
 
 
 
 

 
 

 
Nechej vyvstat ze svého nitra mír a žij bez 

války a boje! 
Mír je v přírodě, ale ty se musíš snažit o to, 

abys ho nalezl! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vysvětlení od Ptaah ve věci symbolu míru 
 

… kromě  toho by bylo naléhavě nutné, aby konečně probíhala osvěta ve věci 
chybného  »symbolu  míru«,  jenž  je  celosvětově  zneužíván  runou  smrti. 
Skutečností  je,  že mírový  symbol  v podobě  runy  smrti  –  od  té  doby,  co  se 
využívá  při  demonstracích  a  všelijakých  jiných  účelech,  –  vyvolává 
v pozemšťanech  podle  svého  významu  velmi  negativní  a  špatné  kmity,  které 
jsou  zaměřené  na  neklid,  netoleranci,  válku,  vraždy  a  zabíjení,  nenávist  vůči 
cizincům a cizím rasám, jakož i spory, nesvobodu a disharmonii. Od té doby, co 
se  používá  chybný  »mírový  symbol«  znázorňující  vše  ostatní  jen  ne  mír  a 
symbolizující  naproti  tomu  smrt  a  zničení,  rapidně  přibylo  všeho  zla  mezi 
pozemským  lidstvem,  to  se  rozšířilo  a  ve  značně  masové  podobě  vedlo 
k nenávisti, teroru, rozbrojům a zášti atd.  
Chybný mírový  symbol,  totiž  runu  smrti,  navrhl  coby  »znak míru«  už  v roce 
1958 britský umělec Gerald Holtom. Zhotovil ho na  zakázku britské kampaně 
k jadernému  odzbrojení,  a  sice  pro  první  celosvětový  pochod  proti  jaderným 
zbraním  (zvaný  Ostermarch),  který  se  konal  v Londýně  a  byl  zaměřen  proti 
centru  zkoumání  jaderných  zbraní  v Aldermastonu.  Holtom  přitom  chybně 
označil  runu  smrti  jako  mírový  symbol,  který  zkombinoval  ze  dvou  znaků 
semaforové  abecedy, přičemž  z angličtiny  vybral N – Nuclear  (jaderné)  a D – 
Disarmement  (odzbrojení).  Že  tím  vytvořil  a  rozšířil  symbol  smrti,  neklidu, 
vraždy a zabíjení, stejně tak  i teroru, války, nenávisti a disharmonie atd., to ve 
svém  nerozumu  nedokázal  vytušit,  stejně  tak  ani  to,  že  od  vytvoření  a 
celosvětového rozšíření  jeho symbolu smrti se projevil velmi zle a negativně a 
vyvolal  smrt a  zničení. Ať  to  zní možná pro mnohé pozemšťany neuvěřitelně, 
tak se symbolická síla používání symbolu smrti v pozemšťanech usadila a od té 
doby maligně působí. Opak tohoto symbolu smrti je symbol míru Učení ducha, 
který  rozsáhle  obsahuje  vše myslitelně možné  a  není  zaměřen  jen  na  jednu 
jedinou věc, nýbrž na vše, bezezbytku, co existuje v celém Universu. Úplně vše 
je tedy obsáhle zahrnuto v tomto prastarém tradičním mírovém symbolu Učení 
ducha,  takže neexistuje nic, pro co by neměl svou platnost. To  je v protikladu 
s mírovými symboly, které vytvořili pozemšťané a jež jsou specificky vypočtené 
jen na určité věci a hodnoty, a nejsou  tedy všeobsáhlé. Symbol smrti s runou 
smrti je z toho samozřejmě vyloučen, neboť tento negativní symbol znázorňuje 
smrt a veškerou hrůzu a zničení. 
Chci  k tomu  ještě  vysvětlit,  že  symbol  smrti  –  který má  být mylně mírovým 
symbolem –  znamená  v souvislosti  s výkladem  runy  smrti  a písmeny N  a D – 
Nuclear  (jaderné)  a  Disarmement  (odzbrojení)  ve  smyslu  Geralda  Holtoma 
přesný opak. Totiž tím, že runu smrti je nutno chápat coby negativní symbol, je 
zapotřebí  tuto negativní hodnotu  ztotožnit  se  vším,  co  je do ní  zapracováno. 
Takže N znamená a symbolizuje totéž co »jaderné zbrojení«, zatímco D je třeba 



vyložit jako »válečně materiální zbrojení«. Tím tedy vychází symbolicky najevo, 
že namísto hodnot jako mír, svoboda, harmonie a jaderné a válečně materiální 
odzbrojení,  o  které  se  usiluje  údajným  »mírovým  symbolem  v podobě  runy 
smrti«, vyplývá přesný opak. 
 
Výňatek z 599. kontaktní zprávy, sobota, 18. října 2014, 14:27 hod. 
 

 

Vysvětlení k významu runy smrti  
a ke skutečnému symbolu míru 
 
Symbol míru,  který  je  dnes  všeobecně  znám  a  používá  se  v popové  kultuře, 
odpovídá v pravdě runě smrti, symbolu, který je znám po tisíciletí, ale namísto 
míru znamená neklid, spor, svár, netoleranci, vraždu, masové vraždy a válku. 
 
To  proto,  že  směrem  dolů  směrovaný  strom  představuje  obrácený  energický 
proud stromu života v zemi, takže jeho význam – a z toho plynoucí působení – 
jsou  krajně  negativní.  Používání  obráceného  symbolu míru  ničí  vše  dobré  a 
pozitivní a zesiluje a stimuluje vše agresivní, netolerantní, předsudky zatížené, 
špatné, negativní, zničující a veškerou devastaci. 
 
Ve správné a pravé podobě symbolu míru je naopak strom života nasměrován 
nahoru  ke  světlu  a  stojí  na  základním  podkladě  míru  a  života  –  který 
symbolizuje obdélník – a který drží vše pohromadě. Listy lotosového květu nad 
stromem  života  znamenají  sedm  forem  vědomí,  zatímco  pod  nimi  seřazené 
»pera«  znázorňují  duchovní  kmity.  Kola  či  koule  na  obou  stranách  stromu 
života reprezentují Universum a Tvoření a jsou navzájem spojené, zatímco zdroj 
života pramení přímo ze stromu života. Tento symbol ukazuje  tvořivé snažení 
po  dokonalém  vývoji  a  zároveň  mír,  harmonii,  vyrovnanost,  toleranci, 
rovnocennost  a  všechny  dobré  a  pozitivní  hodnoty  života.  Symbol  pojímá 
progresivní a plodnou podporu míru v absolutní rovnosti. 
 
Detailní  výklady  lze  najít  v bezplatné  brožuře  »Mír  ať  je  na  Zemi«  od  Hans‐
Georga Lanzendorfera, Švýcarsko. 
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