trestně stíhat,  jelikož zemřeli, stejně  jako všichni ti, 
kteří od poloviny 70.  let 20. století pracovali na  tomto nenávistném projektu ve  třech  růz‐
ných tajných  laboratořích –  jejich konání nyní přináší smrtelné důsledky celé pozemské po‐
pulaci, nejen USA, jak v zásadě plánovali. 

(Delší část rozhovoru, která proběhla na tomto místě, obsahuje údaje, které nesmí být veřej‐
ně sdělovány.)  

Dále se nelze vyhnout následujícímu osvětlení faktů: Od února přijímali čelní státní předsta‐
vitelé většiny států pouze chabá a neužitečná opatření a nařizovali je národům, které je měly 
provádět  –  dotyční  se  však  ze  svého  konání  očividně  vůbec  nepoučili  a  nerozpoznali,  jak 
choulostivá je situace ve vztahu ke koronavirové krizi. Chybné a neužitečné manévry státních 
činitelů –  viz nedostatečné  jednání, nereálná nařízení a přijímání nanejvýš nepostačujících 
bezpečnostních a preventivních opatření proti šíření koronaviru, na jejichž základě měly ná‐
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rody  jednat  –  vedly  k  nynější  neblahé  pandemické  situaci.  Jednotlivými  státy  nařizovaná 
ochranná opatření – jako jsou krátkodobé zákazy opouštět domov, resp. krátkodobé zákazy 
vycházení  a  vstupu  na  určitá místa,  jakož  i  další  bezpečnostní  ustanovení,  jež  se  v  lidové 
mluvě označují jako »lockdown« – jsou neužitečná a nesmyslná. Tak je tomu proto, že čelní 
představitelé tato povrchní opatření rozvolnili či zcela zrušili a zneplatnili  ihned poté, co se 
o něco snížila křivka počtu nakažených a mrtvých. To svědčí o tom, že dotyční státní předsta‐
vitelé nejsou schopni vést  lid, že  jsou nekompetentní, nepředvídaví, nevídaně neodpovědní 
a že postrádají rozumnost. Od vypuknutí koronavirové nákazy se navíc dodnes nic nezměnilo 
k lepšímu, a především dotyční nerozeznali své celkově chybné konání, neobrátili se k rozu‐
mu a soudnosti a nevypracovali věcná ani odborná protiopatření ke zvládnutí koronavirové 
nákazy. Obzvláště měli zvážit a nařídit delší lockdown – když použiji tento pojem –, který by 
netrval jen jeden či dva týdny, nýbrž 2, 3 i více měsíců, přičemž měli vypracovat, naplánovat 
a zohlednit  skutečně veškerá nutná opatření,  jež by hluboce  zasáhla do  soukromé, osobní 
i hospodářské oblasti. 

Billy  K  tomu  však,  žel,  obecné  většině  pozemšťanů  nepostačuje  inteligentnost,  a  to  ani 
tehdy, když je jim vše naprosto přesně vyloženo. O celé této věci přemýšlejí a chápou ji pou‐
ze lidé, kteří umějí uplatňovat svoji inteligentnost. Tuto schopnost však zpravidla nepostrádá 
jen většina národa, ale postrádají ji především a zrovna i ti, kteří by ji měli postrádat nejmé‐
ně, totiž vládní představitelé, kteří jsou u kormidla moci a kteří se považují za velké a znalé, 
třebaže  jsou to ve skutečnosti nuly, ba totální nuly, pokud  jde o schopnost používat vlastní 
inteligentnost.  Nedávno  jsi  např.  sám  prohlásil,  že  ze  všech  vlád  všech  evropských  zemí 
vzbudil  tvoji pozornost pouze  jediný vládní  činitel, který  se nedá označit  za nulu a  jenž  se 
snaží  jednat dobře a  správně, a  tímto  činitelem  je bavorský ministerský předseda Söder – 
posledně jsi speciálně zmínil, že se tento muž zaslouží o to, že jeho postoje a skutky nakonec 
přinesou dobré ovoce a  že  se pro  všechny  vládní potřeštěnce  v Německu  stanou  vzorem. 
Nejprve  se budou  jeho poctivým  snahám  tajně posmívat,  ale poté  začnou  jeho poznatky, 
vhledy a skutky napodobovat,  jelikož zkrátka nebudou moci  jinak –  tak se  to nyní očividně 
zběhne, jak jsi uvedl již před týdnem. Samozřejmě bude vše probíhat tak, jako obyčejně: Me‐
zi všemi napodobiteli chytrého Södera budou pouze nemnozí, kteří budou jeho konání pova‐
žovat za dobré, zatímco ostatní – od nejmenších  činitelů až po samu kancléřku – si budou 
ve velké většině Söderovu znalost nárokovat pro sebe, budou se chvástavě, neotesaně, oká‐
zale, chlubivě a vřískavě vypínat a předstírat, že znalost, kterou okopírovali od Södera, odpo‐
vídá  jejich vlastním poznatkům,  jejich vlastnímu dílu, vlastním myšlenkám a vlastní osobní 
odpovědnosti. S  těmito vládními  činiteli, kteří provozují sebechválu na úkor druhých, se  to 
má stejně  jako s ostatními personami po celém světě, mezi něž patří  i neomalenec Trump 
v USA a jeho přitakávači, kteří se ve své sebechvále vynášejí do nebes a chlubí se cizím peřím. 

Ptaah  Můžeme konstatovat, že tebou zmíněná situace  již nastává. Jsem tady ovšem proto, 
že mám obavy o zdravotní bezpečnost všech členů FIGU, především s ohledem na nadcháze‐
jící týdny, v nichž se budou slavit Vánoce, Silvestr a Nový rok, což je tradičně spojeno s rodin‐
nými sešlostmi, návštěvami známých a přátel a patřičnými oslavami. Všechny tyto okolnosti 
jsou velmi choulostivé a přinesou  četné neblahé situace,  jež budou na celém světě vznikat 
kvůli nerozumu nesčetných lidí ze všech vrstev populace a kvůli selhání státních představite‐
lů – a to bude lidem způsobovat útrapy. Tomuto tématu bych se nyní rád zavěnoval i přesto, 
že jsme 6.  listopadu rozhodli, že se o nákaze koronaviru již s konečnou platností nebudeme 
bavit. Vše, co musím vypovědět a vysvětlit, se snaž rychle vyvolat a sepsat, aby bylo možné 
má vysvětlení neprodleně zveřejnit na webových stránkách FIGU. Uveřejnit se má zároveň 
i upozornění pro čtenáře v tomto smyslu: Je nutno se vážně řídit všemi nezbytnými bezpeč‐
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nostními opatřeními  a  všechny  informace,  které nyní  vysvětlím  a  které budou uveřejněny 
na webových  stránkách, mají  čtenáři  z  vlastní  iniciativy  kopírovat  a  co  nejvíce  je  šířit  dál. 
Z toho důvodu nemá být tento text opatřen copyrightem, aby jej lidé mohli volně rozmnožo‐
vat a neomezeně zveřejňovat. Nuže, musím vyložit všechny důležité faktory, jejichž dodržo‐
vání  je nevyhnutelně nutné k tomu, aby byla co nejlepší měrou zaručena zdravotní bezpeč‐
nost jednotlivých osob a jejich rodin, známých a přátel. Je naléhavě nutné vyložit, a to v jed‐
notlivých bodech, následující důležité faktory,  jež mají  lidé vzít na vědomí, pochopit, násle‐
dovat a zohlednit pro svoji osobní zdravotní bezpečnost,  jakož  i pro bezpečnost svých spo‐
lubližních: 

1.  Veškeré výnosy, vyhlášky, nařízení, ostatní opatření a lockdowny – které budou nyní nově 
zavádět státní představitelé s platností do příštích týdnů či za určitých okolností do odvo‐
lání či do konce prvního měsíce nového roku – jsou v každém ohledu nedostatečné, a tedy 
velmi nevyhovující, což značí, že jsou účinné jen zčásti a že nezabraňují dalšímu působení 
nákazy a problémům s ní spojeným; tyto problémy budou tedy dále přetrvávat a v nad‐
cházejících týdnech se ještě vystupňují. 

Státní činitelé většiny zemí přijímali, nařizovali národům a prováděli od února pouze cha‐
bá a neužitečná opatření, z nichž nevzešel žádný prospěšný efekt, avšak přesto  je  tomu 
očividně  tak,  že  se  z  toho  vůbec nepoučili  a nerozeznali  choulostivou  situaci,  jež plyne 
z koronavirové krize. Chybné a neužitečné manévry státních činitelů – viz  jejich nedosta‐
tečné  jednání,  nereálná  nařízení  a  přijímání  nanejvýš  nepostačujících  bezpečnostních 
a preventivních opatření proti šíření koronaviru, na  jejichž základě měly národy  jednat – 
vedly  k  nynější  neblahé  pandemické  situaci.  Jednotlivými  státy  nařizované  krátkodobé 
lockdowny,  jež byly  rozvolněny  či zcela zrušeny a zneplatněny  ihned poté, co se o něco 
snížila křivka počtu nakažených a mrtvých, svědčí o  tom, že dotyční státní představitelé 
jsou naprosto neschopní vést  lid,  že  jsou nekompetentní, nepředvídaví, nevídaně neod‐
povědní a že postrádají rozumnost. Od vypuknutí koronavirové nákazy se navíc dodnes nic 
nezměnilo k lepšímu, a především dotyční nepochopili své celkově chybné konání, nepři‐
klonili  se  k  rozumu  ani  soudnosti  a  nevypracovali  věcná  ani  odborná  protiopatření 
ke zvládnutí koronavirové nákazy. 

2. Je naléhavě nutné a důležité zohlednit následující: Každá osoba, která  je v přímém styku 
s jinými osobami,  jež nenáležejí  k  její bezprostřední, osobní  životní  sféře, má  v  každém 
případě nosit účelnou ochrannou roušku 

Každý člověk si může zaručit své osobní zdraví, jakož i zdraví své nejbližší rodiny či svého 
životního společenství  jen tehdy, bude‐li se  řídit vzápětí  řečenými důležitými opatřeními 
ohledně správného nošení a správného druhu ochranných roušek. 

3.  Nejčastěji se choroby přenášejí tak, že se člověk nakazí přímým kontaktem s infikovaným 
předmětem či živým tvorem anebo s  infekčními kapénkami a aerosoly, které se vznášejí 
ve vzduchu a které člověk může vdechnout, pokud se dostane do jejich přílišné blízkosti, 
a proto  je naléhavě nutné nosit vhodnou ochrannou  roušku a udržovat  si asi 2metrový 
odstup od jiných osob. 

a)  Při naprostém bezvětří ve venkovním prostředí by měl člověk nosit ochrannou roušku 
a stačí, aby si zachovával minimálně 150centimetrový odstup od jiných osob; vane‐li ví‐
tr, měl by zachovávat vzdálenost 2metrovou a větší. 
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b)  Při nezbytných profesních a obchodních rozhovorech, jež probíhají v uzavřených míst‐
nostech,  by  měli  lidé  nosit  ochranné  roušky  a  měli  by  mít  možnost  hovořit  přes 
ochrannou dělicí přepážku. 

c)  Při  pohovorech,  setkáních  a  jednáních  atd.  by měly  osoby  přicházející  zvenčí  nosit 
ochrannou roušku a udržovat si nezbytný odstup od ostatních osob. 

d) Je bezpodmínečně nutné nechodit na návštěvy do cizích bytů, resp. do  jiných domác‐
ností, a to i v rámci vlastního příbuzenstva a co se týče jiných domácností, v nichž bydlí 
příslušníci vlastní rodiny; rovněž tak by lidé neměli zvát na návštěvy do svého vlastního, 
osobního bydliště členy své rodiny, kteří bydlí jinde. 

e)  Lidé by měli navštěvovat své rodinné příslušníky, kteří vyžadují péči či zabezpečení atd., 
jen tehdy, budou‐li dbát na všechna nezbytná bezpečnostní opatření, jako jsou tato: 

    1. Nosit vhodnou ochrannou roušku. 
    2. Zachovávat si co největší odstup. 

  3. Po nutných  tělesných dotycích dodržovat  všechna bezpečnostní opatření, 
      mezi něž patří všechny typy nezbytné desinfekce. 

f)  Krátkodobé, pouze několikaminutové návštěvy  rodinných příslušníků,  kteří bydlí  v  ji‐
ných domech či domácnostech – jako např. kvůli dodávkám či vyřizování nějakých věcí 
anebo kvůli udržování kontaktu –, mohou probíhat, avšak pod podmínkou, že budou 
dotyční nosit ochrannou roušku a zachovávat si náležitý vzájemný odstup. 

4.  Normální, průmyslově vyráběné ochranné roušky typu FFP1 nemohou zabránit virům, aby 
pronikly na sliznice či do dýchacího ústrojí, a to navzdory všem chybným tvrzením výrob‐
ců, prodejců, přemoudřelců, svárlivců a konspiračních teoretiků atd.; k ochraně před viry 
se nehodí ani vlastnoručně vyrobené látkové roušky, průsvitné štíty na obličej, krátké štíty 
před ústy a nosem, ani podobné výrobky. 

a) Vlastnoručně vyrobené  látkové  roušky chrání v nejlepším případě před průnikem 
prachu do dýchacího ústrojí. 

b)  Normální, dobré, několika vrstvami textilních vláken vybavené a průmyslově vyrá‐
běné ochranné roušky třídy FFP1 jsou vhodné k ochraně před průnikem chorobo‐
plodných zárodků (jako jsou prachové částice, houbové výtrusy, cizopasníci, bakte‐
rie a podobně) do dýchacího ústrojí a na sliznice, avšak nebrání průniku chorobo‐
plodných zárodků do organizmu. 

 

Mikroorganizmy a tisíce druhů bakterií 

Nošení ochranné roušky může být účinné jen tehdy, používá‐li člověk vhodný typ roušky. 

1.  Ryze látkové roušky, ať už vlastnoručně vyrobené, nebo koupené, jsou naprosto neužiteč‐
né a ohrožují velkou měrou lidské zdraví. 

2.  Prověřené roušky  typu FFP1 chrání pouze slabě a  člověk by  je neměl používat  jako sku‐
tečné ochranné roušky, ale nanejvýš jako krátkodobou nouzovou pomůcku. 

3.  Pro styk s jinými osobami se hodí roušky typu FFP2 a FFP3. 

4.  FFP je anglická zkratka ze slov »Filtering Face Piece«. V překladu do německé řeči se tato 
složenina obecně chápe ve smyslu ochranné roušky, roušky proti jemnému prachu či jed‐
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noduše ve smyslu ochranného dýchacího filtru. Dýchací roušky ochranných tříd FFP se dělí 
do tří skupin, totiž FFP1, FFP2 a FFP3, přičemž FFP3 je nejbezpečnější ochrannou třídou. 

 
Sedmistý dvaašedesátý kontakt, 

sobota, 19. prosince 2020, 23.58 hod. 
 

Ptaah  Ahoj, Eduarde, milý příteli,  jsem opět  zde.  Jak vidím, pracuješ na  tom, abys vyvolal 
a sepsal náš poslední rozhovor před 3 dny. 

Billy  Ano, ale bohužel s tím mám veliké těžkosti, kvůli nimž  jsem dosud nevyvolal zprávu 
z 6.  listopadu. Mé oči  již nefungují  tak,  jak by bylo nutné, abych mohl  lépe hledět na svoji 
práci. Proto  žel potřebuji na psaní  třikrát  či  čtyřikrát  více  času než normálně. Na  kontrolu 
k očnímu mohu žel až 7. ledna, teprve pak se ukáže, kdy mám podstoupit operaci. Nyní mám 
se psaním největší těžkosti, jelikož na obrazovce počítače vidím všechno zkresleně a rozma‐
zaně, a navíc mi splývají  jednotlivé řádky, a proto také dělám hodně překlepů atd., přičemž 
i samu klávesnici vidím pokřiveně a vlnitě. 

Ptaah  Tak vynech náš poslední  rozhovor a později  se  snaž o  to, abys vyvolal a  sepsal  ten 
dnešní, neboť ten bys měl vyhotovit již dnes, aby mohl být umístěn na vaši webovou stránku 
FIGU. 

Billy  Zařídím se podle toho. 

Ptaah  Pak bych se rád pustil do toho, co musím vyříci, načež mé výpovědi můžeš rozčlenit 
a případně i opatřit nadpisy: 

Co je nutno vědět a vysvětlit ohledně ochranných dýchacích roušek: 

Ochranné dýchací roušky nelze vnímat jen jako prosté ochranné prostředky, neboť předsta‐
vují za určitých okolností životně důležité pomůcky, jež lze uplatnit v různých podobách a při 
různých příležitostech, jako např. proti současně se šířící nákaze koronaviru; čelit této nákaze 
lze jen pomocí zvláště vhodných ochranných roušek, jež nesou označení FFP a jež jsou k do‐
stání na trhu. Má doporučení ohledně používání roušek se zakládají na racionální úvaze, ne‐
boť pouze ochranné roušky mohou do značné míry ochránit před  infekcí choroboplodnými 
zárodky, pokud je lidé nosí a používají skutečně účelným způsobem. 

 

1.  Na trhu existují tři třídy vhodných ochranných roušek, totiž FFP1, FFP2 a FFP3, které spo‐
lehlivě  chrání  před  vodními  a  olejovými  aerosoly,  kouřem  a  jemným  prachem;  tyto  tři 
ochranné třídy FFP se liší především ohledně účelu svého uplatnění, resp. ohledně stupně 
své ochrany a  své maximální propustnosti. Celková propustnost  se prověřuje  z hlediska 
průchodnosti filtru a řádného těsnění kolem obličeje a nosu, což rovněž zaručuje, že rouš‐
ka bude účelně čelit dlouhodobým rizikům vdechnutí škodlivých látek. 

Ochranné  roušky musejí  chránit především před  jemným prachem pronikajícím do plic, 
před kouřem, kapénkami ze slin, kapalnou mlhou, resp. aerosoly, avšak nikoliv před párou 
a plynem. 

Ochranné roušky FFP1, FFP2 a FFP3 poskytují stupeň ochrany, jenž závisí na jejich celkové 
propustnosti  a filtraci  rozdílných  škodlivých  částic  až  do  velikosti  0,6  μm.  Celková  pro‐
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pustnost se,  jak bylo  již vysvětleno, testuje z hlediska průchodnosti  filtru a možných ne‐
těsností kolem obličeje a nosu. 

a)  Nejprve  je nutno vysvětlit, že ochranné roušky třídy FFP1 v žádném případě nechrání 
před viry –  jak chybně a neodpovědně tvrdí výrobci roušek, virologové, přemoudřelci 
atd. –, nýbrž jen před částečkami jemného prachu, houbovými výtrusy, všemožnými ji‐
nými částicemi, parazity a podle svého typu i před bakteriemi. Opačná tvrzení jsou toli‐
ko klamná a přemoudřelá, anebo slouží zisku. 

b)  Jak bylo  již vysvětleno,  člení se systém ochranných roušek do  třech  tříd FFP, přičemž 
zkratka FFP znamená »Filtering Face Piece«. Ochranná rouška je koncipována tak, aby 
zakrývala nos a ústa, a skládá se z různých filtračních materiálů. Nosit roušku je užiteč‐
né  všude  tam,  kde  jsou  ve  vzduchu překročeny  limity maximální  koncentrace  zdraví 
škodlivých prachových částic, kouře, kapének ze slin a aerosolů. Jsou‐li tyto limity pře‐
kročeny, pak je nezbytné a povinné, aby člověk nosil ochrannou roušku, jako v případě 
rizika  infekce  jakýmikoliv chorobami a nákazami, mezi něž patří např. chřipka a v sou‐
časnosti i koronavirus. 

c)  Ochranné vlastnosti roušek FFP se člení do třech tříd podle normy DIN EN 149, přičemž 
tyto roušky slouží zpravidla jako jednorázová ochrana dýchacích cest. Použité jednorá‐
zové roušky je zpravidla nutné zlikvidovat. 

d)  Označení  EN  149  vychází  z  evropské normy pro ověřené ochranné  roušky  FFP.  Tyto 
roušky  lze poznat podle toho, že mají na sobě potisk EN 149, jakož  i značku CE. Maxi‐
mální  celková propustnost,  tedy úhrnná propustnost  směrem dovnitř,  činí podle ev‐
ropské normy 22 % pro roušky FFP1, 8 % pro roušky FFP2 a 2 % pro roušky FFP3. 

e)  Filtrační třídy FFP mají rozdílnou výkonnost, přičemž se převážně používají a nosí po‐
lomasky či plné masky třídy FFP1, které slouží proti jemnému prachu; ty však nechrání 
před viry, ale pouze spolehlivě slouží k zadržování částic  jemného prachu a k ochraně 
dýchacích cest před nejrůznějšími nebezpečnými aerosoly. Roušky FFP1 tedy v zásadě 
nechrání před viry. 

f)  Filtry ochranných roušek tříd FFP1, FFP2 či FFP3 se vyrábějí průmyslově, přičemž kvalita 
jejich  ochrany  závisí  především  na  limitních  hodnotách  choroboplodných  zárodků 
v ovzduší. 

g)  Roušky FFP se liší nejen svým filtračním výkonem, ale i svou koncepcí: Mohou kupříkla‐
du obsahovat výdechový filtrační ventil, který je důležitý především tehdy, když vzniká 
kvůli materiálním podmínkám příliš velký odpor při dýchání. 

h) Ochranné roušky chrání ve svých třech třídách před vodními a olejovými aerosoly, kou‐
řem a  jemným prachem a  jejich ochranná funkce podléhá celoevropsky platné normě 
EN 149. Tyto  roušky  se označují  jako  částicové  filtrační polomasky nebo masky proti 
jemnému prachu a rozdělují se na ochranné třídy FFP1, FFP2 a FFP3. 

i)  Částice  jemného prachu  jsou nebezpečné,  jelikož mohou být  radioaktivní  i  rakovino‐
tvorné,  ale určité  jejich druhy  také poškozují  celou dýchací  soustavu  těla,  což může 
vést k závažným pozdějším důsledkům a v běhu desetiletí  i k rozvoji těžkých onemoc‐
nění. 

2.  Všemožné nejjemnější částečky prachu se zpravidla takřka neviditelně vznášejí ve vzduchu 
a ohrožují zdraví člověka. Jelikož mají nepatrnou velikost, nelze podceňovat z nich plynou‐
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cí  rizika, a  to především v jistých pracovních prostředích, ale  i ve  znečištěné atmosféře. 
Částice  jemného  prachu  jsou  nebezpečné,  jelikož mohou  být  i  radioaktivní  a  rakovino‐
tvorné, a pokud  je  jim člověk vystaven po dlouhá  léta, mohou na velmi dlouho poškodit 
jeho dýchací soustavu. Člověk se má tedy před částečkami jemného prachu chránit dosta‐
tečnými, vhodnými ochrannými rouškami určitých ochranných tříd – k tomu se hodí tak‐
zvané FFP  roušky, které  jsou  testovány  z hlediska celkové propustnosti,  resp.  z hlediska 
průchodnosti filtru a těsnění kolem obličeje a nosu, což také zaručuje, že může člověk uži‐
tečně čelit dlouhodobým rizikům spojeným s vdechováním škodlivých látek. 

  Testování  celkové  propustnosti  znamená,  že  se  u  ochranných  roušek  prověřují možné 
netěsnosti kolem nosu, brady či očí, které mohou při nošení vznikat, neboť skrze tyto ne‐
těsnosti může unikat do okolí vydechovaný vzduch, resp. se mohou uvolňovat aerosoly, 
a pod  roušku mohou  také  vniknout  zdraví  škodlivé  částice  a  člověk  je může  následně 
vdechnout. Inovativní design a zvláštní filtrační technologie roušek mohou tyto netěsnos‐
ti, vzniklé tvarem obličeje, řešit, a mohou také snížit nádechový odpor, což zvyšuje kom‐
fort při nošení. 

3.  K  ochraně před  bakteriálními  choroboplodnými  zárodky  lze  doporučit  ochranné  roušky 
třídy FFP2, které sice nemohou plně blokovat viry, ale do značné míry chrání před vdech‐
nutím cizích, patogenních dechových aerosolů, před přijetím cizích kapének ze slin, a tedy 
i před takto přenositelnými chorobnými zárodky. 

4.  Ochranné roušky od ochranné třídy 3 a výše chrání do značné míry spolehlivě i před viry, 
a tedy i před koronavirem COVID‐19 a před viry chřipkovými.  

  Filtr FFP3  lze kvůli  jeho vlastnostem využít  zpravidla  jako ochranu před prakticky všemi 
viry. 

5.  Operační masky vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a zajišťují nejlepší mož‐
nou ochranu před všemi rody a druhy patogenních činitelů, a tedy i před bakteriemi a vi‐
ry,  avšak  přesto  nezaručují  absolutní  bezpečnost,  ale  pouze  bezpečnost  relativní,  resp. 
nejlepší a nejvyšší možnou v míře 95 %. 

  a)   Filtrační  účinek  operačních masek  proti  bakteriím  a  virům  je  tedy  zpravidla 
95procentní, přičemž tyto masky musejí být prověřeny z hlediska celkové propust‐
nosti a musejí pevně přiléhat ke krku a obličeji. Operační masky se zpravidla nepo‐
užívají pro osobní  účely, nýbrž na operačních sálech, kde chrání spíše pacienty než 
chirurgy, jelikož –   stejně jako všechny ostatní ochranné masky, resp.  roušky – blo‐ 
kují vydechované kapénky ze slin a proudění dechových aerosolů. Především ope‐
rační masky musejí úzce doléhat k obličeji a musejí mít tvarovatelný oblouk kolem 
nosu, jelikož jen to zaručuje skutečnou ochranu. 

  b)   Operační masky  jsou vyráběny v prvé řadě pro chirurgy, kteří  je nosí při ope‐
racích, čímž chrání spíše pacienty než sami sebe. 

6.  Papírové  obličejové  roušky  typu  FFP1  s  jednou  vrstvou,  vlastnoručně  vyrobené  látkové 
roušky, obličejové štíty nebo štíty všeho druhu zakrývající ústa a nos se naprosto nehodí 
k ochraně před choroboplodnými zárodky, stejně  jako ani kapesníky, šály a šátky, neboť 
všechny  tyto  výrobky  poskytují  zcela  neúčinnou  ochranu,  a  navíc  vzbuzují  iluzi  bezpečí 
a zvyšují riziko onemocnění. 
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7.  Pouze nošení kvalitních ochranných roušek zakrývajících ústa a nos může snížit riziko šíře‐
ní choroboplodných zárodků, stejně  jako dbalá hygiena rukou; a pokud člověk potřebuje 
náhle kašlat a kýchat, tak by si měl přinejmenším plně zakrýt ústa a nos kapesníkem atd. 

a)  Mezi nejdůležitější opatření týkající se individuální hygieny patří v každém případě des‐
infekce rukou,  jakož  i nošení správné a pevně přiléhající ochranné roušky,  jež má při‐
nejmenším  vyhovovat  požadavkům  průmyslově  vyráběné  a  prověřené  roušky  typu 
FFP1. 

b)  V  situacích,  při  nichž  hrozí  kontakt  s  potenciálně  nakaženou  osobou,  by měl  člověk 
v zásadě a přinejmenším nosit vhodnou, užitečnou a prověřenou  roušku FFP1. Pokud 
mají jiné osoby záchvaty kašle či kýchání, jež svědčí o onemocnění, měl by člověk v je‐
jich přítomnosti nevyhnutelně nosit prověřené roušky typu FFP2 či FFP3. 

c)  Pokud má nějaká osoba dráždivý  kašel, např. při bronchoskopii  atd., měly by osoby 
v její blízkosti bezpodmínečně nosit roušky typu FFP3. Existuje‐li u nějaké osoby pode‐
zření na  virové onemocnění,  je nutné  ji  až do doby převozu do nemocnice  izolovat, 
ubytovat v oddělené místnosti a vybavit ochranou úst a nosu. 

d)  Osoby, které přijdou do kontaktu s  jinými a přímými členy rodiny, by se měly chránit 
přinejmenším prověřenou rouškou typu FFP1. 

e)  Osoby, jež přijdou do kontaktu s jinými členy rodiny, kteří nepatří do přímého, osobní‐
ho rodinného kruhu a kteří bydlí jinde, by měly nosit ochranné roušky typu FFP2, a to 
i v domě těchto rodinných členů, do nějž vstupují kvůli poskytnutí péče či zabezpečení. 
Totéž platí, pokud musí nějaká osoba nutně vstoupit do cizí domácnosti. 

f)  Obecná populace se v případě epidemie či pandemie může v  jistém rámci chránit no‐
šením vhodných ochranný  roušek, přinejmenším  třídy FFP2, avšak nikdy ne nošením 
jednovrstvých papírových roušek, kapesníků, šál a šátků atd. 

g)  Stále existuje riziko u osob, které na základě chybných rad či přemoudřelosti atd. nosí 
špatné ochranné  roušky, kvůli nimž  získávají pocit  falešného bezpečí, a nezohledňují 
a zanedbávají nezbytná preventivní opatření, načež onemocní či zemřou. 

 

Pro osobní ochranu před nakažením, infekcí a onemocněním je nutno dbát na 
následující opatření a přísně je dodržovat: 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat tomu, aby lidé zvládali a prováděli násle‐
dující podstatné úkony, anebo aby se jich vyvarovali: 

1.   Je‐li  člověk  ve  styku  s  jinými  osobami,  které  nenáležejí  k  jeho  osobnímu  rodinnému 
či skupinovému kruhu, měl by považovat za svoji samozřejmou, odpovědnou povinnost, 
že bude nosit ochrannou roušku. 

2.   Člověk by neměl druhým osobám podávat ruku, dotýkat se jejich těla, ani na ně dýchat, 
kašlat a kýchat. 

3.   Člověk by se neměl dotýkat svých očí, nosu ani úst. 

4.   Po kontaktu s  jinými osobami by si měl člověk, zcela samozřejmě, důkladně umýt ruce, 
stejně jako po použití sanitárních zařízení a po návštěvě toalety. 
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5.   Povinností by mělo být  intenzivní větrání obytných prostor, kuchyní, pracoven a veške‐
rých pobytových a shromažďovacích místností atd. 

6.   Člověk by se měl vyvarovat návštěv veškerých akcí,  jako  jsou např.  fotbalové události, 
ale  neměl  by  chodit  ani  do  obchodních  domů,  na  diskotéky,  do  restaurací,  divadel, 
do kina, do kostelů, na trhy, ani na žádná jiná místa, kde se hromadně vyskytují lidé. 

7.   Použité  jednorázové kapesníky by měl člověk řádně a bezpečně zlikvidovat, stejně  jako 
použité jednorázové roušky a rukavice. 

8.   Člověk by se měl zásadně vyvarovat úzkých kontaktů s lidmi, kteří potenciálně onemoc‐
něli koronavirem. 

9.   Člověk  by měl  vysloveně  a  odpovědně  dbát  na  to,  aby  se  co možná  nejvíce  izoloval 
od osob, které se infikovaly koronavirem. 

10.  Osobám, jež trpí horečkou, zvláštními bolestmi, ztrátou chuti atd., budiž v jejich vlastním 
zájmu doporučeno, aby  se podrobily  testu na  koronavirus  a  zůstávaly doma. Budou‐li 
otestovány jako pozitivní, tak se mají neprodleně vyvarovat kontaktů s jinými lidmi, aby 
nikoho dalšího nenakazily. 

11. Nošením ochranné roušky typu FFP lze předejít především dvěma následujícím situacím: 

  a) Pokud osoba nakažená koronavirem nosí kvalitní ochrannou roušku typu FFP a ho‐
voří,  tak  tato  rouška  účinně  blokuje makroskopické  kapénky  ze  slin,  které  vypouští 
z úst, a brání vydechování aerosolů – díky tomu se zmíněné kapénky ani vydechované 
aerosoly nedostanou do ovzduší, a tedy ani do ústní a nosní sliznice jiných lidí. 

  b) Pokud zdravá a koronavirem nenakažená osoba nosí kvalitní ochrannou roušku typu 
FFP a hovoří, tak tato rouška  i v  jejím případě účinně blokuje makroskopické kapénky 
ze slin a vydechované aerosoly – díky  tomu neproniknou zmíněné kapénky ani vyde‐
chované aerosoly do ovzduší, a tudíž se zpravidla nemohou přenést na jiné lidi a infiko‐
vat je. 

  c) Ochranné roušky slouží také osobní ochraně lidí, kteří je nosí, neboť rouška blokuje 
různorodé, všemožné částečky poletující v ovzduší. 

  d) U kvalitních polomasek FFP s částicovými filtry se v normovaném testu ověřuje stu‐
peň  jejich účinnosti, což se naopak nečiní v případě nevhodných, čistě  látkových rou‐
šek, kapesníků, šál, šátků, papírových roušek, a ani v případě nekvalitních roušek FFP1 
či prostých ochranných prostředků zakrývajících ústa a nos. 

  e) Každý člověk si musí jasně uvědomit, že koronavirus je vysoce infekční a že již jediný 
tento virus působí nakažlivě,  zatímco dva viry vyvolávají  faktickou  infekci, probouzejí 
nemoc a  způsobují  její propuknutí. Aby  člověk do  značné míry předešel  této hrozbě, 
může využít ochrannou roušku typu FFP2, která mu poskytuje dobrou ochranu. Nejlep‐
ší možnou ochranu však skýtají ochranné roušky typu FFP3. Dokonalou ochranu před 
infekcí viry všeho druhu ovšem ochranné roušky neposkytují, neboť dokonce  i roušky 
třídy FFP3  zaručují nanejvýš 95procentní bezpečnost. Dokonce  i kompletní ochranné 
obleky s integrovaným ochranným dýchacím přístrojem – které se musejí před svleče‐
ním postříkat chemickou sprchou – mohou v nejlepším případě zaručit jen 99procentní 
bezpečnost. 
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Eduarde, milý příteli, to  jsou ta nejpodstatnější fakta, kvůli nimž  jsem přišel – chtěl  jsem  je 
uvést  proto,  aby  se  jimi  preventivně  řídili  všichni  členové  FIGU  a  všechny  ostatní  osoby 
po celém světě, jež si žádají osvětu (které se jim ovšem ze strany jejich státních představitelů 
ani  lékařských odborníků nedostává); a  jelikož o nás  vědí, mohou  si přečíst naše otevřená 
vysvětlení a upravit podle nich celé své chování. 

Billy  Ano, o tom se dozvídám, především během posledních měsíců, dosti často prostřed‐
nictvím dopisů, faxů, e‐mailů a telefonátů. 

Ptaah  To je mi známo. Ale nyní, Eduarde, se už v této ranní hodině připozdilo, a proto ode‐
jdu. Na shledanou, milý příteli. 

Billy  Na shledanou, Ptaah. Měj se, můj příteli. 

 

*** 

Výňatek ze 723. oficiální kontaktní zprávy ze dne 3. října 2019 

Billy  Ano, tomu, co máš v ruce, říkáme USB flash disk … ach, ono to skutečně funguje, vi‐
díš, zde za počítačem se to musí zastrčit. Skutečně, tu věc tady mohu nyní otevřít, okamžik 
strpení. … Tady, podívej, to je ono, a v tom je ten text, který mohu nyní otevřít. Okamžik, můj 
příteli, zde už to je a dodám to hned sem k našemu rozhovoru, pokud s tím takto souhlasíš, 
přičemž to ovšem převedu do mého normálního fontu, neboť – jak vidíš – tento je příliš vel‐
ký. To ale není žádný problém, ani s tímto fontem, který mohu převést do »News Gothic«. 

Projev mimozemšťanky jménem Nadissta všem členům FIGU 

(Původní opis z předaného podkladu v podobě zvukového záznamu) 

Jmenuji se Nadissta a mám Tě, Eduarde‐Billy – coby našeho přítele a zvěstovatele – pozdravit 
jménem našeho grémia a našich plejarische národů a vyslovit Ti náš dík. V zastoupení našeho 
grémia mám rovněž předat náš pozdrav všem členům základní skupiny FIGU a všem členům 
pasivní skupiny po celém světě. Jménem našeho grémia musím uctivě poděkovat také všem 
členům  všech  skupinových  společenství,  kteří  jsou  činní  dobrovolně  a  věrně  v  přátelství 
s naším společným zvěstovatelem a působí svým nasazením na jeho misi. Zatím ještě já, Na‐
dissta, neovládám rozsáhle Váš jazyk a předčítám text přes překladač a činím tak svou povin‐
nost Vám říct, že mi bylo dovoleno jménem grémia a prostřednictvím obvyklé regule našich 
direktiv – jménem všech našich plejarische národů – otevřeně pronést pár slov ke všem čle‐
nům globálního společenství FIGU. Tímto Vám všem chceme vyřídit naše velké poděkování 
za Vaši  velmi  ceněnou  práci  všeho  druhu,  kterou  odvádíte  a  kterou  sami  na  sebe  berete 
a vykonáváte pro misi našeho zvěstovatele, a také pro nás i pro Vás samotné. Také Vám mu‐
sím všem zdůraznit poděkování, že Vy ze základní skupiny, pasivní skupiny a ze všech studij‐
ních skupin, zemských skupin a FIGU přátelských skupin, projevujete věrnost našemu zvěsto‐
vateli  i  velké  a  neúnavné  nasazení  a  jste mu  nápomocní  dle  svých  nejlepších  schopností 
a dovedností. V důsledku toho je Vaše pomoc i pomocí pro nás, plejarische národy, neboť my 
a naši předkové museli čekat již od pradávných časů na to, abychom byli zasvěceni do »Učení 
pravdy, Učení energie Tvoření, Učení života« skrze nám předpovězeného zvěstovatele z linie 
prazvěstovatele Nokodemiona. My všichni z grémia a našich národů Vám všem vyslovujeme 
naše poděkování  za  to,  že našemu  zvěstovateli důvěřujete,  jste mu nápomocní a učíte  se, 
takže může být zvěstovatelem nejenom pro Vás, ale i pro nás Plejaren. Jistě máte i naše po‐



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 32 leden 2021 15 

děkování  za  to,  že  jste mu obzvláště  věrni  a  že  se  sami učíte  a dodržujete neocenitelnou 
hodnotu »Učení pravdy, Učení energie Tvoření a Učení života« a že se snažíte o to, abyste 
toto tvořivě rozsáhlé, neomezeně platné učení nesli dál, aby se rozšířilo mezi pozemské ná‐
rody. Děkuji  i  já osobně Vám všem, neboť také  já  i my všichni Plejaren potřebujeme Učení 
prazvěstovatele Nokodemiona a můžeme ho obdržet jen díky našemu dnešnímu zvěstovate‐
li. A  to  také  jen proto, že se všichni plně snažíte a  jste mu nápomocni a stojíte při něm se 
svými vědomostmi a že jeho mise je láskou, harmonií, mírem a životním principem. Vy všich‐
ni máte  uvážit,  že  náš  zvěstovatel může  svou  těžkou  úlohu  naplnit  jen  společně  s  Vámi, 
a s Vaším nasazením a ochranou proti všem odpůrcům věřících nábožensky zfalšované prav‐
dě,  a  proti  chytrákům,  lžím  a  pomluvám  škodolibých  pozemšťanů  a  nadávkám,  hrozbám 
a útokům vůči  jeho slovům a životu a mnoha protivenství zaměřených proti  jeho misi. Ne‐
zištně a bez zisku materiálních hodnot se na Vašem světě snaží o celé lidstvo a o jeho blaho, 
jeho mír, jeho osobní samostatnost a jeho svobodu a budoucnost, jak to také učí i nás Pleja‐
ren. Nežádá si žádné odměny, ani žádného povýšení a neusiluje ani o moc, ani o tituly jaké‐
hokoliv druhu. Tak  jako Vy  všichni  ze  základní  skupiny,  všech pasivních  skupin  a učebních 
skupin, odvádíte  své povinné mincovní odvody, a nadto dobrovolně přispíváte nezbytnými 
mincemi, ovšem nikoliv obligátními, tak i on vyprazdňuje svůj měšec všemi nezbytnými způ‐
soby více než kdokoliv jiný pro úkoly své mise, za účelem jejího setrvání a úspěchu. A tak, jak 
se i Vy na všem podílíte, přispívá vše k tomu, že se mise může úspěšně šířit, vynášet i rozšiřo‐
vat do dálek světa a také k nám Plejaren. Nechť je všem poděkováno jménem našeho grémia 
a všech našich plejarische národů, neboť  jen díky  samotnému  spolupůsobení Vás všech  je 
pro našeho zvěstovatele možné, aby mohl přinášet  i nám Plejaren speciálně pro nás zhoto‐
vené  rozvinutí  »Učení  ducha, Učení  energie  Tvoření, Učení  života«.  Tedy musím  jménem 
našeho grémia, a všech našich plejarische národů, poděkovat za všechnu Vaši pomoc, kterou 
Vy prokazujete našemu prorokovi. Děkuji. Bylo mi velkou radostí, že jsem k Vám směla pro‐
mluvit, směla jsem Vás pozdravit a vyslovit naše poděkování. Děkujeme za Vaši důvěru v na‐
šeho zvěstovatele. Děkuji, ještě jednou děkuji, děkuji, a bylo mi ctí ... 

 

Pár slov k misi BEAM a FIGU 

Atlantis Sokrates Meier, Švýcarsko 

Každý člověk v podstatě ví, jak to dnes všeobecně vypadá a chodí v naší společnosti. Namísto 
toho, aby se člověk včlenil do společnosti, táhl v ní za jeden provaz, pečoval o Zemi, životní 
prostředí a pomáhal žít spolubližním, tak dbá stále více už jen na vlastní výhody. V Učení du‐
cha, resp. »Učení pravdy, učení ducha, učení života« sice zaznívá jasně, že se v první řadě má 
dbát  o  to,  aby  si  člověk  dal  do  pořádku  svůj  vlastní  život  a  usiloval  tak  o  dobré,  tvořivě‐
přirozeně orientované vedení života. 

Nejsme‐li však vůči sobě navzájem pravdiví, nýbrž jsme‐li nepoctiví, tak si to musíme otevře‐
ně přiznat, a nikoliv jednoduše potají, neboť pouze úplná otevřenost nám samotným přinese 
skutečný užitek. Této otevřenosti se lze poměrně snadno naučit, neboť se můžeme považo‐
vat  za  šťastné,  že máme  přece  v  dnešní  době  to  velké  privilegium,  jelikož můžeme  přijít 
do kontaktu s Učením ducha, a tím i s »Učením pravdy, učením ducha, učením života« v tak 
přímé podobě, a můžeme se s ním rozsáhle zabývat, abychom se z něho naučili velmi hod‐
notným věcem a  ty  zužitkovali. Zde v Evropě nejsou  žádné,  či přinejmenším  téměř  žádné, 
překážky, které by nám bránily tomu, abychom se přiklonili k Učení ducha, které je odnepa‐
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měti nazýváno i »Učení proroků«. Dokonce i jazykové bariéry lze překonávat lidmi, kteří jsou 
ochotni se učit, dokonce i tehdy, kdy jejich mateřština nepatří do naší jazykové oblasti, neboť 
si lze vypracovat nezbytné jazykové znalosti, je‐li zájem a vůle. Učení lze také vzájemnou ko‐
munikací vyučovat prostřednictvím překladů v jiných jazycích, byť se to nemůže dít na 100% 
v důsledku velké nedostatečnosti cizích jazyků způsobem, jakým to je možné v německé řeči. 
My, kterým je vlastní němčina coby mateřština, jsme privilegováni ke studiu a realizaci Učení 
ducha, většinou i proto, že můžeme z obecného pohledu vést příjemný životní standard, tak‐
že ve věci Učení ducha nejsme v zajetí žádných omezení či jen v té nejminimálnější míře. Co‐
by člen základní skupiny jsem přesto vždy příjemně a velmi pozitivně překvapen, kolik sociál‐
ně a společensky  lépe  i hůře postavených  lidí na celém světě nachází cestu k FIGU a s  tím 
souvisejícím »Učení pravdy, učení ducha, učení života«. V této věci dochází přirozeně i k vyu‐
žití moderních médií jako internet, Twitter, Facebook atd., prostřednictvím kterých se zájem‐
ci dle vlastního uvážení a vůle mohou informovat. A k tomu – že se každý zájemce může in‐
formovat – dochází pomocí velmi  jednoduchých prostředků dle smyslu FIGU,  jehož myšlen‐
kové statky a vědomosti se šíří bez misionářské činnosti. 

Nedávno informovala členka základní skupiny FIGU Bernadette Brand o své cestě do Polska. 
Na  jednu  stranu  tam byla  z důvodů pracovních, na druhou  stranu  s  tím  spojila  i návštěvu 
u polské skupiny, která je s FIGU velmi těsně spjatá. Na základě krátké rešerše na  internetu 
potvrzuji  výpovědi Bernadette,  že  v některých oblastech Polska dosahuje nezaměstnanost 
až 45%, v zemském průměru  je  to pak – dle  různých pramenů – mezi 22% a 32%. Kdo má 
štěstí a má práci, ten se může považovat za šťastného, že dosahuje měsíčního výdělku 300–
450 euro. Přesto se dosud našlo v této zemi asi 14 osob, které si studium a šíření FIGU spisů 
vzalo za svůj úkol. Na základě nepříznivých okolností si prakticky nikdo z těchto osob nemůže 
dovolit pasivní členství. To znamená, že jen málo členů této skupiny v Polsku jsou pasivními 
členy. Přesto  si na  základě našich FIGU  stanov a  směrnic vypracovali a odsouhlasili vlastní 
pravidla, která i velmi přísně dodržují. Tato svobodná a vůči FIGU přátelsky smýšlející skupina 
provozuje  rovněž vlastní webovou stránku. Dále se každý z  těchto  členů snaží o  to, aby se 
naučil německý jazyk, hlavně za účelem lepšího porozumění spisů FIGU. 

Co nám finančně a jazykově »lépe postaveným« brání v tom, abychom se více aktivně snažili 
o  naše  spolubližní  a  o  šíření mise  a Učení  ducha,  respektive  »Učení  pravdy,  učení  ducha, 
učení života«, zvané též »Učení proroků«? Téměř vždy jsme to my sami, kteří si, jak se říká, 
»stojí na vedení«,  jelikož  jsme v důsledku naší privilegované situace více či méně pohodlní. 
Jsme sice toho názoru, že FIGU a jeho »Učení pravdy, učení ducha, učení života«, resp. Učení 
ducha je pro nás něco zcela dobrého, ukazuje nám v jasné podobě tvořivě‐přirozeně udávají‐
cí směr, kterým my  lidé máme  jít. Že nám ovšem se stoupajícími vědomostmi a poznáním 
ve věci Učení života, »Učení pravdy, učení ducha, učení života«, stoupá i stále rostoucí a roz‐
sáhlejší odpovědnost, toho si není vědom skoro nikdo, což se týká  i s tím spjaté povinnosti, 
která  je směřovaná na  to, že  je nutné rovněž odpovědnost vnímat a naplnit. Odpovědnost 
v tom rozsahu, že vědomosti a poznání hodnot Učení ducha, resp. »Učení pravdy, učení du‐
cha, učení života« se musí naléhavě rozšířit a dát ve známost mezi všechen  lid naší  (zatím) 
krásné Země, aby naše překrásná planeta nebyla přece  jen nakonec  vymazána  z Univerza 
vinou nás  lidí.  I to  je tím důvodem, proč se musíme snažit o to,  jít společně cestou »Učení 
proroků« a nést dále misi, a sice tak, že se stále více rozšíří mezi lidi až do vzdálené budouc‐
nosti, zcela dle úsloví mého otce: »Žít a pomoci žít«. 

Při svém vstupu do základní skupiny jsem mimo jiné dobrovolně přistoupil na povinnost noč‐
ních hlídek. Vždycky, když jsem na obchůzce a vidím bezprostředně krajinu a přírodu v okolí 
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Centra odpočívat v nočním klidu, přepadne mě hluboká úcta a mohutný respekt. Úcta a re‐
spekt před tím, co bylo vytvořeno z iniciativy mého otce, jednotlivce, zvenčí velmi nenápad‐
ného muže,  a  sice  nejen  ohledně  vybudování  Semjase‐Silver‐Star‐Centra,  nýbrž  i  ohledně 
sepsání velmi početných učebnic a naučných spisů atd., stejně  jako celosvětového rozšíření 
»Učení pravdy, učení ducha, učení života«, jakož i dceřiných a zájmových skupin FIGU. Přiro‐
zeně je nutno zmínit i všechny ty jeho věrné v základní i pasivní skupině, kteří spolupůsobili 
činem i dobrou vůlí a veškeré útoky, negace, odpornosti, všechno zrádcovství a pomluvy od‐
půrců – dokonce z vlastní rodiny – zažili a s velkou odvahou přestáli. 

Dobře  si  vzpomínám  ještě na dobu,  kdy bylo Hinterschmidrüti  jen malá  samota na mapě. 
Zpustlé budovy, kterým hrozil  rozpad,  sklep hlavní budovy byl  zatopen vodou až po  strop. 
Vše připomínalo spíše staré válečné bojiště, než místo, kde by se člověku chtělo bydlet. Velká 
část lesa v bezprostřední blízkosti budov byla předchozím majitelem na poslední chvíli ještě 
vymýcena a vytěžena – samozřejmě za účelem profitu. Takže  i ta  lesní oblast vypadala tak, 
jako by v ní explodovaly bomby. Všechny stavby byly navíc prosyceny nepříjemnými fluido‐
vými  silami,  které  mnohým  návštěvníkům  a  obyvatelům  způsobovaly  mrazení  v zádech 
a často je děsily. Pak přišel »Billy« Eduard Albert Meier, zvaný BEAM, a začal s malou skupi‐
nou lidí dávat opět do pořádku toto zruinované hospodářství. Práce byly neúnavně poháně‐
ny  kupředu  –  nezřídka  v  24hodinovém  provozu.  Sklep  byl  odvodněn,  špatné  zdi  strženy 
a nahrazeny novými, nové zdi natřeny, zhotoveny okapy a kanalizace, betonováno, zalesňo‐
váno atd., atd., atd. 

Za pomoci plejarische přátel a jejich spojenců ve federaci došlo pak v průběhu let k neutrali‐
zování uložených a hrůzu nahánějících  fluidových  sil. Ty mnohým  členům  základní  skupiny 
způsobovaly  často mrazení  v zádech,  když  je  někde  v  domě  potkaly  nějaké  temné  stíny 
a prostě jimi prošly, anebo když náhle uprostřed noci zazněly domem těžké kroky, nebo když 
podkrovím proletělo polínko dřeva atd., aniž by byl někdo z obyvatelů domu někde přítomen 
a mohl by za to nést odpovědnost. 

Nejenom BEAM, ale  i skupina  lidí kolem něho následovala jistý, v nich nutkavý  impuls napl‐
nění  mise.  Jednu  věc  však  »Billy«,  můj  otec,  zdůrazňoval  pořád:  »Bez  činorodé  pomoci 
a podpory základní skupiny a mnoha přátel by vše nikdy nevzniklo«. K tomu bych chtěl teď 
zmínit některá historická data a fakta ke vzniku mise. Tyto údaje pochází z jednoho nového, 
mnohastránkového  článku mého  otce,  který  byl  začleněn  do  knihy  od  Bernadette  Brand 
s názvem »Nokodemion, jeho následující osobnosti a sedminásobná prorocká řada na Zemi«, 
stejně tak i do jiné knihy a i jinam: 

»V následujících vysvětleních  jde o historii univerzálního proroka Nokodemiona a s tím spja‐
tou misi a jak tato mise vznikla: Před přibližně 10 miliardami lety se poprvé v Univerzu Tvoře‐
ní Univerzálního vědomí objevili na různých planetách  lidé, kteří  jako takoví disponovali vě‐
domým vědomím. Než se ale objevil Nokodemion, tak to trvalo ještě asi 400 milionů let, takže 
jeho historie nabrala svůj začátek  teprve před 9,6 miliardami  let. V podstatě  to celé začalo 
takto: Forma ducha Nokodemiona oživovala poprvé před asi 9,6 miliardami let lidské tělo se 
svým si již samo sebe vědomým vědomím a s plným ratiem, přičemž tento člověk byl pojme‐
nován Nokodemion. V důsledku jeho pravlastního zájmu vyšlo najevo, že obsáhle prozkoumal 
podstatu tvořivě‐přírodních zákonů a doporučení, což tak i nadále vycházelo najevo při všech 
svých nových inkarnacích ve věci svých nových osobností. V průběhu mnoha znovuzrození své 
formy ducha a s tím spjatých inkarnací svých vždy nových osobností se učil po miliony let dál 
a dál, aby se pak nakonec objevil  jako první zvěstovatel coby pra‐pra‐praotec Nokodemion 
a lidi poučil a vzdělával ohledně tvořivě‐přírodních zákonů a doporučování. Přitom shromáždil 
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lidi i do národů, načež je pak řeč o Nokodemionových národech. Nebyly to tedy národy, které 
by  vytvořil  v  tom  smyslu,  že  by  je  stvořil,  resp.  zplodil,  nýbrž  se  –  když  se  objevil  –  pustil 
do seskupení lidí a ty shromáždil v národy. (…) 

(…) Nokodemionova  forma ducha byla původně  ta první, která před cca 9,6 miliardami  let 
ožívala člověka, který se objevil později jako univerzální prorok a zvěstovatel, nejprve ovšem 
jako prorok a  zvěstovatel  z vlastní  lidské  iniciativy, dle  svých poznatků  získaných  z  tvořivě‐
přirozených zákonů a doporučení a z toho pramenících vědomostí a s tím spjaté moudrosti. 
Žil  evolutivně  jako  člověk  a  působil  celkově  během mnoha  znovuzrození  své  formy  ducha 
a rovněž tolika osobností po dobu přibližně 52 milionů let, přičemž tyto osobnosti mnohokrát 
nesly jméno Nokodemion. Poté odložil svou materiální lidskou existenci, aby vešel coby polo‐
duchovní, resp. polomateriální forma do poloduchovní roviny »Vysoké rady«, kde forma du‐
cha  Nokodemiona  v  rámci  své  další  evoluce  strávila  dobu  56 milionů  let,  aby  pak  přešla 
do první  ryze duchovní  roviny »Arahat Athersata«. V  této  rovině  trvala pak  jeho  existence 
přibližně 8,7 milionů let, než z roviny »Arahat Athersata« a nejvyšší ryze duchovní roviny »Pe‐
tale« vzešlo společné impulzní rozhodnutí, že se forma ducha Nokodemiona dle ryze duchov‐
ně‐energetických zákonitostí vrátí zpátky do materiální oblasti po době více než jedné miliar‐
dy let, aby mohla nově ožívat člověka. To celé si tedy vyžadovalo velmi dlouhý čas na přípravu 
a výukovou dobu formy ducha, načež uběhlo více než jedna miliarda let, totiž 1,2 miliardy let, 
než byla natolik připravena a schopna se reinkarnovat – nejprve zpět do roviny »Vysoké ra‐
dy«, – a pak zpět do materiálního světa do nového těla člověka, který byl pak opět pojmeno‐
ván Nokodemion. 

V době, kdy  forma ducha prodlévala už 8,7 milionů  let v  rovině »Arahat Athersata« a byla 
vytvořena čistě duchovně‐energetická zákonitost za pomocí roviny »Petale«, vykazovala for‐
ma ducha Nokodemiona – vycházeje z původu formy nového ducha – věk přibližně 116,7 mi‐
lionů  let, totiž přibližně 52 milionů  let  lidského bytí – společně s životem, smrtí, znovuzroze‐
ním formy ducha a narozením pokaždé nové osobnosti – stejně tak  i 56 milionů  let v rovině 
»Vysoká rada« a 8,7 milionů let v rovině »Arahat Athersata«. 

Poté, co  forma ducha Nokodemiona byla v  čistě duchovní rovině »Arahat Athersata«, vyšlo 
v běhu času tedy najevo, že  jeho dávní potomci a velmi vzdálení potomci  jeho národů, které 
shromáždil, se odklonili od »Učení pravdy, učení ducha, učení života«, resp. »Učení proroků«, 
resp. »Učení ducha«, propadli zlovolnému válčení i teroru a odcizili se od všeho, co jejich vel‐
mi  raným předkům přinesl v podobě Učení. Tak přišlo  to, že se  tito velmi vzdálení potomci 
národů  začali  vyhlazovat  a  způsobili  neuvěřitelná  neštěstí  nad  sebou  a  nad  všemi  novými 
planetami  a galaxiemi,  které museli  osídlit,  jelikož  staré  domovské  světy  zničili,  nebo  tyto 
staré světy nějak přirozeně zanikly, což se opakovalo ještě dvakrát v běhu času. 

(…) V pozdější době byl univerzální prorok s formou ducha Nokodemion nazýván pak Henok 
a ještě mnohem  později  na  Zemi  Henoch. Ovšem  do  té  doby  uplynulo  velmi mnoho  času 
a vyplynulo velmi mnoho neradostných událostí. 

V důsledku vražedných a všeničících událostí velmi vzdálených potomků někdejších Nokode‐
mionových národů, na  to byla 8,7 milionů  let po Nokodemionově vstupu do  čistě duchovní 
roviny »Arahat Athersata«  tato  rovina  i nejvyšší  čistě duchovní  rovina »Petale«  ve  zděšení 
upozorněna. Z toho vyplynula duchovně‐energetická impulzní masa během trvání 1,2 miliard 
let  v obou úrovních,  z  čehož  vyplynula  čistě duchovně energetická  zákonitost  se  všemi ne‐
zbytnými opatřeními, aby forma ducha Nokodemiona během nyní plynoucích 1,2 miliard  let 
byla  zformována  duchovně  energetickým  impulzním  věděním  roviny  »Arahat  Athersata« 
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do univerzálního proroka a univerzálního zvěstovatele. Když se toto odehrávalo, byla  forma 
ducha Nokodemiona duchovně energeticky a  impulzně natolik vysoce  rozvinutá  (vzdělaná), 
že se pro svůj úkol univerzálního proroka mohla vrátit přes rovinu »Vysoké rady« do materi‐
álního světa, aby mohla ožívat nové materiální vědomí, a s ním spjatou novou osobnost. 

Takže forma ducha Nokodemiona přišla před 8,4 miliardami let opět zpátky do materiálního 
světa, a tím i do lidského těla za tím účelem, aby se pustila do mise ve věci poučení lidí ohled‐
ně  jejich evoluce vědomí,  lásky, míru, svobody, harmonie a vyrovnanosti atd., včetně všech 
nezbytných vědomostí a moudrosti ve věci tvořivě‐přírodních zákonitosti a doporučení a vše‐
ho s tím spjatého, co patří k Učení ducha. (…) 

Od Nokodemionova původního prvního vzniku coby člověka uplynulo až do dnešní doby při‐
bližně 9,6 miliard  let, zatímco se  jeho mise od  jeho druhého vzniku coby člověka, tedy před 
8,4 miliardami  let až do doby před 1,3 miliardami  lety,  zachovala  s mnoha  změnami mezi 
rovinami  »Vysoká  rada«,  »Arahat  Athersata«  a materiálním  světem.  Během  této  doby  se 
tato  forma  ducha  pohybovala  prakticky  skrze  velké  části  Univerza  ve  věci  poučení  vel‐
mi vzdálených potomků svých původních národů, které se rozšířily a které také částečně vze‐
šly z  jeho  linie. Ty se označovaly  jednak  jako Nokodemionova  linie a později Henokova  linie, 
a sice proto, že pozdější inkarnační osobnosti z linie formy ducha Nokodemiona se jmenovaly 
Henok. V mnohem pozdější době se pak  tato  linie nazývala  i Henochova  linie proto, že po‐
sledních málo reinkarnací Nokodemionovy formy ducha, resp. osobnosti nesly jméno Henoch. 
(…) 

Od prvního působení Nokodemiona před 9,6 miliardami lety přibývaly k jeho učení trvale no‐
vé poznatky v záležitostech tvořivě‐přírodních zákonů a doporučení ohledně »Učení ducha«, 
resp. »Učení pravdy, učení ducha, učení  života«, protože  všichni proroci  linie Nokodemion‐
Henok‐Henoch dodávali pořád a pořád nové vědomosti, jelikož se k tomu získávalo stále více 
důležitých poznatků, a to se přeneslo a udrželo až do dnešní doby tak, že mise pokračuje dál. 

(…) A pak přibližně před 12 miliony  lety následovalo opět nové proroctví a  zvěstovatelství, 
načež z toho vyplynulo, že se dotyčná forma ducha opět reinkarnovala do člověka, který opět 
vedl dál prorocky zvěstovatelskou  činnost, přičemž dotyčný  člověk se nyní  jmenoval Henok. 
Pozdější následné osobnosti našly cestu k Zemi, kde tato forma ducha musí naposledy vyko‐
nat celý proces všech časů až po návrat do roviny »Vysoké rady« a do roviny »Arahat Ather‐
sata«, a tedy to celé musí ještě jednou přestát, což už má různě za sebou. 

(…) Dříve než Nokodemion‐Henok před 12 miliony lety opět začal svou misi, nejprve shromáž‐
dil znovu namáhavou prací vzdálené potomky národů a částečně je usmířil. To se ovšem neo‐
bešlo bez pomoci, takže kolem sebe shromáždil velkou skupinu nových osobností, které se pro 
jeho misi zavázaly. (...)« 

 

Aby se ovšem do této povinnosti ony osobnosti mohly začlenit, muselo dojít k jejich zpětné‐
mu zařazení (odstupňování), což si vyžádalo období čítající asi 4 milionů let. To bylo nezbyt‐
né, stejně jako i u Nokodemiona, aby se dotyčné osobnosti v odpovídajících inkarnacích zori‐
entovaly a aby se v ní nadále orientovaly. Pokud by nedošlo k tomuto zpětnému odstupňo‐
vání, tak by dotyčné osobnosti po nějaké době propadly šílenství. 

Toto zpětné odstupňování si lze představit v porovnání asi následovně: Máme zcela normál‐
ní, průměrné auto s 2litrovým objemem válců, 140 koní, nejvyšší rychlost okolo 220 km/h. 
Teď přijde mechanik a omezí toto auto způsobem, že nejvyšší rychlosti činí už jen 50 km/h. 



AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 32 leden 2021 20 

Potenciál  tu  ještě existuje  (140 koní, 2litrový objem válců), ale  tímto  technickým  zásahem 
byla nejvyšší  rychlost  limitována. Teď  se ale nechceme  spokojit  s  touto  rychlostí 50 km/h, 
a tak  si  začneme osvojovat  technické  vědomosti,  abychom  toto omezení  zneplatnili. Víme 
přece, že potenciál tu existuje. A tak začneme krok za krok pracovat na tom, abychom si naše 
technické znalosti zvýšili a – v přeneseném smyslu slova, ti, co se zavázali vůči misi – začnou 
pracovat na urychlení své osobní evoluce, aby toto omezení vědomí v běhu času zneplatnili. 

To jsou – stručně řečeno – klíčová data toho, jak mise »Tichá revoluce pravdy« tehdy započa‐
la. Závěrem bych  ještě chtěl přesto  říct několik slov a vysvětlit některé věci: Nikdo nemůže 
a nesmí z vlastního popudu někomu říct: »TY nebo  i TY patříš k těm, kteří se zavázali misi!« 
K tomu mohu  a  smím  říct  pouze  to,  že  každý  člověk musí  naslouchat  sám  sobě  hluboko 
ve svém nitru. Každý, ať už muž či žena, musí být přitom zcela otevřený a upřímný sám vůči 
sobě  a  musí  absolutně  neutrálně‐pozitivně  uchopit  hodnotu  odpovídajícího  kmitu  a  ten 
správně vyhodnotit. To se může projevit např.  jako slabé niterní volání, které může působit 
tak, že aktivity a akce v souvislosti s FIGU a misí se nebudou vnímat jako oběť volného času 
v podobě  »musím«,  nýbrž  jako  radostné  »smím«  a  na  budoucnost  orientované  tvůr‐
čí/konstruktivní  jednání.  Na  položenou  otázku  se  nemůže  a  nesmí  pokládat  žádná  přímá 
a plně obsáhlá odpověď,  včetně  všech  vysvětlujících detailů, neboť další otázky musí  vždy 
zůstat otevřené, aby se mohlo o všem přemýšlet a vše se mohlo zpracovat, aby se pak poz‐
ději mohlo přijít opět s novými otázkami. Pokud se nebude jednat podle tohoto principu, pak 
to povede nevyhnutelně k ovlivňování a dle okolností k  chybnému  směru,  jakož  i k  tomu, 
že se nad odpovědí už nebude přemýšlet a nezískají se z ní vědomosti, načež z toho nebude 
nic hodnotného, co by se dalo realizovat. Každá odpověď na nějakou otázku musí být směro‐
vána tak, aby se otázku kladoucí i odpověď získávající člověk učil samostatně myslet a nachá‐
zet pravdu, aby skutečně sám pro sebe – a také pro ostatní – na vyskytující se otázky dokázal 
sám  ze  sebe odpovídat,  když  svou  vlastní myšlenkovou  činností  a  svou pozorností dokáže 
vnímat skutečnost a zjistit, odůvodnit a rozumět její pravdě. 

Zmíněn musí být také ještě jeden nesmírně důležitý bod, totiž ten, že mise se v žádném pří‐
padě neomezuje jen na FIGU ve Švýcarsku coby mateřské centrum. Snažení má těžiště mno‐
hem více v tom, že se »Tichá revoluce pravdy« – jak zní už po léta název mise, kterýžto po‐
jmenovala dne 2. července 2005 11letá plejarische dívka  jménem Cladena‐Aikarina – rozšíří 
po celé zeměkouli, aby skutečně každý člověk na Zemi dostal možnost vnímat a učit se Učení 
ducha,  resp. »Učení proroků«,  resp. »Učení pravdy, učení ducha, učení  života«,  stejně  tak 
i možnost  se  snažit  realizovat Učení  ve  svém  životě  a posunout  tak  vývoj  svého osobního 
vědomí v tvořivě‐přirozené podobě. Z toho důvodu byla založena kromě základní skupiny 49 
(»Kerngruppe 49«)  i pasivní skupina. Příliš mnoho z nich však bere označení »pasivní« příliš 
doslova a omezují se na to, aby Učení  jen konzumovali a získali z něj ryze osobní prospěch, 
namísto toho, aby se snažili poučit spolubližní a přivodit jim prospěch, aniž by přitom ovšem 
misionařili.  FIGU  je  coby  sdružení na  činorodou podporu  svých  členů  ve  zmíněné podobě 
odkázáno, aby dokázalo naplnit těžký a dlouhodobý úkol. Vše může lépe a rychleji pokračo‐
vat dále a přinést větší úspěchy  jen  tehdy, když každý zájemce o misi a Učení – ať už muž 
či žena – přemění ve skutečnost své pochopení, vědomosti a hodnoty získané díky Učení du‐
cha, a to jak pro sebe, tak i v nejlepší míře pro své spolubližní. Jen tím lze najít stále více lidí, 
kteří se Učení a misi přikloní, takže se vše bude moci stále rychleji rozšířit po celém světě, 
z čehož nakonec může vzejít  i celosvětový mír,  láska, svoboda a harmonie.  Jedna věc musí 
být jasná každému člověku, a také si ji musí uvědomovat: Pravda nás lidi v principu nepotře‐
buje, ale my  lidé potřebujeme pravdu;  jako taková tu  je a  je dána ve skutečnosti a ta praví 
jednoznačně:  JE TAKOVÁ,  JAKÁ  JE. BEAM učí: My  lidé potřebujeme a  vyžadujeme pravdu, 
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neboť ona je naší cestou a naším cílem, a abychom rozpoznali pravdu, máme jen jednu jedi‐
nou možnost. Ta spočívá jen a pouze v tom, že budeme vnímat, rozpoznávat a rozumět reál‐
né skutečnosti, neboť – jak bylo řečeno – pravda vychází jen z ní. 

»Učení proroků«, Učení ducha, resp. »Učení pravdy, učení ducha, učení života« bylo na Zemi 
přineseno proto, aby se pozemšťané učili, stali se a byli skutečnými  lidmi, aby také vnímali, 
rozpoznali, rozuměli a následovali tvořivě‐přirozené zákony a doporučení. Z tohoto důvodu 
bylo díky těm, kteří se zavázali k misi, před cca 13 535 lety rozhodnuto, aby se v dnešní době 
»Tichá revoluce pravdy« opět nově co nejrychleji vynesla do celého světa. 

A dnes přináleží tento úkol – kromě BEAM a základní skupině – různým zemským‐ a studijním 
skupinám a jejich členům, stejně jako pasivním členům, a všem zájemcům vůbec. Připojit se 
k FIGU neznamená jen to, že člověk usiluje o vlastní evoluci, ale znamená to navíc spíše i to, 
že se připojí i k misi a tím evolutivně k jejímu Učení. Tím naplní svou předem danou tvořivě‐
přirozenou povinnost, pravdivé vědomosti ve věci Učení ducha také aktivně – avšak nikoliv 
misionářsky – vynést do světa. Jen tehdy, až nakonec každý jednotlivec na tomto světě bude 
vnímat svou povinnost vůči pravdě, evoluci svého vědomí, stejně tak svou široce rozsáhlou 
odpovědnost vůči svému a všemu ostatnímu životu, – bude si toho nadále vědom a bude žít 
v lásce, míru, svobodě a harmonii se sebou samým a se všemi spolubližními, faunou a flórou 
– pak bude možné, aby už v ne příliš vzdálené budoucnosti mohlo být  řečeno: A budiž mír 
na Zemi. 

(Výňatek z FIGU bulletinu č. 80, červen 2013)  

 
Ukazovat na druhého prstem bude nepohodlné tehdy,  

až si člověk uvědomí, že ten druhý jsi ty sám 
 

Andreas Schubiger, Švýcarsko 
Hlas Věku Vodnáře číslo 196, září 2020 

 
Většina lidí, která se zásobuje FIGU spisy a čte je, anebo je hledá a stahuje na internetu, tak 
činí cíleně a rozhodně. Zprvu se ponoří do nového světa. Ono ostatně není zcela běžné to, co 
Billy píše a dává k četbě všem k dispozici. Všechny ty učebnice, kontaktní zprávy, knihy foto‐
grafií, malé  spisy a periodika obsahují  zajímavé a poučné věci. Pravidelný  čtenář  je pak  již 
obeznámen s mnoha různými tématy ohledně lidského života, o nichž ovšem není pojednáno 
běžně,  jak to známe z novin, rádia, televize a  internetových médií, ale  je o nich pojednáno 
z pozice  skutečnosti.  Oslovená  hlubší  skutečnost  má  základ  v detailnějších  vědomostech 
»Učení ducha«  (Pozn. Učení energie Tvoření), »Učení pravdy, Učení energie Tvoření, Učení 
života«. 
Poprvé po dlouhé době se pozemšťanům přináší vědění sedmého a posledního zvěstovatele 
Nového Věku, právě »Billyho« Eduarda Alberta Meiera, známého jako BEAM, a to naposledy 
a tentokrát v písemné podobě. Části učení se obsáhle vysvětlují, vyžadují ovšem přesto, aby 
se do této  látky každý ponořil sám a aby  ji odůvodnil a prozkoumal. Obsah Učení ducha  lze 
někdy  lehce  vychutnat, ale někdy  je  i  těžce  stravitelný. Každý  čtenář vždy  sám najde,  kde 
a jak se jej dotýká a cítí se jím být osloven ve své niterní podstatě. Billyho spisy jsou zamýšle‐
né pro  celé  lidstvo, ačkoliv  jsou  sepsané výhradně v německém  jazyce a  teprve později  je 
zájemci překládají do  různých  jazyků. Všichni  lidé,  kteří mají být osloveni,  velmi přesahují 
aktuální rámec čtenářské obce. Ta v současné době čítá nepatrných 27 členů FIGU v základní 
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skupině, asi 340  členů v pasivní skupině,  resp. skupině  finančních příznivců a sporadických 
100 000 čtenářů z celého světa, kteří se všichni více či méně intenzivně zajímají přes internet 
o obsah učení FIGU. 
To, o čem Billy hovoří, je jak bezprostředně naléhavé, tak i enormně důležité. Všechna jeho 
důležitá vysvětlení k životu, k  lidskému bytí, k historii  lidstva, k minulosti, současnosti  i bu‐
doucnosti vyzní u většiny z 9 miliard lidí do žalostného prázdna – odhlédneme‐li od těch má‐
lo zájemců. Přesně o tuto velkou masu lidstva jde. Probudit tuto masu je – či lépe řečeno by 
bylo – cílem, aby si člověk protřel oči, probudil se a rozpoznal, kam se  lidstvo ubírá, pokud 
bude nadále  takto katastrofálně chybně hospodařit a ve všech možných oblastech chybně 
politikařit. Lidstvo se tímto zhoubným chováním dostalo na okraj propasti a stále si to ještě 
nechce uvědomit. Přesně ti, kterých se to týká, nenaslouchají, nýbrž všechno od základu  ig‐
norují a ničeho nedbají. Pro ně by bylo existenčně důležité, aby naslouchali, ale přesně tato 
část lidstva nikdy nebude číst tyto knihy, spisy, periodika atd. se všemi radami do života. Tato 
část  lidstva  se pořád domnívá,  že všechno ví  lépe. Přitom  je nutno vyzdvihnout důležitost 
a jedinečnost tohoto dnešního života. Samozřejmě, že ne proto, že by to byl jen jeden jediný 
život, ale proto, že my všichni víme, že tento život je jen jeden z řady tisíců a dokonce milio‐
nů, které ještě na cestě evoluce do vyšších rovin musíme projít. 
Když tehdy před 2000 lety působil prorok Jmmanuel, nemohla to být ještě žádná celosvětová 
mediální  událost,  jelikož  lidstvo  zatím  ještě  nedisponovalo  dotyčnými  informačními  pro‐
středky a možnostmi na jejich šíření. Při pohledu zpět se tak z dnešního pohledu tato událost 
těší neočekávanému působení, ale přece  jen se na  to nahlíží z pohledu západního světa až 
do dnešního dne jako na původ zfalšovaného křesťanského náboženství. Poselství někdejšího 
zvěstovatele Jmmanuela – a nikoliv jak se zfalšovaně uvádí Ježíše – bylo historicky významné, 
neboť on –  jakož  i všichni dřívější a pozdější praví zvěstovatelé/proroci  jeho  linie, velmi te‐
matizoval »Učení pravdy, Učení energie Tvoření, Učení života«, které si lidstvo vlastně mělo 
velmi pořádně zapsat za uši. Jen nebylo rozpoznáno, resp. ani nechtělo být rozpoznáno, co 
vlastně ti praví proroci hlásali, a proto byli jak oni, tak i jejich pravdivé učení zavrženo a uml‐
čeno jako revolucionářské. Náboženští podvodníci ve věci víry přitom ještě přišli na myšlenku 
vykrást Učení pravdy tak,  jak  jen to bylo možné, udělali z toho prolhané bludné učení, aby 
s ním zlovolně mocně manipulovali lidi a dále je utlačovali a přivedli je ještě hlouběji do ná‐
božensko‐věřícího marastu, resp. bahna a zaslepovali je v podobě bludné víry až do dnešního 
dne.  Jak víme, dosáhl tento celý zlovolný vývoj víry v dnešní době natolik destruktivní úro‐
veň, že má jeden strach a obavu při pomyšlení na nezadržitelně přicházející působení, která 
bude určovat naší budoucnost. Lidstvo jen přehlédlo a nepočítalo se sedmým zvěstovatelem 
žijícím ve Švýcarsku, které už není tak úplně neutrální. Takřka neúnavně píše, vysvětluje a učí 
»Učení  pravdy, Učení  energie  Tvoření, Učení  života«,  resp. Učení  proroků  a  zachycuje  jej 
v písemné podobě, a to pro pozemské  lidstvo naposledy. Všechny dosavadní šance na zlep‐
šení byly promarněny a nepřinesly nic dobrého. Dnes dostává pozemské lidstvo naservírova‐
nou soustředěnou a opepřenou nálož burcujících slov, aby si povšimlo, – ba co víc – aby to 
pozemšťanem pořádně zatřáslo, aby skutečně mohl vůbec začít naslouchat a vidět. Zhrouce‐
ní nervů pozemského lidstva ještě teprve nastane, takže nejprve nebude naslouchat a neuvi‐
dí, ovšem jen aby z toho pak o to razantněji prožil realitu a přistál v opravdové skutečnosti. 
A ta existuje  jen  jedna, totiž původní a reálné Učení pravdy od ryzího zvěstovatele. Ačkoliv 
pozemské lidstvo dnes nechce rozpoznat, že mezi nimi žije jedna absolutní výjimka a že se ve 
skutečnosti odehrává něco velkolepého – ano, ba téměř neuvěřitelného –, tak pozitivní účin‐
ky přineseného Učení pravdy budou následovat až teprve mnohem později. Několik málo lidí 
už vyrůstá s Učením pravdy a posiluje se v něm, zatímco celé lidstvo nakažené škodlivou po‐
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vahou bludných náboženství platí vysokou daň v podobě válek, smrtelných nemocí a nákaz, 
vražedných útoků kvůli lidské zvrácenosti, klimatických katastrof atd. 
Je to vlastně jedinečné, žít ve stejné době jako Billy. Hovoříme‐li dnes o Jmmanuelovi, pak se 
jeho doba nachází hluboko v minulosti. Pokud  jde ale o Billyho a  jeho díla, pak  je při nejas‐
nostech možnost se zeptat a napsat mu. Často je na to pak odpověď, která bude uveřejněna 
v  nějakém  z četných  periodik.  Písemná  díla  Billy  sepisuje  na  jednu  stranu  pro  současnost 
a na stranu druhou pro budoucnost – obsahují tak pro obě časové období poučné věci. Tím, 
že Billy při otázkách odpovídá i na další aspekty, propůjčuje svým dílům autenticitu a aktuál‐
nost. To znamená, že je pro každého zájemce možné, aby si vzniknuvší dílo a fakta o BEAM 
konkrétně ověřil.  Jelikož Billy coby autor  ještě  žije,  tak  je pořád možný přímý dotaz, a  tím 
leccos  zjednodušuje. Až  jeho hlas definitivně utichne, bude mít  to dobré,  logické,  laskavé 
a vlídné,  tvořivé,  vědoucí,  znalecké, podpůrné, podporující, mnohostranné, ducha naučné, 
pravdivé, precizní, německé/srozumitelné, jazykovědné a spravedlivé atd. – a to je uvedeno 
jen několik bodů – poměrně těžkou úlohu. Neboť pak je ta prorocká, zvěstovatelská a pouč‐
ná tvorba na této Zemi pro následnou osobnost Billyho navždy historií. Se všemi těmi vědo‐
mostmi o BEAM,  zvěstovateli Nového Věku, a  jeho »Učení pravdy, Učení energie Tvoření, 
Učení života« se přece tím vším nelze zabývat ve svém životě jen okrajově, jinak je to skuteč‐
ně promarněný čas, neužitečně strávený čas vlastního života. Vše ostatní se v životě upřed‐
nostňuje, jen Učení pravdy dostává ten nejmenší časový prostor na okraji vlastního volného 
času. Není to poněkud lakomé a slabé? Přijme čtenářská obec FIGU skutečně za povinnost, a 
bude se skutečně snažit o to, aby Učení postavila do vlastního středobodu zájmu? Co pak, až 
už bude příliš pozdě,  jelikož se prováhal a prootálel  čas? Pak  jsou všechny dobré možnosti 
pryč tak, jako se už bez užitku promarňovaly po tisíciletí. Až poslední zvěstovatel odejde, pak 
jsme skutečně sami, bez jeho pomoci, bez jeho útěchy. Už jen jeho písemné pozůstalosti pak 
budou svědky jeho neuvěřitelně mocné tvůrčí síly. Pryč a promarněn pak bude čas, nebude‐li 
využit k tomu, aby se prohovořily nejasnosti ze studia Učení. Tento čas se už nikdy nevrátí. Je 
to naposledy, kdy tu máme člověka Billyho formátu, posledního pravého zvěstovatele mezi 
sebou,  fyzicky,  sedícího proti nám,  žijícího. V budoucnosti bude působit nepoznán na  této 
Zemi. Ale už nikdy nebude v  této podobě přítomen mezi námi v základní skupině a přede‐
vším v Centru, jak to denně zažíváme. Ať už se jedná o členy základní skupiny, pasivní skupi‐
ny  či  skupiny  finančních příznivců, anebo  to  jsou přátelé,  jež Billyho  znají,  jak  typicky  žije, 
tato realita je pak navždy minulostí. Musíme se pak s tím vzájemně porvat. Magnet Billy nám 
pak bude určitě  chybět,  stejně  jako  společný  čas  s ním. Nejde o  to malovat  svět  černými 
barvami, ale všechny oslovit, povolat a vědomě vnímat povinnost, že se nám všem – nakonec 
celému  lidstvu –  jednoho dne v budoucnosti musí podařit, vypořádat se a shodnout s neú‐
prosnou skutečností »Učení pravdy, Učení energie Tvoření, Učení života«. Pro toto  jedineč‐
né, pro přežití důležité, dobrodružství je zapotřebí tolik spojenců, kolik je jen možné. Kalku‐
lovatelné riziko, že  lidstvo kauzálně selže, není třeba už vypočítávat, neboť globální nešvary 
se prokazují už v tak vysokém množství svého negativního působení, jako tomu nebylo nikdy 
předtím. Selhání tvořivých zákonů a doporučení lze absolutně vyloučit. Ony samotné garan‐
tují, že právě  tato Učení pravdy, Učení proroků, Učení ducha odpovídá struktuře Tvořivých 
zákonů a doporučení, tomuto jedině funkčnímu principu života. Stojíme na začátku, a každý 
spolupracující  to  nedělá  pro  FIGU  nebo  pro Billyho,  ale  jen  a  pouze  pro  sebe  samotného 
a tím  i pro celé  lidstvo.  Jen  ti, kteří znají Billyho písemný materiál, nesou především odpo‐
vědnost a berou na sebe povinnost. Osloveno je jejich svědomí. Většina z těch devíti miliard 
lidí s  jistotou nepřijde do kontaktu s těmito spisy v nynějším životě. Takže, kdo zůstává, to 
jsou ti, kteří s nimi v kontaktu už jsou a vědí o Učení pravdy a mají o něm vědomosti. Je na 
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nich, aby vzali věc do svých rukou – a to jsme teď prostě my sami. Ti druzí jsme my sami, tady 
neexistují žádné výmluvy, to je fakt, a také Tvořivý zákon, ačkoliv to zní najednou velmi ne‐
pohodlně. Záleží na nás všech, abychom se společně připravili, rostli a sílili. Děláme dobře, že 
se zabýváme »Učením pravdy, Učením energie Tvoření, Učením života« a bereme ho obsáhle 
vážně už dnes. Neměli bychom tuto věc odsouvat na den svatého Nikdejše, kdy nám už ne‐
bude zbývat žádný čas. Poslední prorok bude pryč příliš brzy. Pak je nám dobrou radou, že už 
budeme mít něco z Učené pravdy zvládnuto, zatímco životem půjdeme sami dál. 
 

Andreas Schubiger, Švýcarsko 
Hlas Věku Vodnáře číslo 196, září 2020 

 

 

 Symbol míru 

Falešný symbol míru – dodnes celosvětově rozšířená tzv. »runa smrti«, která byla utvořena z 
keltské futharské runy, resp. obrácené runy Algiz – je vlastní ztělesnění negativních vlivů a vy‐
tváří ničivé kmity nepokojů, rozepří a nenávisti, odplaty, neřesti, závislostí a chorobných závis‐
lostí, neboť »runa smrti« znamená pro mnoho lidí vzpomínku na dobu nacistickou, na smrt, 
zkázu a také ambice války, teroru, ničení lidských vymožeností, všech nutných základů života 

jakéhokoliv druhu a celosvětové nepokoje. 

Proto je nanejvýš naléhavě nutné, aby chybný symbol míru, tj. »runa smrti«, která vytváří ne‐
pokoje a neklid, zmizela ze světa a prastarý správný symbol míru se rozšířil po celém světě a 

uvedl ve známost. Centrální elementy symbolu míru reflektují mír, svobodu, harmonii, zesílení 
síly života, ochranu, růst a moudrost, působí konstruktivně a velmi konejšivě pomáhají k rozší‐
ření mírově pozitivních kmitů, které mohou efektivně zprostředkovat mír, svobodu a harmonii! 

Obracíme se proto na všechny členy FIGU, všechny zájmové skupiny FIGU, studijní a zemské 
skupiny FIGU, stejně jako na všechny rozumné lidi a lidi upřímně usilující o mír, svobodu, har‐
monii, spravedlnost, vědomosti a evoluci, aby učinili to nejlepší k celosvětovému rozšíření 
správného symbolu míru. Totéž platí o osvětě týkající se nebezpečí při destruktivním užívání 
»runy smrti«, která podporuje vzpomínky na zločiny nacizmu, kolektivní zlotřilost charakteru 

člověka ve všech jeho myšlenkách a činech, zvrácenost a neštěstí. 
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