Otoč (CHYBNÝ)

symbol míru obráceně!

V 60. letech (pozn. = minulého století) byla řada možností účastnit se mírových demonstrací, na
kterých vlálo mnoho transparentů s mírovým symbolem. Během pochodů a za zpěvu »All we are
saying is: give peace a chance« (Vše co říkáme: dejte míru naději.) si nikdo neuvědomoval, že se v
případě populárního mírového symbolu (viz fotka vlajky) jedná o symbol smrti a války.
Historie ukázala, že navzdory mírovým demonstracím se svět v podstatě nezměnil do pozitivnější
podoby, aby podporoval naší evoluci. Naše planeta nenašla pomocí těchto akcí žádný mír a dnes,
přibližně 45‐50 let později, bují mnoho válek, zabíjení a terorizmu v takovém rozměru, že jej lze
těžko změřit.
Položili jste si někdy otázku, odkud tento symbol „míru“ pochází? Symbol míru vytvořil umělec
Gerald Holtom pro britské hnutí jaderného odzbrojení a teď se očividně rozšířeně využívá. Blízcí
známí tohoto designéra říkali, že směrem dolů ukazujícího symbolu beznaděje litoval, neboť měl
pocit, že mír je něco, co by se mělo slavit, a chtěl symbol mít obráceně.
V roce 2004 uveřejnil Billy Meier, švýcarský UFO kontaktér, knihu symbolů s názvem »Symbole der
Geisteslehre« (Symboly Učení ducha), která obsahuje 601 prastarých symbolů proroka
Nokodemiona. Podle Billyho Meiera má symbol míru původ milióny let v minulosti a nese význam
»smrt«.
Následují čtyři symboly vyňaté z knihy »Symboly Učení ducha«, které můžete shledat zajímavé.
Některé z nich již zanechaly, jak uvidíte, veliký vliv na našich osobních životech a ve světě.
Buďte si vědomi, že už jen pouhým pozorováním těchto různých symbolů můžete v sobě samých
pocítit jisté dojmy. Dokážete říct, při kterém se probudí povznášející pocity a jaké zanechávají
dojmy poněkud stísněné.
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Tento symbol znamená: válka

Dnešní lidé a mírové hnutí se mylně identifikují s domnělým, avšak falešným symbolem míru a
vpravdě tím žádají a způsobují nepokoj a smrt, disharmonii, nelásku, válku, likvidaci, zničení,
všechno zlé a veškeré myslitelné trápení. To proto, že pozemšťany chybně užívaný MÍROVÝ symbol
v sobě ve skutečnosti nese přesný opak míru, harmonie a života ve své podobě, totiž nesmyslné
umírání a likvidaci.
Billy Meier
*** Die heutigen Menschen und die Friedensbewegung identi‐fizieren sich irrtümlich mit einem
vermeintlichen, jedoch falschen Symbol des Friedens und fordern und verursachen damit in
Wahrheit Unfrieden und Tod, Disharmonie und Lieblosigkeit sowie Krieg, Vernichtung, Zerstörung,
alles Böse und jedes erdenkliche Übel. Das darum: Das von den Erden‐menschen verwendete
falsche FRIEDENS‐Symbol trägt in Tat und Wahrheit genau das Gegenteil von Frieden, Harmonie
und Leben in seiner Form, so nämlich den sinnlosen Tod und die Vernichtung.
Billy Meier
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Tento symbol znamená: smrt a záhuba

Obrácený strom života nenechává působit sílu života, jelikož ji nechává proudit do země. Tím se
stává toto vyobrazení života jeho ničitelem. Falešný symbol MÍRU symbolizuje ničení, likvidaci a
zkázu. Nepoukazuje na smrt v evolutivní podobě, která směřuje k posmrtnému životu a tím
naplňuje důležitou části lidského života; mnohem více poukazuje v chybném užití na nesmyslnou
smrt, na ničení v devolutivní podobě. Poukazuje tím na devolutivní nesmyslnost a vynucenou
konečnost.
Billy Meier
*** Der umgekehrte Lebensbaum lässt die Lebenskraft nicht zur Wirkung kommen, sondern in
den Boden fliessen. Dadurch wird das Lebenspendant zur Lebensvernichtung. Es (das falsche
FRIEDENS‐Symbol) symbolisiert Zerstörung, Vernichtung und Untergang. Es verweist nicht auf den
Tod in evolutiver Form, der dem Todesleben zustrebt und dadurch einen wichtigen Teil des
menschlichen Lebens erfüllt; vielmehr verweist es in der Falschanwendung auf einen sinnlosen
Tod, auf die Zerstörung in devolutiver Form. Es verweist damit auf eine devolutive Sinnlosigkeit
und erzwungene Endlichkeit.
Billy Meier
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Tento symbol znamená: existence a život

Nahoru směrovaný symbol s dvojím V symbolizuje strom života, jehož život, resp. větve míří k
obloze, resp. do výšky. Symbolizuje tvořivé snažení/usilování sil po relativním zdokonalení a po
ustavičném vzestupu a postupu vpřed. Život se může ve stromu života rozvíjet.
Už po dobu miliónů let existuje také jeden prastarý symbol pro mír, který má rovněž původ u
Nokodemiona. Pravý a starý symbol pro mír ztělesňuje kromě stromu života i květinu a znázorňuje
se následovně:
Billy Meier
*** Nach oben gerichtet und in einem doppelten V symbolisiert es den Lebensbaum, dessen
Leben resp. Geäst zum Himmel bzw. in die Höhe strebt. Es symbolisiert das schöpferische Streben
der Kräfte nach relativer Vervollkommnung und stetigem Aufstieg und Vorwärtskommen. Das
Leben kann sich im Lebensbaum entfalten.
*** Seit Jahrmillionen existiert auch ein uraltes Symbol für den Frieden, das ebenfalls auf
Nokodemion zurückzuführen ist. Das wahrliche und alte Symbol für Frieden verkörpert nebst dem
Lebensbaum auch eine Blume und wird folgendermassen dargestellt:
Billy Meier
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Tento symbol znamená: mír

Podle Nokodemiona je toto původní symbol míru a nese jméno »Salome«, což je slovo z jednoho
prastarého pozemského jazyka a znamená mír. Následuje vysvětlení symbolu míru:

Obdélník symbolizuje základový celek míru a života, na kterém stojí strom míru a strom života a
který vše udržuje.
Obě zelené a pět načervenalých »perutí« představují sedm rovin, resp. forem vědomí.
2 x 3 »perutě« pod tím představují duchovní formy, resp. kmity.
Obě kola representují Univerzum a Tvoření, které jsou spolu vzájemně spjaty.
Co s tím můžeme nyní dělat? Můžeme si být vědomi této záležitosti a informovat o ní kdykoliv je to
vhodné. Symboly jsou mocné. Existuje mnoho jednoduchých, kreativních věcí, které můžeme
udělat, abychom situaci obrátili. Prostě a jednoduše symbol míru otočili. Děkuji za cokoliv, co
můžete udělat, abyste ze světa udělali lepší místo.
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Svobodně tuto informaci sdílejte se všemi, kteří jsou tomuto poselství přístupní. Vytvořme takový
svět, ve kterém chceme žít a využívejme vědomě vhodné symboly, abychom si vybudovali dobrý,
harmonický a mírumilovný život.
Salome (Mír budiž na Zemi a mezi všemi tvory.)
Autor textu: Nell Arnaud / USA
Symboly představují pro člověka pomůcku, jež mu dovoluje, aby ve své paměti vyvolal zapomenuté
myšlenky, zákony, poznatky a principy přes asociace, aniž by k tomu bylo zapotřebí dlouhých
vysvětlování.
Billy Meier
*** Symbole sind für den Menschen ein Hilfsmittel, das ihm erlaubt, vergessene Gedanken,
Gesetze, Erkenntnisse und Prinzipien via Assoziationen in seinem Gedächtnis abzurufen, ohne
dafür lange Erklärungssätze zu benötigen.
Billy Meier
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