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šířit a veřejně zpřístupňovat za těchto podmínek: Musí se vždy uvádět jméno
autora a majitele práv (»Billy« Eduard Albert Meier (BEAM) / FIGU Švýcarsko).
Toto dílo se nesmí využívat pro komerční účely. Toto dílo se nesmí zpracovávat a ani jinak měnit.
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Rozhovor se členkou základní skupiny FIGU Simone
Rickauerovou a Billym, SSSC
(Uveřejněno v rámci FIGU‐Audio č. 5, v listopadu 2008 v němčině)
Simone: Billy, brzy vyjde tvoje nová kniha Kalich pravdy
(Kelch der Wahrheit). Mnozí lidé již s napětím očekávají
její vydání. O co přesně ve tvé knize, Kalich pravdy, jde?
Billy: Ohledně Kalichu pravdy se jedná o knihu, která ob‐
sahuje učení proroků, a sice z řady sedmi proroků od He‐
nocha až do dnešní doby.
Simone: Jak jsi vlastně přišel na nápad napsat tuto knihu?
Billy: Tuto knihu jsem měl napsat teprve asi za 10 let. To
znamená, že jsem měl tuto knihu vyvolat (z úložních bank ‐
Kalich pravdy – symbol Učení ducha
pozn. překl.) a až by byla napsaná, tak k tomu ještě dopsat
jednu část. V knize je čtrnáct kapitol, které pocházejí prapůvodně od starých proroků, a čtr‐
náct nových kapitol, které jsem k tomu napsal sám. A jak bylo řečeno, měl jsem v plánu tu
knihu napsat asi za deset let, ale mé zdraví mně učinilo čáru přes rozpočet ohledně mé sr‐
deční chlopně, která je zkornatělá, a tak jsem nevěděl, jak se to ve skutečnosti vyvine a zda
se té doby dožiju či nikoliv. Vlastně jsem předpokládal něco jiného, a proto jsem tuto knihu
upřednostnil a napsal ji už teď.
Simone: V mimořádném bulletinu č. 41 píšeš: »Toto učení v prapůvodním znění, které již
před miliony let vypracoval Nokodemion, je uloženo v úložních bankách a nese označe‐
ní Kalich pravdy«. Můžeš nám krátce vysvětlit, kdo byl vlastně tento Nokodemion a jakou roli
vůbec hraje pro tvou misi a misi FIGU?
Billy: Ano, co se týká Kalichu pravdy, tak ten skutečně původně sepsal Nokodemion. A Noko‐
demion byl vlastně první univerzální prorok, který se objevil. A z něho vznikly ještě následují‐
cí osobnosti jako Henoch a různé další, které pak Kalich pravdy převzaly a vyučovaly tak, jak
jej původně sepsal Nokodemion. Takže to, co stojí v prvních 14 kapitolách knihy, vychází pů‐
vodně z Nokodemiona.
Simone: Takže přesněji vzato Kalich pravdy není nová kniha, že?
Billy: Ne, není to nová kniha, nýbrž Kalich pravdy je starý již miliony a miliardy let. A celá tato
kniha je zachycena v úložních bankách, odkud jsem ji musel vyvolat a sepsat. A také staří
proroci – od Henocha až po dnešní dobu – ji převzali z úložních bank a vyučovali ji, avšak ješ‐
tě nikdy nebyla písemně zaznamenána. A v případě, kdy měla být písemně zaznamenána,
byla jednoduše zfalšována pisálky, kteří byli pověření to celé sepsat.
Simone: Aha. Takže ta kniha je teprve nyní znovu zpřístupněna pozemskému lidstvu, protože
dnes máme možnost zabránit takovémuto zfalšování. Proč je právě tato kniha pro pozemš‐
ťana obzvláště důležitá v porovnání se všemi ostatními, které jsi dosud napsal? Všechny tvoje
ostatní knihy přece nejsou o nic méně důležité, není‐liž pravda?
Billy: Ano, ale Kalich pravdy má právě zcela jinou funkci. Je to vlastně učení proroků a v tom‐
to učení stojí psáno, jak se má člověk chovat, co mu má být dovoleno, aby činil ze sebe, co
mu má být zapovězeno, aby činil ze sebe, když následuje přírodně tvořivé zákony.
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Simone: Má Kalich pravdy něco
společného se ságami opředeným
grálem, tedy se svatým grálem?
Billy: Kalich pravdy nemá nic spo‐
lečného s grálem. Grál, to je úplně
jiná záležitost. Grál není žádná ná‐
doba či něco podobného, nýbrž to
byl kopec v Anglii, kde se provádě‐
ly meditace, a hlavně se vztahuje
na Kelty a na Merlina.
Simone: V zadní části knihy napsal
každý ze členů základní skupiny
krátký příspěvek. Byl to tvůj nápad
nebo odkud přišla tato myšlenka?
Co konkrétně se tam píše?
Billy: Ten nápad, aby členové spol‐
ku, resp. členové skupiny napsali
v Kalichu pravdy tyto příspěvky,
nepochází ode mě, nýbrž od Ptaah.
Simone: Až do dnešní doby FIGU
všechny knihy opatřilo klasickým
přísným copyrightem. To se ale
u knihy Kalich pravdy poprvé změ‐
nilo, neboť byla vydaná pod tzv.
volnou licencí. Nehrozí zde nebez‐
pečí, že se tato kniha bude méně
prodávat nebo že právě může do‐
cházet ke zfalšování?

»Billy« Eduard Albert Meier, Semjase‐Silver‐Star‐Center
28. září 2008, 13:30 hod.

Billy: U této knihy nejde o to, že by měla obsahovat práva na kopírování, a to z toho důvodu,
aby se kniha velice rychle rozšířila po celém světě mezi lidi ve všech cca 200 státech, které
zde na Zemi máme. Je totiž v plánu, že se kniha dá na internet a bude také obsahovat odsta‐
vec o tom, že se může dále používat, avšak aniž by za tím tkvěly jakékoliv komerční účely.
A tak bude tedy možné ji kopírovat a rozšiřovat, aby ji lidé co nejdříve dostali do rukou, aby
se z ní mohli učit a aby se rovněž učili řídit se přírodně‐tvořivými zákony a doporučeními.
Simone: Poprvé však byla učiněna také mezinárodní výzva k finanční sbírce na pře‐
klad Kalichu pravdy – přirozeně nejprve do angličtiny. Jak to probíhá s tímto anglickým pře‐
kladem a kdy bude přibližně dostupný? Existují již nějaké termíny?
Billy: Tu výzvu jsme udělali na základě doporučení od Ptaah a překlad jsme zadali odborní‐
kům z jedné mezinárodní překladatelské agentury. A jak bych to měl říci … S tou prací, kterou
je nutno vykonat, se musíme vypořádat společně s překladatelem, neboť kniha obsahuje
různé pojmy, které překladatelovi nejsou známé nebo které vyjadřují všelijaké věci, jež dnes
v normální německé řeči již nejsou obvyklé, a tudíž je nezbytné je vysvětlit. Tempo překladu
se pohybuje přibližně od 40 stránek za měsíc nebo za dva měsíce a bude trvat minimálně
1 rok, než bude anglický překlad hotov.
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Simone: Je ještě něco, co bys chtěl při této příležitosti doplnit nebo zmínit?
Billy: Pokud bych měl něco doplnit, bylo by to pouze přání, aby Kalich pravdy přinesl všechno
to, co lidstvo potřebuje, aby konečně vytvořilo na tomto světě mír, lásku, harmonii –
a všechny tyto hodnoty – a také svobodu.
Simone: A byla to tvá poslední kniha a budeš se od nynějška těšit ze svého zaslouženého
důchodu?
Billy: Na to nemám žádný čas, abych šel do důchodu, neboť v současnosti pracuji ještě
na jiné knize, a to je »Naučný spis ohledně Učení ducha«, ve které vysvětluji, co znamenají
různé pojmy v Učení ducha. A jakmile to dodělám, uložil jsem si již další práci, a ta se týká
knihy OM, v níž chci vyložit jednotlivé věty, aby bylo jasné, co skutečně znamenají. Neboť
tyto věty jsou psány ve starém německém pravopisu se starými symbolickými významy, kte‐
rým lidé dnes již nerozumějí a mohou vyvolávat nedorozumění. A proto se budu snažit tuto
knihu koncipovat tak, aby každá věta, která je vlastně v dnešní době nesrozumitelná, byla
vysvětlena.
Simone: Slyšíme tedy, že před Billym leží opět velká spousta práce. A tímto trefným závěrem
bych ti chtěla ještě jednou velmi srdečně poděkovat. Velice mě těšilo, že sis našel čas a podal
nám tolik hodnotných vysvětlení k této významné knize Kalich pravdy. Ještě jednou srdečné
díky.

*Kalich pravdy*
V *Kalichu pravdy* psáno jest:
živte povždy lásky, míru květ,
tvořte na Zemi svobodu a harmonii,
nezapomeňte pravou pravdu nikdy.
Stále laskavi buďte v životě svém,
a prodlévejte v pravém Tvořivém.
*Kalich pravdy* s vámi pohne, ke zdaru,
nikoliv ke kletbám a zmaru.
Semjase‐Silver‐Star‐Center,
13. července 2008, 3.21 hod.
Billy

*Kelch der Wahrheit*
Im *Kelch der Wahrheit* steht geschrieben:
Lebt stets in Liebe und in Frieden,
pflegt auf Erden Freiheit und Harmonie,
und vergesst die wahre Wahrheit nie.
Pflegt euer Leben stets im Gütigsein,
und lebt im wahren Schöpfungssein.
Der *Kelch der Wahrheit* wird euch regen,
nicht zum Fluche – ganz zum Segen.
Semjase‐Silver‐Star‐Center,
13. Juli 2008, 3.21 h
Billy
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Aktualizovaná, nově dopřeložená a zkontrolovaná verze:

Mírová meditace
Christian Frehner, Švýcarsko
SALOME GAM NAN BEN URDA, GAN NJBER ASALA HESPORONA!
Mír budiž na Zemi a mezi všemi tvory!

Úvod
Na jaře 1984 začali členové FIGU ve Švýcarsku s takzvanou MÍROVOU MEDITACÍ. Tato mírová
meditace, kterou organizují naši mimozemští přátelé z Plejaren, měla ohledně budoucnosti
pozemského lidstva přivodit obrat k lepšímu. Fungovat měla tak, že se vysíláním silných
a logických impulzů vytvoří protipól k negativnímu »silovému poli«, které jako zvon obklopu‐
je Zemi a ovlivňuje lidi i celou přírodu. Toto negativní silové pole bylo (resp. je) vytvářeno po
celá staletí nábožensko‐sektářským, extremistickým a zvrhlým myšlením lidí. Hlavní myšlen‐
kou tedy bylo vysílat na Zemi prostřednictvím telemetrického disku, vznášejícího se vysoko
nad Semjase Silver Star Center, a pomocí dalších zařízení silné »protiimpulzy« za pomoci více
než 3,5 miliardy lidí z plejarische federace. Jak se mezitím ukázalo, přineslo to očividný
úspěch. V tomto ohledu mají čtyři níže uvedené výňatky z kontaktních rozhovorů s Ptaah,
respektive se Semjase poskytnout odůvodnění a informace o pozadí celé věci.
Jelikož pozemské lidstvo nese v první řadě samo odpovědnost za vlastní situaci a stav planety
v dobrém i špatném, a tím také za nápravu poměrů, vyzýváme tímto všechny rozumné
a zodpovědné lidi, aby se zúčastnili mírové meditace FIGU. Čím více lidí se zapojí, tím větší
a mocnější bude pozitivně‐neutrální síla! Nechceme sice nijak vzbuzovat úzkost či nahánět
strach, ale: nebezpečí čtvrtého světového požáru a jiných zlých událostí ještě zdaleka není
zažehnáno! Ještě dlouhou dobu je proto v mnoha ohledech zapotřebí dalšího velkého úsilí,
aby jednou v daleké budoucnosti pozemské lidstvo jako celek smýšlelo a jednalo – doufejme
– mírovějším způsobem.
Protože každý obrat k lepšímu (nebo k horšímu) vždy vytvářejí pouze jednotliví lidé svými
rozhodnutími a úsilím, musí být vůdčím motivem rozumně uvažujících jednotlivců neskládat
ruce do klína a nenechat se jako ovce ovládat stádním pudem. Je nutno utvářet a řídit svůj
vlastní osud.
Kdo žije podle hloupého a nenávistného hesla »po mně potopa«, a nikoliv podle rčení »žít
a pomáhat žít«, tomu budiž řečeno, že znovuzrození (reinkarnace) není prostě jen nějaká
spekulativní, filozofická teorie, nýbrž logicky doložitelná skutečnost. Každý člověk, ať muž
či žena, se na Zemi znovu a znovu inkarnuje jako nová osobnost (nezávisle na tom, zda to
připouští, či nikoliv) a pak nalezne přesně ten svět, který sám v minulosti spoluvytvářel –
lhostejno, zda aktivně nebo pasivně, destruktivně nebo konstruktivně.
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Mírová meditace v praxi
Kdo se může zúčastnit?
Zúčastnit se může každý, kdo disponuje jasným materiálním vědomím (žádné drogy; žádný
alkohol; žádné závažné psychické onemocnění, které postihuje vědomí).
Je velmi důležité, aby účast na mírové meditaci probíhala zcela dobrovolně. Nesmí tedy být
nařízena, např. dítěti.

Od jakého stáří je možná účast?
Dítě se může účastnit meditace od okamžiku, kdy je rozumově schopné této záležitosti poro‐
zumět a pochopit ji (ale, jak bylo řečeno, pouze tehdy, jedná‐li dobrovolně a z vlastní iniciati‐
vy).

Kdy se koná mírová meditace?
Mírová meditace trvá pokaždé 20 minut a koná se 1. (směrodatná je první sobota) a 3. ví‐
kend v měsíci, a to:
o sobotách v 18.30 a 20.00 hodin SEČ (normální čas),
resp. v 19.30 a 21.00 hodin SELČ (letní čas);
o nedělích ve 20.00 hodin SEČ (normální čas),
resp. v 21.00 hodin SELČ (letní čas).
V zemích, které dodržují zimní (normální) a letní čas, je nutno mírovou meditaci časově při‐
způsobit. Lokální čas lze synchronizovat s časy GMT/UTC.

Jak medituji já?
V zásadě doporučuji přečíst si před prováděním jakékoliv formy meditace knihu »Úvod
do meditace« (není to však bezpodmínečně nutné).
Proces meditace spočívá v tom, že si člověk v průběhu celých 20 minut stále znovu tiše šeptá
nebo předříkává meditační větu, anebo si poslechne správně namluvenou audionahrávku
mírové meditace, a tyto věty si v myšlenkách opakuje a přitom se nevěnuje žádným »cizím«
myšlenkám. To znamená, že člověk nemá sledovat žádné jiné myšlenky, tedy myšlenky, jež
nepatří do meditace, a že se tedy má soustředit pouze na větu »Saalome gam naan ...«. Po‐
kud se člověk přistihne, že sleduje jiné myšlenky atd., pak ať se jednoduše znovu vrátí
k meditační průpovědi.
Velmi důležité je pro fungování mírové meditace také správné vyslovování průpovědi, aby se
tedy nezdůrazňovaly chybné slabiky. Na webové stránce FIGU SSSC Švýcarsko lze stáhnout
příklad, jak vyslovovat, resp. na Youtube je k dispozici na kanálu FIGUVIDEO anglicky namlu‐
vený film.
Věta se vyslovuje takto: »Saalome gam naan ben uurda, gan njjber asaala hesporoona!«
Dvojité samohlásky se vyslovují dlouze, výjimku tvoří uu (ve slově urda), který se zdůrazňuje
krátce. (Slovo urda je s důrazem na u, ale vysloveno je jen krátce – pozn. překl.)

Jak mírová meditace funguje?
Meditační průpověď je v lyránštině, tedy v jazyce, kterým před 13 500 a před 389 000 lety
hovořili staří potomci Lyranů a Veganů, když žili po určitou dobu na Zemi. Společným vyslo‐
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vováním (a myšlením!) této průpovědi se v úložních bankách – které obklopují Zemi a ucho‐
vávají všechny myšlenkové impulzy atd. všech lidí, kteří kdy na Zemi žili, žijí a ještě budou žít
– uvolňují určité impulzy, které jednak v každém meditujícím uvolňují nevědomé impulzy
a jednak svou intenzitou překrývají a stále více neutralizují negativní silová pole (vždyť míro‐
vé meditace se účastní – jak už bylo vysvětleno – více než 3,5 miliardy mimozemšťanů; viz
zpráva v dalším textu).
Díky zvláštní poloze těla a rukou vzniká koloběh energie, který se prostřednictvím meditační
pyramidy spojuje s energií všech ostatních lidí, kteří meditují ve stejném čase.

Sed, pomůcky a prostředí
Mírová meditace se provádí přednostně v malých nebo větších skupinách. Je ovšem rovněž
možné absolvovat ji samostatně.
Aby lidé, kteří mírovou meditaci provádí mimo SSSC, docílili žádaného účinku, je nezbytné,
aby využili speciální malé pyramidy.
Při správném užívání malých pyramid (velikost pyramidy je nutno přizpůsobit velikosti skupi‐
ny) probíhá kmitové spojení mezi meditujícími a speciálním »silovým blokem« centrální py‐
ramidy v SSSC. Na základě příchozích impulzů meditujících nabývá tento »silový blok« stále
na síle, což znamená, že je energeticky bohatší. Přímým důsledkem je také to, že se zesílí
vyzařování síly, která působí neutralizačně a mírově v tom smyslu, že vytváří protipól k ne‐
smírně silnému »energetickému bloku víry«, který je živen nábožensko‐sektářskými bludy
a jenž tvoří jakýsi smogový krunýř obklopující celou Zemi, který zlovolně »zamlžuje«
a ochromuje myšlení lidí. Analogicky lze působení tohoto »silového pole« přirovnat
ke gravitaci, která ustavičně působí, byť si toho lidé zpravidla nevšímají.
Mírovou meditaci může v principu každý provádět v libovolném čase a tak dlouho, jak uzná
za vhodné. Chce‐li člověk meditovat bez pyramidy, je to čistě jeho osobní záležitost, sloužící
k jeho vlastnímu evolutivnímu prospěchu a nemá to vliv na světovou situaci, jenž by stál
za zmínku. Využije‐li člověk pyramidy, tak se impulzy během oficiálních časů meditace uklá‐
dají přímo v SSSC. Medituje‐li se s pyramidou mimo oficiální časy, tak se impulzy uloží dočas‐
ně a později se v synchronické podobě vyzáří (na Zemi).
(FIGU Landesgruppen a FIGU Studiengruppen [a dle okolností i zájmové skupiny zvané »Inte‐
ressengruppen für FIGU‐Missionswissen«] určují dle lokální situace a různých časových zón
jak vhodný den, tak i začátek oficiálního měsíčního generálního shromáždění. Při téže příleži‐
tosti se stanovují i fixní časy pro mírovou meditaci a další pravidelné meditace. Tyto časy jsou
pak závazné.)
Při meditaci ve skupině (= dvě nebo více osob) se doporučuje, aby někdo stanovil začátek
a konec mírové meditace.
Meditační pyramidy si lze vyrobit svépomocí anebo koupit od různých dodavatelů, např.
u FIGU Landesgruppe Canada nebo u Billy Books Hong Kong:
http://ca.figu.org http://www.billybooks.org
Meditační pyramida se buď postaví na stůl (probíhá‐li meditace vsedě u stolu) nebo v lehce
vyvýšené pozici na stoličku na podlaze (vrchní konec antény by se měl nacházet přibližně
ve výši čela). Meditují‐li různě vysocí účastníci, nastaví se střední výška.
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Pyramida (její diagonála) se podle kompasu nasměruje přesně na sever, to znamená, že rohy
pyramidy ukazují do 4 světových stran.

K sedu:
1. Účastníci meditace sedí buď na normálních židlích (žádná polštářovaná křesla nebo po‐
dobně) kolem stolu anebo na podlaze v lotosovém/tureckém/krejčovském sedu či v sedu
na kolenou nebo na patách, přičemž je dovoleno použít malou stoličku, podušku nebo po‐
krývku atd. Důležité je, aby páteř a hlava byly během celé meditace uvolněné a vzpřímené.
2. Minimální vzdálenost od pyramidy nesmí být menší než 50 cm, měřeno od hrudi k tyči
antény.
3. Osoby sedící okolo stolu si podají ruce a propojí se tak v uzavřeném kruhu. Nahoru obrá‐
cená dlaň levé ruky uchopí pravou ruku souseda vlevo, zatímco dolů obrácená dlaň pravé
ruky uchopí levou ruku souseda vpravo.
4. Medituje‐li jednotlivec u stolu, natáhne obě paže dopředu, otevře dlaně do stran a koneč‐
ky jeho prstů směřují k pyramidě.
5. Při meditaci na podlaze je možné položit nahoru obrácené dlaně na kolena, přičemž naho‐
ru ohnuté konečky prstů směřují k čelu meditujícího. Jiná varianta: Ruce lze položit dlaněmi
dolů na stehna, přičemž konečky prstů se dotýkají kolen.
6. Sedí‐li osoby na podlaze (od cca 5–6 osob), položí meditující levou ruku na své stehno (nad
kolenem) a pravou ruku na stehno souseda (poloha rukou jako u bodu 3).
7. Meditace, resp. pronášení lyránské věty probíhá se zavřenýma očima.
Po uplynutí 20 minut, což může být ohlášeno ztlumeným signálem kuchyňského budíku
apod. (tip: látka přes květináč), mají účastníci meditace ještě asi 1–2 minuty setrvat se zavře‐
nýma očima v nezměněné pozici, dokud určená osoba neřekne »ano«.
Důležité je také zajistit, aby meditující během meditace nebyli rušeni (žádné telefonní hovo‐
ry, žádné návštěvy, žádná zapnutá televize atd.)!

Je mírová meditace nebezpečná?
Jsou‐li dodržována uvedená vysvětlení a návody, je mírová meditace naprosto bezpečná
a není spojena s žádnými nepříjemnostmi, pokud pomineme, že necvičeným osobám mohou
přebrnět nohy nebo podobně.

Co řekli naši mimozemští přátelé k mírové meditaci?
136. kontaktní rozhovor, úterý, 14. říjen 1980, 23.41 hod.
(…)
Billy Já vím, a asi to tak zůstane, protože lidé na Zemi se sotva tak rychle změní a přijmou
pravdu, aby se ještě mohly provést změny, myslím k lepšímu.
Semjase
Ale přesto se má něco podnikat, aby se nastávající události, které se zdají být
nevyhnutelné, změnily k lepšímu. Ale o tom ještě nesmíš mluvit, protože by to mohlo zpo‐
chybnit úspěch. Koncem roku 1983 nebo počátkem jara roku 1984 plánujeme zahájit účin‐
nou mírovou meditaci ku prospěchu Země, pozemských lidí a událostí. Této meditace se při‐
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tom bude účastnit obyvatelstvo planety Erra a mnoho příslušníků naší federace, a to
v celkovém počtu více než 3,5 miliardy lidí, čímž vznikne ohromná moc, která má ovlivnit lidi
na Zemi, jejich konání a tím i vyplývající události. Účinky této meditace mají pozitivně změnit
smýšlení pozemšťanů, podpořit mír a napomoci k vyřešení politických zmatků. Má nastat
také ten úspěch, že se Rusko a mnoho dalších zemí oprostí od diktatury. Toto vypracovala
a nařídila Vysoká rada, která v této věci nalezla určitou kosmickou klauzuli o přípustnosti
takovéhoto vměšování do pozemských záležitostí. V souvislosti s účinky mírových snah má
také padnout nelidská zeď, která dělí Německo na dva rozdílné státy, které mají být znovu
sjednoceny. Pří této mírové meditaci mají pomáhat i všichni členové skupiny, přičemž je
směrodatná síla a iniciativa každého z nich, stejně jako i pomoc dalších lidí na Zemi, kteří se
k vám dobrovolně připojí. V této souvislosti ale smíš mluvit pouze o mírové meditaci a jejím
mírovém účelu, avšak nikoliv o mnou právě zmíněných záležitostech. Kdyby ses tímto poky‐
nem neřídil a nemlčel, ohrozilo by to veškeré úsilí, přičemž úspěchy, které se dají očekávat
od roku 1987, by se nedostavily, nebo by místo nich vyplynula negativa.
Billy Ty máš nápady. Samozřejmě že budu mlčet jako ryba. Nicméně: Ty si skutečně myslíš,
že diktatury na Zemi v příštím desetiletí skončí a že bude také zbořena zeď v NDR?
Semjase To je prakticky jisté, i když bude stále ještě hrozit třetí světová válka vedle mnoha
dalších hrozných událostí nejrůznějšího druhu. Když budeme mírové meditace provádět pil‐
ně, systematicky a pravidelně, pak nás úspěch nemine, takže se od roku 1987 věci začnou
měnit, a to k lepšímu. Ale až v roce 1988 se objeví první hmatatelné a masivní úspěchy, které
se v nejkratší době upevní tak, že v roce 1989 začnou první velké převraty, které ale až v roce
1990 dosáhnou svého prozatímního vrcholu. Nabádám tě ale ještě jednou, abys o tom zatím
pomlčel.
Billy

To udělám. Nechci přece ohrozit všechno to budoucí úsilí.

Semjase Čas ukáže, jaký úspěch bude toto úsilí mít.
Billy Pomalu se ve mně probouzí naděje – všechno uložím co nejrychleji do šuplíku zapo‐
mnění, abych nic neohrozil.
Semjase Smíš o tom mluvit, až když se události začnou ohlašovat.
Billy Do té doby všechno zapomenu. – Takže můžeme opravdu brzy očekávat, že jakmile se
přiblíží konec osmdesátých let, objeví se ještě nějaké záblesky naděje na celosvětové zlepše‐
ní situace, co se svobody a míru týče. Pak bude svět vypadat trochu lépe.
Semjase Je to tak, ale teď musím jít. Navíc jsi unavený. Na shledanou.
Billy

Dobře a vřelý dík děvče. (…)
232. kontaktní rozhovor, pátek, 17. listopad 1989, 00.37 hod.

Ptaah (…) Naše kontakty žel až do 29. ledna 1986 nepřinesly ve všech záležitostech takový
úspěch, v jaký jsme doufali, pročež jsme falešné členy skupiny (pozn. zlomyslné členy skupi‐
ny) s velkým politováním oficiálně vyloučili z vašich řad (určití členové vystoupili v průběhu
času i z vlastního zájmu; pozn. překl.), zatímco Quetzal a já jsme udržovali neoficiální kontak‐
ty. Doufali jsme ale, že se časem přece jen všechno obrátí k lepšímu, jednak ve skupině
a jednak ohledně světového dění, a to prostřednictvím vámi prováděné mírové meditace, při
níž vás od té doby po celé galaxii podporuje také 511 milionů lidí našich národů na planetě
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Erra a 3,02 miliardy lidí z národů naší federace. A vskutku, úspěch se dostavil a začal nést
plody, jako např. v Rusku, Polsku, NDR, Bulharsku, ČSSR a Koreji, po nichž budou následovat
ještě další státy. A stalo se to tak i na základě proroctví, ve kterých je psáno, že mír vzejde
z Ruska. A všechny tyto nesmírně velké úspěchy vznikly pouze a jedině díky vaší skupině
a lidem, kteří jsou vám na Zemi věrní, jakož i díky nám, obyvatelům Erry, a našim přátelům
z federace. Na Zemi je vás, kteří se účastníte mírové meditace, toho času 3406 a pouze vy
v tomto počtu můžete být hrdí na to, že provádíte jedinou účinnou a správnou mírovou me‐
ditaci, která v lidech na Zemi vyvolává mírové impulzy a ponenáhlu vede k uskutečnění míru;
tyto impulzy jsou uloženy v paměťových bankách, odkud zasahují lidi, kteří jim porozumí
a kteří je dovádějí k účinku. Skutečnost je totiž taková, že všechny mírové snahy na Zemi, ať
už politické, náboženské, fanatické nebo údajně esoterické, jsou právě tak neúčinné jako
všechny pokusy těch, kteří jsou údajnými médii nebo jinými údajnými kontaktními osobami
s duchy, svatými nebo mimozemšťany atd. Všechno jejich úsilí je naprosto beze smyslu
a bez účelu, protože jim všem chybí skutečná možnost použít věci a vědomosti nutné k tomu,
aby se v lidech probudily potřebné impulzy, které pak uplatní a přivedou k účinku. Chybí jim
také znalost o čase, kdy se mírová meditace musí závazně vykonávat a kdy se – za spolupů‐
sobení 3,5 miliardy našich lidí, již se k této meditaci také dobrovolně zavázali – stává ohrom‐
ně mocnou vibrací. Všechna čest ohledně tohoto vědění a dovedností připadá pouze vaší
skupině a všem věrným lidem, kteří stojí při vás a stávají se skrze pravé učení pomalu vědou‐
cími a učí se myslet a jednat v souladu s Tvořením. Na Zemi patří uznání a úspěch ohledně
právě probíhajícího mírového úsilí vlád a bezpočtu lidí pouze a jedině členům vaší skupiny
a všem těm 3381 věrným lidem, kteří poctivě, pravdivě a v poznání pravdy stojí při vás a pů‐
sobí s vámi – otevřeně nebo z ústraní. Žel je ale ke všem těmto dalekosáhlým úspěchům
po stránce míru a svobody nutno podotknout, že tím nebude odstraněna všechna hořkost,
protože obrat k horšímu na sebe nenechá příliš dlouho čekat. Na jednu stranu se totiž lidé,
kteří jsou nyní osvobozeni z omezujících zákonů, chovají ve všech zemích natolik nerozumně,
že vlády budou brzy nuceny znovu sáhnout k ostrým a omezujícím opatřením, což žel znovu
povede ke krveprolévání. Velkou vinu na tom mají také západní a takzvané svobodné státy,
které rozdmýchávají nenávist a kontrapropagandu vůči východním státům a také vůči jižním
státům v Africe a Americe – a žel také vedou vražedné záškodnické války. Největšími křiklou‐
ny a škůdci jsou přitom Američané a Němci vedle různých jiných, hlavně západních států,
které se domnívají, že musejí východním státům dávat příkazy a udílet důtky. Kromě toho
jisté západní mocnosti skrytě a hanebně pomlouvají a rozkládají vlády ve východních zemích,
štvou pomocí intrikářů lidi proti jejich vládám a živí nepokoje všemi prostředky, které mají
k dispozici. Tak se všechno žel zase změní a jednoho dne z toho opět vzniknou zlé války
a krveprolévání. (...)
246. kontaktní zpráva, sobota, 19. červen 1993, 23.17 hod.
Billy Pak mám další otázku, která se týká čtvrtého světového požáru, čtvrté světové války.
Dlouhou dobu se přece mluvilo o tom, že hrozí čtvrtý světový požár a že je prakticky nevy‐
hnutelný. V polovině osmdesátých let jste však opakovaně uváděli ve známost, že nebezpečí
čtvrté světové války bylo utlumeno, což prý na jednu stranu vyplynulo z námi prováděné
mírové meditace – na které se spolu s námi podílí mnoho miliard lidí z vaší Federace –
a na druhou stranu také z toho, že jste pozemšťany vystavovali působení určitých impulzů,
které je přiměly k rozumnějšímu smýšlení. Jak to tedy dnes vypadá s nebezpečím čtvrté svě‐
tové války?
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Ptaah V současnosti neukazují žádná fakta na takovouto hrozbu, a jestliže se všechny
v tomto ohledu vzniklé směrnice pozemských vlád a lidí obecně udrží v současném rámci
a budou se v něm nadále vyvíjet, pak by nebezpečí čtvrtého světového požáru mělo být
utlumeno. Pozemský člověk je však stále ještě ohromně rozkolísaný, vládychtivý, sobecký
a nestálý, takže není absolutně jisté, může‐li být v pozdější době znovu vyvolán světový po‐
žár. Proto je nyní naléhavě nutné, aby byla konečně podle Henokova systému zřízena mezi‐
národní mírová vojska, která na celém světě a v každé zemi ihned a neprodleně zasáhnou
a nastolí mír a pořádek všude tam, kde hrozí či propukají války či revoluce nebo kde se
despotové a diktátoři atd. dopouštějí činů, jež jsou nedůstojné člověka. Tato vojska by tedy
musela mít také za úkol potírat kriminalitu a organizovaný zločin a musela by také zodpoví‐
dat za přísné dodržování všech opatření, která je nutno přijmout v souvislosti s bojem proti
přelidnění. Ale o tom jsme již mluvili v trochu jiné souvislosti.
Billy Děkuju. (…)
708. kontaktní zpráva, úterý, 29. května 2018, 9.28 hod.
Billy Pak tu mám otázku, zda víte, jaký je počet pozemšťanů, kteří se snaží o naši mírovou
meditaci? Dříve jste to kontrolovali.
Ptaah Při našem posledním sčítání vyplynulo celosvětově 37 486 osob, které se velmi vážně
snaží o to, aby pravidelně prováděly mírovou meditaci. Není to sice mnoho ve srovnání
s celkovým počtem pozemšťanů, ale přesto to ukazuje, že mise nese své plody, ačkoliv ros‐
tou jen velmi pomalu.
Billy

Tak tomu žel je, ale přesto je to úspěch.
Christian Frehner, Švýcarsko
Poslední revize: 15. 11. 2020

SYMBOL MÍRU
PEACE * PACE * PAIX * PAZ
FIGU
Freie Interessengemeinschaft
Semjase‐Silver‐Star‐Center
CH‐8495 Schmidrüti

http://www.figu.org
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Apophis, riziko pre Zem s deštrukciou 1200 Megaton TNT,
alebo ako sa NASA zatiaľ stále mýli.
Autor: Richard Lunter, Slovensko
Podľa aktuálnej analýzy NASA z 26.3.2021 NASA Analysis: Earth Is Safe From Asteroid
Apophis for 100‐Plus Years, je Zem v bezpečí pred asteroidom Apophis na najbližších 100
rokov.
Zdroj: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa‐analysis‐earth‐is‐safe‐from‐asteroid‐apophis‐
for‐100‐plus‐years
Tento titulok, ktorý prebrali a uverejňovali mienkotvorné médiá, okrem iných BBC, CNN,
a spústa ďalších globálnych a regionálnych médií, je isto upokojujúci pre obyvateľov Zeme ‐
pozemšťanov, ale na druhej strane je titulok, veľmi, veľmi, veľmi nezodpovedný, navodzujúci
falošnú bezpečnosť.
K dnešnému dňu 14.4.2021 neevidujeme žiaden Billyho update k riziku pádu Apophisu v roku
2036, teda platí, zatiaľ sa má naplniť jeho proroctvo, že 350 metrový asteroid (Red meteor,
Červený meteor) dopadne na územie od Baltu po čierne more a napácha obrovské škody, ako
je uvedené v kontaktnej správe č 150 v Billyho rozhovore s Quetzal v deň 10.10.1981, úryvok
o Apophise, červenom meteorite je uvedený aj v publikovanej knihe s názvom UFO: ...
a prece létají, od Guida Moosbruggera, kniha vydaná v roku 1993 v Nakladatelství ETNA
Praha (Apophis bol objavený pozemskými vedcami v roku 2004).
Kniha vydaná v roku 1993 v Nakladatelství ETNA Praha

Výňatek ze 150 kontaktního rozhovoru z 10. října 1981
(body 493–503 a 509–512)
Quetzal
Meteor zmíněný v proroctvích – který bude vykazovat enormní velikost, který
na Zemi způsobí velmi zlou destrukci a jenž bude hrozit tím, že vyvolá nejen klimatické, ale
i tektonické a další změny – bude hrozit i tím, že rozštěpí zemskou kůru od dnešního Severní‐
ho moře až po Černé moře, k čemuž však s jistotou nemusí dojít, protože dnes jisté faktory
hovoří proti tomu. Proniká do SOL‐systému z hlubin vesmíru a je takříkajíc cizincem.
Billy Tím máš na mysli, že se nejedná o žádnou známou kometu, která stále znovu prolétá‐
vá naším systémem?
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Quetzal
To je správně, neboť tento meteor letí po dráze, která jej do SOL‐systému za‐
vádí poprvé. V dřívějších dobách v této oblasti ještě nikdy nebyl.
Billy

A jeho let má skončit na Zemi? Nemůžete proti tomu něco podniknout?

Quetzal
Ty víš velmi přesně, že tomu tak bude a že tuto událost nesmíme zastavit. Tuto
událost předprogramovaly samotné kosmické síly a mohou ji zastavit nebo odvrátit pouze
samotní pozemšťané. Ve své materialistické a zavádějící nejednotnosti a ve svém velikášství
však nedbají na žádná varování ani proroctví, takže k oné události zajisté neodvratně dojde,
jako upomínka a potrestání, pokud to tak chceš vidět. A protože tato upomínka a potrestání
musí být, nesmíme ani podniknout žádné kroky za účelem odvrácení této události. Pozemšťa‐
né by měli dát na tvoje slova a výzvy, avšak právě to nedělají. Stojíš na ztracené vartě, jako
volající na poušti, a jen velmi málo lidí je a bude ochotných slyšet a chápat tvoje slova, pře‐
mýšlet o nich a učit se jednat správně. Mnoho z těch, co neslyší, proto zahyne, až meteor za‐
počne své smrtící dílo a vytvoří nový kontinent následkem ohromné zemské trhliny od Sever‐
ního až po Černé moře, z níž bude prýštit žhoucí láva, jestliže se proroctví zcela vyplní, což
však ještě do posledního důsledku není určeno.
(…) Ohledně předpokládané zemské trhliny jsem ti již řekl, že tato rozdělí zemi mezi Severním
a Černým mořem. Žhoucí masy lávy a zemní plyny atd. z ní pak mimoto vytvoří smrtící sirnou
stěnu, která se požene na západ a zahalí zemi, čímž navíc vytvoří zónu smrti, pokud se pro‐
roctví skutečně zcela vyplní a pokud proti tomu pozemšťané společně nic nepodniknou.
Billy Aha, o tom taky mluví jedno z proroctví. Ale copak skutečně neexistuje ani sebemenší
možnost, abyste něčemu z toho mohli ještě zabránit?
Quetzal
Tvoje otázka je velmi nelogická, můj příteli – na druhou stranu se ovšem po‐
koušíme být pozemšťanům nápomocni tím, že mnoha senzitivním jedincům zviditelňujeme
prostřednictvím vizí nastávající hrůzy a události, přičemž do těchto vizí zahrnujeme i tebe.
Bohužel však všichni tito senzitivní pozemšťané, které zpracováváme odpovídajícími vizionář‐
skými impulzy, vždy nějakým způsobem propadli bludným náboženstvím, takže nedokážou
nic rozpoznat a naše vize, které jsme jim zviditelnili, připisují všelijakým bohům nebo kosmic‐
kým hybatelům světa atd., ačkoliv takovéto postavy a síly vpravdě existují jen v nábožensky
oklamaných smyslech pozemšťanů. (...)
Zdroj: http://cz.figu.org/150‐kontakt‐vynatek

Výňatek ze 475. kontaktního rozhovoru z 26. listopadu 2008 (body 151 – 161)
Billy … Ohledně Rudého meteoru, který 13. dubna 2029 ohrozí Zemi a o němž jsme hovořili
už 16. září, jsem byl dotázán na některé věci, a proto bych rád věděl, jakou velikost tenhle
chlapík vlastně přibližně má. Podle mých vědomostí ho pozemští astronomové objevili už před
značnou dobou a nazývají ho Aprophis nebo tak nějak. V roce 2029 má buď narazit do Země
nebo jen velmi těsně prosvištět kolem ní. V druhém případě by se opět nebezpečně objevil
v roce 2036, přičemž by pak jeho přiblížení se k Zemi teprve mohlo vést ke skutečné
katastrofě, pokud proti tomu vědci nic nepodniknou nebo pokud se trajektorie meteoru sama
nezmění.
Ptaah Jeho velikost činí asi 350 metrů. To, co říkáš ohledně velkého nebezpečí, které Rudý
meteor pro Zemi představuje, je vědcům známo. A pokud něco neodehraje zvláštním vlivem
vnějších satelitů SOL‐systému, tak Zemi skutečně hrozí katastrofa. Za účelem jejího odvrácení
jsou však také pozemští vědci nabádáni k tomu, aby podnikli všechno myslitelné, aby meteor
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s konečnou platností vytlačili z jeho dráhy.
Billy Podle mých vědomostí k tomu existují různé modely, ale vědci se na nich nedokážou
shodnout. Ty říkáš, že je toho chlapíka třeba vytlačit z jeho dráhy, z čehož usuzuju,
že roztrhání tedy nepřichází v úvahu. Mohl by se tedy použít jenom princip zpětného odrazu,
jako např. ohromně silný atomový agregát pro zpětný odraz, principy solární plachetnice
nebo atomové exploze v blízkosti meteoru.
Ptaah Přičemž by se měly zvážit především atomové exploze v blízkosti meteoru, protože ty
jsou velmi účinné a u takovýchto objektů vytvářejí velký odklánějící efekt. Exploze však nesmí
proběhnout příliš blízko meteoru, aby se nerozdrobil, čímž by vzniklo ještě větší nebezpečí.
Takovýto záměr však musí být proveden již zavčas, a nikoliv teprve poté, co začne hrozit
skutečné nebezpečí, protože jinak může být jen stěží úspěšný. Mělo by se na tom tedy
pracovat již dnes.
Billy

A jak se to má s velkými agregáty pro zpětný odraz a s principy solární plachetnice?

Ptaah: I to jsou možnosti, avšak je mnohem obtížnější je provést a jejich nezbytná účinnost je
sporná. Navíc je ohledně jejich efektivity nelze obzvláště doporučovat, protože meteory
nejsou po stránce své vlastní rovnoměrné pozice stálé, nýbrž vykazují vlastní rotaci, která
prakticky znemožňuje připevnění účinných agregátů pro zpětný odraz či solárních plachet atd.
Billy

Tyhle věci tedy vědci musí ještě důkladně uvážit.

Ptaah Je to skutečně tak, avšak čas v této věci spěchá.
Zdroj: http://cz.figu.org/475‐kontakt‐vynatek
Podľa informácií z wikipédie môžu byť škody porovnateľné z výbuchom 1200 Megaton TNT
(je to 6 x viac ako explózia sopky Krakatoa, ktorá mala asi 200 Megaton TNT alebo 24 x viac
ako mala najväčšia termonukleárna bomba, Car Bomba, ktorá mala v porovnaní okolo 50
Megaton TNT), teda ako keby vybuchlo 24 Car bômb.
Jeden testovací výbuch z roku 1961 Car‐bomby:
»... Všechny budovy ve vesnici Severnyj 55 km daleko od epicentra byly zničeny. V místech
stovky kilometrů daleko byly zničeny dřevěné domy, kamenné domy ztratily střechy, okna
a dveře. Radiová komunikace byla přerušena téměř na hodinu. Uvolněné teplo by mohlo
způsobit popáleniny 3. stupně 100 km daleko. Tlaková vlna byla pozorována 700 km daleko
v přístavu Dikson. Okenní tabulky byly poškozeny ve vzdálenosti 900 km. Seismická vlna
vytvořená výbuchem byla měřitelná i po třetím oběhnutí Země. Podle Einsteinovy rovnice
E=mc² byla uvolněna energie odpovídající 2,34 až 2,67 kilogramům hmoty. Pro srovnání,
přibližně stejné množství energie vyrobí v ČR všechny elektrárny ČEZu za rok. (Viz odkazy)
(Samotnému Temelínu nebo Dukovanům to trvá více než 4 roky.)«
Wikipédia: https://cs.wikipedia.org/wiki/Car‐bomba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Car‐bomba#cite_note‐3
https://cs.wikipedia.org/wiki/Car‐bomba#cite_note‐4
V roku 2017 robili ruskí vedci štúdiu dráhy Apophisu na základe dát, meraní z roku 2005
a vypočítali potencionálnu, hypotetickú dráhu dopadu na Zem v roku 2036 (aktuálne, podľa
nich už nehroziacu). ... Je preukázané, že Apophis prejde blízko Zeme vo vzdialenosti asi
38 000 km od stredu Zeme 13. apríla 2029 a má malú možnosť prejsť cez „kľúčovú dieru“
širokú asi 600 m ...
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Cesta rizika dopadu Apophisu leží na severnej pologuli Zeme. Východiskový západný bod sa
nachádza v blízkosti Omsku, Tomska a Novosibirsku.
Zdroj: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757‐899X/468/1/012023/pdf

Jeden zo zodpovedných za výpočty dráhy Apophisu v NASA Davide Farnocchia, či už vie alebo
nevie o proroctve, informáciách od Billyho, zatiaľ tvrdí, že ani prelet Apophisu v apríly 2029,
kedy má preletieť okolo Zeme, neovplyvní, nezmení jeho dráhu a tak najbližších 100 rokov
Zemi nehrozí žiadne nebezpečenstvo dopadu, čo je v protiklade s Billyho informáciami, viac
krát potvrdenými mimozemšťanmi Plejaren.

Na moju otázku: Blízky prelet (minimálna vzdialenosť od Zeme) 27.3.2036 je teraz
kalkulovaný na 0,30913 AU (46 245 176 km) Blízky prelet v 2029, nezmení predikcie,
kalkulácie orbitu pre blízky prelet v roku 2036? Na koľko percent je to isté?
Close approach (min distance to Earth) in 2036 Mar 27 is now calculated on 0.30913 AU. So,
close approach in 2029, will not change the predictions, orbit calculations for the close
approach (distance to Earth) in 2036? How many % is it sure?

Farnocchia odpovedal:
Odhadovaný blízky prelet 0,3 AU od Zeme v roku 2036, plne zohľadňuje efekt preletu v 2029.
Neistoty môžeš nájsť na našom webe https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=99942
The 0.3 au close approach estimate in 2036 fully takes into account the effect of the 2029
encounter. You can find the related uncertainties on our website:
https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=99942
K preletu v roku 2029: ... Nejtěsnější známý průlet planetky kolem Země nadejde v pátek dne
13. dubna 2029. V nejbližším bodě bude jen 31 000 kilometrů nad povrchem Země a bude
tak blíže než Měsíc (384 400 km) a dokonce blíž než geostacionární družice (36 000 km).
Jednoznačně půjde o jedno z nejtěsnějších přiblížení v historii. V tento den dosáhne jasnosti
3,1 magnitudy, tedy viditelný pouhým okem ....
(Zdroj wiki https://cs.wikipedia.org/wiki/Apophis_(planetka).)
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Důležitá informace k číslu pí (π)!
Kdo disponuje nějakým vyšším školním vzděláním a/nebo pracuje v nějakém technickém
oboru, jistě byl v rámci svého vzdělávání, resp. činnosti, konfrontován s číslem pí. Takzvané
Ludolfovo číslo, které je v rovnicích znázorňováno coby řecké písmeno π (pí), udává poměr
obvodu kruhu k jeho průměru a jedná se o základní výpočetní faktor v mnoha technicko‐
fyzikálně‐vědeckých oblastech od architektury až po astrofyziku a kvantovou fyziku atd. Kdo
se zajímá o historii tohoto čísla, resp. o toto číslo samotné, tomu lze doporučit, aby se podí‐
val do lexikonu, resp. našel si na internetu odpovídající informace.
V matematice a všeobecně v technických vědách je jednota v tom, že číslo pí reprezentuje
hodnotu 3,1416…, přičemž ty tři tečky poukazují na to, že za těmito čtyřmi čísly po čárce ná‐
sledují ještě mnohé další. Konkrétně číslo říká, že kruh o průměru 1 metr má obvod 3,1416…
metru, což ale žel neodpovídá, neboť tato hodnota je chybně! Je tu ale dobrá zpráva: Správ‐
né číslo pí, totiž 3,1446…, bylo mezitím vypočítáno a jeho správnost byla prokázána, a sice
díky Harry E. Learovi ze státu Idaho (USA). Jeho návštěvu v Semjase‐Silver‐Star‐Centru ze dne
3. 9. 2017, společně s jeho ženou Nancy, si beru jako příležitost k tomu, abych objasnil před‐
chozí události, které vedly k této – z hlediska vědecké historie řečeno – památné události,
resp. výsledku. Opět se přitom ukazuje, že na základě cenných a nesmírně rozmanitých in‐
formací, které »Billy« Eduard A. Meier (BEAM) a jeho plejarische přátelé poskytují, resp.
zprostředkovali, byly do oběhu uvedeny průkopnické záležitosti, které pozemskému lidstvu
přinesly již nesmírně mnoho dobrého a nadále ještě přinesou. To poskytování a zprostředko‐
vání informací se ostatně váže i na jiné osobnosti patřící k linii formy ducha Nokodemion.
Abych vylíčil průběh, který konečně vedl ke korektuře čísla pí, musím začít poněkud zeširoka
a začnu proto 127. kontaktní zprávou ze dne 3. února 1980 (»Plejadisch‐plejarische kontaktní
zprávy«, blok 3, strana 433+): Zdroj: http://cz.figu.org/files/downloads/Aktuality%2020.pdf

Správne číslo pí – Ludolfovo číslo a asteroid Apophis, ako spolu
súvisia?
Správne číslo pí – Ludolfovo číslo je 3,144… Nesprávne číslo pí, je 3,141… minimálny rozdiel je
až 0,003 hodnoty. Ešte presnejšie: Správne číslo pí – Ludolfovo číslo je 3,1446… Nesprávne
číslo pí je 3,1416… minimálny rozdiel je až 0,003 hodnoty.

Experimentálny dôkaz:
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Na videu má pán Harry Lear drevený kruh s priemerom 1000mm (1m), polomer 500mm
(0,5m) vyrobený na CNC stroji. Obvod kruhu mu vyšiel 3144 mm a nejaká časť milimetra.
Obvod kruhu 3144 deleno priemer 1000 nám dá číslo pí, 3144 / 1000 = 3,144
Ludolfovo číslo (nesprávne) pí však je 3,141 a pri 1000mm priemere kruhu by mal mať obvod
3141 mm … to je 3 mm rozdiel. Zdroj: http://measuringpisquaringphi.com

Iný dôkaz:
zlatý rez má hodnotu 1,618033988…
Správne číslo pí = 4 deleno (druhá odmocnina zlatého rezu)
druhá odmocnina zlatého rezu = 1,272019650…
pí = 4/1,272019650…
pí = 3,1446055…
Zdroj: http://measuringpisquaringphi.com/geometric‐proofs‐of‐pi/

Čo z toho vyplýva?
Pri počítaní kružníc, obvodov s použitím správneho čísla pí, pri kruhu s priemerom 1000 mm
je rozdiel v obvode kruhu vyše 3mm. Pri kruhu s priemerom 10 metrov bude rozdiel
3 centimetre. Pri kruhoch s priemermi 100 metrov bude rozdiel 30 centimetrov. Pri kruhoch
s priemermi 1km bude rozdiel 3 metre! Pri kruhoch s tisíc kilometrovým priemerom, bude
rozdiel 3 kilometre!!!, a následne rozdiely až stovky a tisíce kilometrov, pri počítaní veľkých,
obrovských kružníc, po ktorých krúžia planéty, planétky, asteroidy, atď. Najmä dráha
asteroidu Apophis, ak sa správne prepočíta, podľa správneho čísla pí 3,1446055…, tak prelet
okolo Zeme v roku 2029 bude po inej dráhe a let Apophisu v roku 2036 zistíme, že skončí na
Zemi. Apophis je skalnatý chondridový LL meteorit s veľkosťou 350 metrov. Je nanajvýš
potrebné prepočítať dráhu asteroidu (okrem iných) podľa správneho čísla pí.

Houston, máme veľký problém.
Houston, we have a BIG PROBLEM.
Podobné informácie o súvise Apophisu a správneho čísla pí, sú aj v otvorenom liste
Donaldovi Trumpovi.
Zdroj: https://theyflyblog.com/2018/02/open‐letter‐to‐president‐trump/
Richard Lunter, Slovensko

***
Eine Idee
Wenn der Mensch eine Idee hat,
dann ist das eine Fügung, worauf
das Bewusstsein vorbereitet ist.
SSSC, 20. September 2013
14:48 h. Billy

Idea
Má‐li člověk nějakou ideu,
pak se jedná o spojení,
na které je vědomí připraveno.
SSSC, 20. září 2013
14:48 hod. Billy

Lebensaufgabe
Wenn der Mensch geboren
wird, dann gebiert mit ihm
auch seine Lebensaufgabe.
SSSC, 1. März 2013
18:38 h. Billy

Životní úkol
Když se narodí člověk,
tak se s ním rodí i jeho
životní úkol.
SSSC, 1. března 2013
18:38 hod. Billy
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Fakta ohledně očkování proti koronaviru
Výňatek ze 769. kontaktu ze soboty, 17. dubna 2021
Asket Proč jsi ale neodpověděl na tu otázku ohledně toho, jak je třeba se chovat v otázce
imunizace?
Billy Máš zřejmě na mysli dotaz té ženy, který se týkal toho, zda se má nechat oočkovat
a jakým preparátem?
Asket Ano.
Billy Ohledně těchto otázek mi říkal již Sfath, že na ně nemám a ani nesmím nikdy odpoví‐
dat, neboť každý člověk se musí a má, ať už v jakékoli věci a záležitosti, vždy rozhodovat sa‐
mostatně, a sice v každém jednotlivém případě a v každém ohledu, a tudíž se nemá nechat
ovlivňovat jinými lidmi. Přesně to jsi říkala i ty, děvče, a tohoto principu jsem se držel po ce‐
lou dobu svého dlouhého života, a udělal jsem dobře.
Asket Ano, na to si vzpomínám.
Billy Právě. Nemohu a nesmím si tedy dovolit nějakému člověkovi říkat, a ani jen radit, zda
se má nechat oočkovat, či nikoliv, neboť v této věci se musí vždy a i do budoucna rozhodovat
sám; dávat rady by bylo neodpovědné, neboť očkování může mít pozitivní i negativní účinek,
nebo nemusí mít účinek žádný, avšak může i způsobit pozdější následky, jež mohou v nějaké
podobě propuknout až za několik dnů, týdnů, měsíců, let, ba desetiletí, načež ani nebude
možné vyzkoumat, že vzniklé neduhy představují pozdější následek očkování nebo jiné dří‐
vější medikace atd. V žádném případě se tedy nesmím uvolit k tomu, abych lidem dával rady,
zda se mají nechat oočkovat, či nikoliv, a tudíž o této věci musí každý člověk sám přemýšlet
a probojovat se k vlastnímu rozhodnutí o tom, co si přeje, či nepřeje učinit.
Pokud se nejedná o očkování, ale jen o prosté bolístky, jako jsou bolesti hlavy atd., a tedy jen
přechodné neduhy, tak to je něco jiného, neboť v těchto případech mohu čas od času dát
z vlastní zkušenosti nějakou radu v tom smyslu, jak je třeba se léčit či jaké přírodní léčivo
využít a tak podobně.
Asket Tak to patrně bude, avšak zajímalo by mě, jak bys uměl blíže vysvětlit tu celosvětovou
nákazu a ochranná opatření, jež se pro ní podnikají.
Billy

Tím zřejmě myslíš očkovací látky a vakcíny atd.?

Asket Ano.
Florena I mě by tvé znalosti zajímaly.
Billy Nuže, je‐li to pro vás tak podstatné! – – Dobrá, již jsem podotkl, že nesmím udílet
žádné rady, a že nikoho nesmím vyzývat k určitému jednání. Mohu se tedy jen pokusit vyložit
některé záležitosti, byť si myslím, že vy – ale čert to vem, to není podstatné; inu, tak já jed‐
noduše vše shrnu v neuspořádaném sledu tak, jak mě věci budou napadat a podle toho, co
budu považovat za podstatné:
S Ptaah jsme se v průběhu času již častokrát bavili o tom, co je nutno očekávat od očkování
či po něm a jaká rizika jsou s ním spjata. Z toho důvodu tyto informace rovněž asi znáte,
a nemusím je tedy opakovat. Mohu tedy hovořit o jiných aspektech, kupříkladu o tom, proč
šlo vše tak rychle a že neodpovědné živly vydávaly pouhou destilovanou vodu se solným roz‐
tokem za očkovací látku, čímž docílily závratných zisků, ale způsobily i smrt mnoha lidí – to

AKTUALITY FIGU-Studiengruppe Česká republika č. 34 červen 2021

19

ovšem dodnes nebylo zjištěno, a tedy to ani nemohlo vejít ve známost, jelikož se o tuto věc
ani o skutečný stav věcí nikdo nestaral, jelikož nikdo nepřemýšlel v širších souvislostech,
a jelikož nikdo ani nejevil zájem dozvědět se něco jiného než momentální zajímavosti a sen‐
zace, jež se oficiálně odehrávaly na jevišti osudu atd. Lidé se řídili a nadále řídí stále stejným
principem: »Co oči nevidí, srdce nebolí.« Nikdo nechce vědět, co se skutečně děje, co existu‐
je a probíhá a co se odehrává a bude odehrávat v budoucnu. Z toho důvodu mohou koncerny
v běhu pandemie a nákazy koronaviru kumulovat prodejem svých vakcín ohromné finanční
zisky, využívajíce strachu a nejistoty lidí; a navíc mohly do dnešní doby testovat na lidstvu,
za cenu lidského zdraví a lidských životů, své očkovací látky, jež dosud nejsou fakticky prově‐
řené, přičemž by tyto testy musely jinak provádět na zvláštních zkušebních osobách, resp.
placených dobrovolnících. Před výrobou by tedy musely očkovací látky důkladně a po dlouhá
léta experimentálně testovat, dokud by nedosáhly jejich skutečné kvality.
1. V zásadě žádný lék, a tedy ani žádný očkovací preparát není zcela bezpečný, neboť všech‐
ny léčivé a očkovací látky všeho druhu mají dříve či později nějaké vedlejší účinky, a vakcíny
proti nákaze koronaviru nejsou žádnou výjimkou. Mimoto jsou všechny vakcíny proti této
nemoci nové a neotestované, a tudíž se teprve nyní provádí bezplatný hromadný test na
miliónech lidí, kteří figurují jako zkušební osoby, čímž výrobci získávají zkušenosti se svými
superrychle vyvinutými očkovacími látkami – výsledky testů jsou však přesto, že byly oočko‐
vány milióny osob, velmi omezené, a navíc v rámci těchto testů zemřelo mnoho lidí. To je
nepopiratelný fakt, který četné lidi znejišťuje, a tudíž se takovýchto vakcín štítí.
2. Z informací, které shrnul Ptaah a jeho spolupracovníci ve věci očkování proti koronaviru
a které se týkají toho, co je po takovémto očkování nutno očekávat, jaká rizika z něj plynou
a proč byly tyto nové očkovací látky tak rychle poskytnuty k užívání, vyplývá, že výrobci těch‐
to vakcín nejsou jen neodpovědní, nýbrž i nehorázně usilují o zisk, využívajíce strachu a obav
populace a zneužívajíce její důvěry v lékařskou vědu.
3. Vakcíny chránící proti koronaviru nejsou v žádném případě bezpečné, jak dokládají vý‐
zkumy Plejaren, neboť jsou neprozkoumané. Za normálních okolností potřebují pozemšťané
až 15 let či více k tomu, aby odpovědně vyvinuli novou, účinnou očkovací látku. Tento postup
by byl nezbytný i v případě vakcíny proti koronaviru, avšak ta byla poskytnuta pochybným
způsobem k dispozici za necelý jeden rok po vypuknutí pandemie ve smyslu naprosté premi‐
éry, což si žádá smrtelné oběti. Kvůli tomuto počínání a z něj plynoucím důsledkům byli
mnozí lidé znejistěni, neboť vědci a úřady selhali, neučinili správné kroky, a navíc pracovali
nepřesně a neodpovědně, místo aby lidem zaručili bezpečnost a učinili vše nezbytné k potla‐
čení nákazy.
Všechny očkovací látky a léky určené k potírání této nákazy byly jednoduše vrženy na trh,
aniž by byla před jejich schválením přísně prověřena jejich bezpečnost, neboť žádné výrobní
firmy neprovedly veškeré studie, které by byly při odpovědném přístupu nejprve nezbytné,
aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví populace.
4. Vše muselo probíhat rychle a ještě rychleji, zejména proto, že WHO (Světová zdravotnická
organizace) a vědci zaspali dobu a nezareagovali včas, když se již v polovině 70. let 20. století
objevily první případy koronavirové nákazy; tyto případy byly mylně považovány na některé
varianty chřipky, a to opakovaně během asi 45 let, v jejichž průběhu koronavirus asi 5000krát
zmutoval. V lednu 2019 nakonec nákaza poprvé fakticky propukla, a sice v Číně, avšak nebyla
připsána koronaviru, a tudíž se mohla vyvíjet až do listopadu, resp. prosince zmíněného roku
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jako faktická forma koronavirové nákazy a způsobovat pandemii, která však byla přesto roz‐
poznána jako taková až v prosinci 2019 ve Wu‐chanu.
5. Na vývoj nových vakcín proti koronaviru byly údajně, kvůli jejich naléhavé potřebě, rychle
investovány vysoké finanční sumy a byly obratem podniknuty kroky k paralelnímu schvalo‐
vání těchto vakcín, a tudíž neprobíhal postupný schvalovací proces, jaký je jinak běžný. Tento
postup prý stál více peněz, než je v jiných případech obvyklé, avšak ušetřil údajně drahocen‐
ný čas. Nabízí se však otázka, o čem tato směšná výmluva typu »rychle se investovaly vysoké
sumy kvůli schválení nových očkovacích látek« vlastně vypovídá. Padaly také výmluvy, že při
vývoji vakcín se vycházelo již z některých dřívějších výzkumných poznatků, jež se údajně týka‐
ly viru SARS, který je blízce příbuzný koronaviru a který se objevil v roce 2002. Tento virus
SARS se pak následně vytratil – a Ptaah uváděl, že na základě plejarische výzkumů neexisto‐
vala mezi ním a nynějším koronavirem žádná souvislost. Každopádně se tvrdí, že údajné dří‐
vější, průpravné práce pomohly firmám vyrábějícím vakcíny v tom, aby po dosažení »velmi
rychlých« studijních výsledků nalezly účinnou očkovací látku proti koronaviru. Následně se
uvádělo, že údajně z tohoto důvodu bylo možné předložit novou očkovací látku, která je
účinná, bezpečná a kvalitní. Nezávislé schvalovací úřady ji tedy pak údajně posoudily a ihned
povolily. Takovýto postup se nazývá »rolling review«, což znamená, podle informací, které
jsem si vyhledal, následující: »V postupu se pokračuje tak dlouho, dokud z věcných dat nevy‐
plynou postačující výsledky, na jejichž základě lze odvodit formální schválení a poměr mezi
výhodami a riziky, a umožnit aplikaci, přičemž musejí být splněny vysoké požadavky
po stránce kvality, bezpečnosti a účinnosti, je‐li tento postup urychlován.« Do jaké míry ten‐
to proces skutečně probíhal a probíhá tímto způsobem, to ovšem nevím. Vím ale to, a sice
od Ptaah, že žádné dosavadní očkovací látky, které byly a nadále jsou aplikovány, nejsou
do posledních detailů řádně otestovány, pokud jde o jejich možné negativní účinky, pozdější
následky, či dokonce zdraví škodlivé dlouhodobé efekty.
6. To, co jsem dosud vyložil v 5 bodech, je pouze část celé věci – výrobní firmy a úřady ovšem
tvrdí, že jejich spolupráce je obzvláště efektivní a flexibilní, a že tudíž jinak roky trvající pro‐
ces dokázaly urychlit, nicméně vy, Plejaren, tuto skutečnost popíráte a uvádíte, že to není
možné, a že takto vytvořené produkty, resp. očkovací látky v tom či onom případě rozhodně
mohou zapříčiňovat závažné zdravotní újmy, jako např. záněty srdečních věnčitých cév atd.,
či dokonce často smrtelné orgánové choroby. Přesto byly tyto očkovací látky již brzy podmí‐
nečně povoleny a jsou takto povolovány i nadále, třebaže nejsou vyzrálé, a třebaže se prů‐
běžně dále zkoumají jako takové i při své aplikaci. Výrobní firmy díky tomu samozřejmě zís‐
kávají stále nová data a také údaje o bezpečnosti a účinnosti svých očkovacích látek, avšak
za cenu životů četných lidí, kteří figurují jako faktické pokusné objekty a kteří se právě často
nechávají očkovat ze strachu, za což však následně, za jistých okolností, musejí zaplatit vlek‐
lými útrapami, chorobami či smrtí. A vládní činitelé po celém světě od samého počátku zcela
selhali kvůli své vládní nekompetentnosti a selhávají i nadále, a tudíž celou nákazu od počát‐
ku jejího výskytu nedokázali zastavit a nedokážou ji zastavit ani nyní, jelikož činí pravý opak
toho, co by bylo správné a nutné – a proto se může nyní vzmáhat 1. vlna smíšené virové mu‐
tace, před níž již před notnou dobou varoval Ptaah s tvrzením, že tato vlna přijde, o čemž se
i debatovalo v jedné kontaktní zprávě a celá tato věc byla následně publikována a oznámena
na internetu. Všichni ti »bystří« jedinci z oborů virologie a epidemiologie, jakož i z vlád atd.
se však o tyto informace nestarali a pokračovali ve stejném jalovém stylu, v němž dříve zapo‐
čali, přičemž tuto novou vlnu nové smíšené mutace stále ještě označují za vlnu třetí, třebaže
se jedná o 1. vlnu nové formy nákazy.
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7. Výrobci vakcín odpovídají na pochybovačné dotazy vesměs banálním tvrzením, že reakce
po očkování jsou zcela normální, což tak na základě zdravotní konstituce lidí skutečně může
být, jak mi potvrdil Ptaah a plejarische vědci atd., nicméně je podle nich naprosto abnormál‐
ní, že jsou s vakcinací spojeny dlouhodobé zdravotní škody, či dokonce případy úmrtí. Pokud
by tomu tak bylo, tak by výrobci jednali nevídaně neodpovědně, jelikož jejich očkovací látky
by nebyly produktem, jímž by musely být.
8. Jak vím, trpěla např. většina lidí po koronavirové vakcíně od firem Biontech/Pfizer, Mo‐
derna a Astra Zeneca (k únoru 2021) zánětlivým zarudnutím v místě vpichu, jakož i bolestmi,
otoky, jinými obtížemi, ba dokonce závažnými reakcemi, jako jsou horečky, oteklé lymfatické
uzliny a nevolnost, nebo obecným pocitem nemoci, jak zjistili Plejaren. Ptaah uváděl, že tě‐
mito reakcemi trpělo zpravidla 9 z 10 oočkovaných osob. Jak často se dnes tyto reakce obje‐
vují, mi není známo, neboť Ptaah je nepřítomen, a tudíž nemám nové informace, a nevím
ani, kolik lidí kvůli komplikacím po očkování zemřelo či v současnosti umírá.
9. Když už hovořím o těchto záležitostech, bude možné dobré, když něco vysvětlím
pro všechny lidi, kteří čtou zprávy z našich rozhovorů, neboť jsem ve svém životě učinil čas‐
tou zkušenost s tím, že mnozí lidé nevědí, co vlastně očkování znamená, jak působí a jak vše
funguje. Mnozí také nevědí, jak je vlastně třeba chápat imunitní systém, a tudíž se domní‐
vám, že bych měl vyložit přinejmenším to, co jsem se naučil a co znám, což možná některým
lidem pomůže pochopit celou problematiku. Lékaři atd. svým pacientům tyto věci zpravidla
žel nevysvětlují.
a) Nuže: Imunitní systém představuje tělesný, organický obranný systém, jenž se stará o to,
aby potíral původce nemoci všeho druhu a zabraňoval infekcím, pokud do tělesného organi‐
zmu vniknou bakterie, zárodky, houby, cizopasníci či viry.
b) Imunitní systém však netvoří samostatný orgán, nicméně je třeba zejména zdůraznit vý‐
znam tlustého střeva.
c) Imunitní systém je životně důležitý, neboť chrání tělesný organizmus před původci nemoci,
chorobnými buněčnými změnami a obecně před škodlivinami různého druhu; tento systém
zahrnuje různé bílkoviny, orgány a buněčné typy a vůči člověku se, nalézá‐li se v normálním
zdravotním stavu, neprojevuje tak, že by jej mohl rozpoznat, avšak projevuje se explicitně
tehdy, když je organizmus napaden původci nemoci. Budiž zopakováno, že dokud imunitní
obrana, která je tělu vlastní, bez problémů funguje, tak se nijak neprojevuje.
d) K imunitnímu systému patří primární lymfatické orgány, mezi něž se řadí i kostní dřeň
a brzlík, jenž se vlastně nazývá thymus. Thymus, který je tedy primárním lymfatickým orgá‐
nem, se nalézá v hrudním koši za hrudní kostí, pokud si ještě správně pamatuji na vysvětlení
Sfath – od té doby uplynula už dosti dlouhá doba, a tudíž si již nejsem schopen vše přesně
vybavit. Ještě ale vím, že brzlík během dětství přibírá na hmotnosti, která dosahuje až zhruba
40 gramů, a také na velikosti, avšak po období puberty se opět zmenšuje. Brzlík – v němž
dozrávají T‐buňky, jež se nazývají T‐lymfocyty či podobně a jež představují skupinu bílých
krvinek – vykonává imunitní funkci, přičemž tyto T‐buňky spolu s B‐lymfocyty, pokud to dám
správně dohromady, způsobují získanou imunitní reakci.
Celou tuto reakci tvoří určité obranné buňky, tedy právě takzvané lymfocyty, jež patří
k sekundárním lymfatickým orgánům, které zahrnují lymfatické uzliny, mandle a slezinu, ja‐
kož i jisté tkáně na různých sliznicích tělesného organizmu a střevní soustavy.
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Imunitní systém celého lidského organizmu – který plní imunitní funkci, a tedy chrání před
původci nemoci – zahrnuje celé orgány: Kromě krve a kůže i sliznice, cévní systémy, lymfatic‐
ké dráhy a takzvané lymfatické orgány, dále také bílkoviny a jednotlivé buňky, a hlavně též
tlusté střevo. Sfath poukazoval zejména na to – a to si ještě vybavuji –, že určité orgány, kůže
a sliznice tvoří především bariéru proti původcům nemoci, a že tedy chrání tělo a jeho vnitřní
organizmus před choroboplodnými škodlivinami a parazity, jež do něj pronikají zvenčí. Sfath
vykládal, že trpí‐li člověk nedostatkem určitých látek, má možnost a měl by podporovat
a posilovat svoji obranyschopnost – která mu zajišťuje zmíněnou přirozenou ochranu – urči‐
tými dodatečnými přírodními prostředky, a to tak, že bude svému tělu dodávat vedle nor‐
mální stravy i zvláštní látky, jež jsou nezbytné pro celý jeho organizmus. Tyto látky se dnes
vyrábějí jako doplňky stravy a jsou volně dostupné na trhu, avšak před jejich koupí si člověk
musí ověřit, jsou‐li skutečně kvalitní, neboť s těmito preparáty se v ohromné míře nekale
a podvodně obchoduje. Z toho důvodu je velmi záhodné si takovéto produkty preventivně
kupovat jen ve specializovaných obchodech.
Dále je nutno si povšimnout okolnosti, že potraviny všeho druhu, jež jsou v dnešní době do‐
stupné na trhu, jsou kvůli procesu své výroby zatíženy škodlivinami, které ohrožují zdraví
lidského organizmu, a to se týká více či méně i bioproduktů, byť se to nepravdivě popírá;
anebo jsou potraviny prakticky ryze chemické a ty dnes na trhu tvoří převážný díl nabídky.
Dále je nutno podotknout, že jistí zdravotníci, lékaři a »výživoví odborníci« nepravdivě popí‐
rají veškeré skutečnosti v tom smyslu, že určití lidé nutně potřebují dodatečné doplňky stra‐
vy, jelikož v současných potravinách je obsaženo příliš mnoho jedovatin a příliš málo skuteč‐
ně přirozených, kvalitních živin, takže mnozí lidé potřebují nějaké z těchto výživových doplň‐
ků. Avšak, jak jsem již řekl, je nutno přistupovat k jejich koupi obezřetně, neboť ohledně
těchto preparátů se lže a podvádí, a tudíž by si je měl člověk kupovat pouze ve specializova‐
ných obchodech.
Potravinové doplňky představují v zásadě zvláštní výrobky, jejichž požíváním může člověk
dodat svému metabolizmu více potřebných látek. Tyto výrobky obsahují jisté živiny či účinné
látky, a sice zejména vitaminy, minerály, stopové prvky a sekundární rostlinné látky atd.
Sliznice obsahují substance, které blokují činnost bakterií, v dýchacích cestách rostou
ochranné chloupky a v slzné tekutině buněčných stěn, jakož i ve slinách ústní dutiny, jsou již
brzy zneškodňováni mnozí původci nemoci, s nimiž se člověk konfrontuje, jelikož v nich utkví
a obvykle jsou odstraněni nebo zničeni. I mnozí jiní původci nemoci, které člověk přijme ve
stravě a spolkne do žaludku, jsou brzy eliminováni, dříve než mohou způsobit škody, a sice
působením žaludeční kyseliny.
Dále je ale ještě nutno zmínit, že převážná část imunitního systému, resp. jeho obranných
buněk, se nalézá v tlustém střevě – to každopádně ještě znám na základě výuky Sfath, avšak
nedávno to znovu vysvětloval i Ptaah. Tyto buňky reagují po očkování stejným způsobem
jako po skutečné infekci, přičemž lidé, kteří na očkování reagují citlivě, mohou pociťovat ak‐
tivizaci svého imunitního systému. Tito lidé pak eventuálně několik dní cítí nevolnost a ne‐
duživost, jak vím z vlastní zkušenosti, když jsem musel být na Orientu či v Africe atd. očkován
proti choleře atd. Běžnými důsledky očkování mohou být lehká horečka, nevolnost, nepří‐
jemný tělesný pocit či bolesti hlavy atd., neboť očkovací látky vyvolávají patřičné chorobné
příznaky, proti nimž imunitní systém začíná pracovat a vytvářet obranné látky. Takovéto pře‐
chodné obtíže jsou normální, a představují tedy přirozenou reakci imunitního systému
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na očkování, přičemž tyto obtíže trvají za normálních okolností jen několik málo dní, mají
obyčejně mírný průběh a rychle odeznívají.
Skutečně důkladně otestované a fakticky účinné očkovací látky nezpůsobují žádné závažné
vedlejší účinky – to vím od Ptaah a na jeho výklady se mohu spolehnout, což nemohu tvrdit
o výkladech, které dávají ve známost naši pozemští »odborníci«. Jisté očkovací látky, jež se
v současnosti aplikují, vskutku opakovaně způsobují závažné vedlejší účinky, což je charakte‐
ristické pro vakcíny, které nejsou dostatečně prověřené a skutečně kvalitní. Tvrdí se sice,
že se v současnosti u žádné schválené vakcíny neobjevují indicie, jež by svědčily o těžkých
vedlejších účincích, ale realita dokazuje něco jiného, jak se lze opakovaně doslechnout z růz‐
ných míst. Ve velmi vzácných případech může přímo po očkování nastat alergický, resp. ana‐
fylaktický šok, jak uváděl Ptaah, který pozoroval, že se po aplikaci koronavirové vakcíny obje‐
vovaly dlouhodobé neduhy a právě zmíněné šoky atd., jakož i různé jiné a závažné škody,
mezi něž patřily kupř. záněty koronárních tepen. Mimoto Ptaah povídal, že budou lidé v dů‐
sledku vakcinace i po několika desetiletích trpět různými zdravotními škodami, jejichž příčinu
ovšem již nebude možné vypátrat. Tvrdí se sice, že se alergické reakce objevují u lidí, kteří
podobnými reakcemi trpěli již dříve, avšak Ptaah konstatoval, že je tomu tak jen asi v 25–30
procentech případů, a navíc u lidí, kteří alergicky reagovali i na určité léky; převážná většina
alergických reakcí lidí vyplývá tedy z »nečistých«, resp. nevyzrálých očkovacích látek.
Kromě alergických reakcí se budou podle Ptaah kvůli očkování objevovat i opožděné, resp.
dodatečné vedlejší účinky, popř. důsledky, jež budou moci dlouhodobě škodit lidskému tělu,
avšak o tom zatím nemůže říci nic bližšího. Podle něj z neodpovědné aplikace nedostatečně
otestovaných vakcín nevyhnutelně vyplyne, že se budou vyskytovat opožděné vedlejší účin‐
ky, jež budou mít dlouhodobé negativní následky – o účincích těchto vakcín podle Ptaah
v současnosti ještě chybí přesné poznatky, avšak budou neodvratně způsobovat zmíněné
komplikace, jejichž příčinu pak ovšem nebude možné vysvětlit. Podle Ptaah se jednoduše
neodpovědně tvrdí, že jsou takovéto opožděné vedlejší účinky málo pravděpodobné, avšak
budoucnost dokáže opak – faktické příčiny budou nicméně chybně pojmenovány. Ptaah také
vysvětloval – v rozporu se všemi opačnými tvrzeními pozemských odborníků –, že podle
plejarische výzkumných výsledků vykonávají aplikované očkovací látky v různých případech
jistý vliv na lidskou DNA, resp. na lidskou dědičnou informaci, avšak jeho výklad je jednoduše
popírán. Prostě se tvrdí, že je to nepravděpodobné, třebaže v této věci neprobíhá žádný vý‐
zkum, a třebaže nebylo docíleno poznatků, jež by svědčily o tom, že koronavirová vakcína
neovlivňuje či přímo nemění lidskou DNA – a takovéto neověřené tvrzení je pak zkrátka po‐
kládáno za pravdivé. Jednoduše se bez důkazů tvrdí, že genetická informace obsažená v oč‐
kovací látce nepřichází do styku s lidskou DNA a hotovo, neboť ta je prý dobře obalena v bu‐
něčném jádru, a tudíž nemůže být narušena. Toto tvrzení se váže na dědičnou informaci jak
v ženských vajíčcích, tak v mužském spermatu, neboť žádná očkovací látka prý tyto buňky
neovlivňuje. Ptaah uváděl, že Plejaren v této věci zatím rovněž nedospěli k žádným po‐
znatkům, byť provádějí patřičné výzkumy, avšak přesto je ledabylé bez výzkumného podkla‐
du jednoduše pronášet takováto tvrzení, která se týkají i vlivu vakcín na ženskou plodnost.
Všechna tato tvrzení jsou podle Ptaah nevídaně neodpovědná, neboť po této stránce nebyly
v souvislosti s koronavirovými vakcínami provedeny ještě žádné výzkumy, a tudíž zatím neby‐
lo dosaženo relevantních výsledků.
Inu, k celé věci mohu nakonec ještě zmínit, že vedlejší účinky nemají jen očkovací látky, nýbrž
konečně i všechny léky, a vakcína proti koronaviru netvoří v tomto ohledu žádnou výjimku.
Klíčovým bodem je navíc to, že veškeré očkovací látky proti koronaviru jsou naprosto nové,
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fakticky zcela nedostatečně prozkoumané a nevyhovujícím způsobem otestované, přičemž
zkušenosti s nimi jsou stále ještě tak omezené, že i dnes je celá věc ještě nejasná a nelze ji
vyhodnotit po stránce bezpečnosti. Když to shrnu, tak to znamená, že stále ještě nelze roze‐
znat, co celá ta nyní probíhající vakcinace miliónů lidí způsobí, co lze po ní očekávat, jaká
rizika s tím budou spjatá a co z toho nakonec vyplyne. Zatím ani nelze zodpovědět otázku,
jaké výhody či nevýhody z ochranných koronavirových vakcín pro celé pozemské lidstvo
vzejdou. Zdali tyto ukvapeně vyčarované vakcíny zažijí nakonec premiéru, nebo derniéru, to
neukáže již nejbližší budoucnost, nýbrž až budoucnost vzdálenější. Hovořit o této věci dále je
nesmyslné a nosil bych tím dříví do lesa.

Další novinky na našich webových stránkách:
Sekce ZDRAVÍ – další důležité informace na téma: Koronavirus
http://cz.figu.org/zdravi
Aktualizace 11. května
Fakta ohledně očkování proti koronaviru (výňatek ze 769. kontaktu 17. dubna 2021)
Desinfekce, hygiena rukou, imunitní systém
Kontakt 731 (ze dne 3. února 2020) v plném znění
Aktualizace 27. dubna
Kontakt 728 (ze dne 30. listopadu 2019) v plném znění
Billy for kids ‐ aktualizace
Aktualizace 12. dubna
Co je nutno vysvětlit ohledně očkování proti koronaviru
(výňatek ze 767. kontaktu, 27. února 2021)
Kontakt 246 (ze dne 19. června 1993) v plném znění
Kontaktní statistika (aktualizováno)
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