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Organ för fria, politiskt oberoende åsikter och synpunkter om världshändelser   

‹Deklaration om de mänskliga rättigheterna› från 10:e december 1948, Artikel 19, ‹Yttrande- och informationsfrihet›: Denna 

rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka mottaga och sprida 

upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.  
Uttalanden och åsikter behöver inte nödvändigtvis vara identiska med tankar, intressen, läror eller missionsrelaterat av FIGU.  

 

 

Nedan följer en översättning från FIGU gällande tidens rådande epidemi. Texten mottog svenska 

gruppen 2020-02-24. Översättningen innehåller viktig information. 

 

 

Vad det finns att säga och tänka på gällande Corona-virus 

 

Grundläggande: Vid alla mycket smittsamma sjukdomar gäller alltid det samma: Undvik flygplan, 

skepp, kollektivtrafik och stora samlingar med människor så mycket som möjligt och det är bättre 

att stanna hemma för att inte utsätta sig för smittorisk.  

 

Vilket ursprung har Corona-viruset och vad är konkret? 

 

Corona-viruset eller även kallat Sats-Cov-2 är en mutation av det bekanta SARS-viruset. Epidemin 

från 2002/2003 krävde runt 1000 bekräftade officiella dödsoffer. Bärare av SARS-viruset, som 

motsvarar en Corona-virus-stam, är de kinesiska däggdjuret hästskonäsor, vilka själva inte blir sjuka 

och är immuna mot viruset. Det aktuella Sars-Cov-2 viruset respektive Corona-viruset som det så 

populärt kallas släpptes och frisattes oavsiktligt och oönskat från två hemliga laboratorier i Wuhan. 

Två från laboratoriepersonalen dog samtidigt av den nya lungsjukdomen, varvid dessa båda 

personer smittade flera andra personer med Corona-viruset och epidemin utbredde sig.  Corona-

viruset respektive Sars-CoV-2 som på senare tid benämndes Covid-19, är enligt Ptaahs förklaring 

mycket livshotande för särskilt de kinesiska och sydostasiatiska, eftersom alla kinesiska folkstammar 

förfogar över ett helt annat immunförsvar än till exempel européerna, engelsmännen och eurasierna, 

som har spridit sig i Amerika, Australien och Nya Zeeland etc., vilka också har blandat med 

lokalbefolkningen vilket ledde till nya förändringar i immunsystemet, som blev 
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starkare eller svagare än det ursprungligen var. Dock är detta faktum, att immunsystemet är olika i 

internationella termer och att vissa är mer mottagliga och de andra mer resistenta mot sjukdomar, är 

inte känt av jordiska medicinska forskare förklarade Ptaah.  

Hittills (23.2.20) har det redan officiellt hävdats 2442 bekräftade dödsfall i Kina - men Ptaah säger att det 

verkliga antalet är mycket högre i hela Kina, men att detta döljs - och dessutom har 19 människor dött 

över hela världen till följd av sjukdomen. Kina själv rapporterar omkring 77,000 fall, medan 1,500 

infektioner rapporteras utanför Kina, men detta är inte den fullständiga sanningen, som Ptaah förklarar. 

Utanför Kina är Sydkorea den hårdast drabbade, med 600 infekterade människor som är smittade hittills. 

Men som nämnts, antalet infektioner och dödsfall förväntas vara mycket högre och det är också mycket 

vanligare än tidigare känt, eftersom både Kina och andra drabbade stater av politiska och ekonomiska 

själv resonerat om att dölja de verkliga siffrorna. Det kan därför antas att Covid-19 är mycket värre och 

farligare än SARS-epidemin 2002/2003, i motsats till vad vissa forskare, experter och WHO hittills har 

hävdat.  

Corona-viruset, eller Covid-19, är en ny lungsjukdom som det inte finns några mediciner mot ännu. Det 

orsakar atypisk lunginflammation, som kan vara både mild och dödlig, med dödsfall särskilt relaterade 

till det kinesiska folket och deras resulterande blandning med andra folk, men även andra asiatiska folk. 

som är mycket mer utsatta än européerna. Men Ptaah sade också att viruset kommer att bli mer 

aggressiv med tiden och kommer därför också att kräva många offer från andra folk än kineserna.  

 

Hur smittsamt är Corona-viruset (Sars-CoV-2) och hur länge varar inkubationstiden?  

 

Corona-viruset (Sars-CoV-2) är mycket smittsamt, uppenbarligen särskilt för kinesiska folk, men också 

för andra sydostasiatiska folk. Det kan överföras från person till person samt via luft eller kläder.  

I motsats till det som angivits av WHO ligger inkubationstiden inte på 2 veckor, som Ptaah förklarar, 

utan enligt honom bör denna tid beräknas upp till 4 veckor eller i vissa fall till och med upp till 3 

månader. Smittade människor som ännu inte har utvecklat sjukdomen förblir potentiella bärare av 

sjukdomen hela tiden, från smitta till friskblivande om det bryter ut över huvud taget, vilket innebär att 

de är smittsamma hela tiden och potentiellt kan överföra sjukdomen till andra människor. I detta 

avseende är det som med hiv-viruset, som också kan överföras av en smittad person när som helst, även 

om han ännu inte har haft aids eller inte brutit ut.  

  

När och hos vem bryter sjukdomen ut?  

 

Huruvida och när sjukdomen, Covid-2, förekommer hos en människa, beror på styrkan och stabiliteten i 

hans immunförsvar.  Enligt vad Plejarerna och Ptaah förklarade, varierar immunsystemet från människor 

till människor och från ras till ras. Den nuvarande Coronaviruset, d.v.s. Sars-CoV-2, drabbar den kinesiska 

och alla sydostasiatiska närliggande länderna till Kina, såsom Nord- och Sydkorea, Laos, Thailand, 

Vietnam, Japan, Myanmar eller Burma, m.m. där det är som värst, eftersom immunsystemet hos dessa 

folk är mindre stabila och reagerar på viruset mer än andra folk, såsom européer, där det vanligtvis är 

mildare och orsakar influensaliknande eller lunginflammationliknande sjukdomar med en inte 

nödvändigtvis dödlig utgång. Men om immunförsvagning redan finns hos européer, blir Corona-viruset 

farligt för dem också och kan snabbt leda till döden. I princip förklarade Ptaah att blandning av 

människors främst bör undvikas eftersom de vanligtvis påverkar avkommans immunförsvar negativ, men 

i undantagsfall är en positiv inverkan också möjlig, vilket inte är förutsägbart. Varje blandning av 

människor av olika raser förändrar oundvikligen immunsystemet, försvagar eller stärker det beroende 

på. Således kan immunsystemet hos en anhörig av en person med starkare och stabilare eller mycket 

svagare immunsystem överföra denna positivt eller negativt. En försvagning kan redan ske genom en 

längre eller kortare vistelse i ett land vars människor har ett svagare och bräckligare immunförsvar, och 

därför medför resor till avlägsna länder också vissa faror i detta avseende.  
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Hur kan jag skydda mig mot Coronavirus (Sars-CoV-2) infektion? 

 

I detta fall är tillförlitligt smittskydd endast tillgängligt genom en heltäckande skyddsdräkt med en 

oberoende andningsapparat, vilket också bars av medicinsk personal som till exempel under 

ebolaepidemin. De normala andningsmasker, likt de som är vanliga i många länder i Sydostasien, är till 

absolut ingen nytta eftersom viruset är så litet att det tränger in i dessa masker som om de inte var 

närvarande alls. Andningsmaskerna som används i dessa länder har bara ett skydd och det är mot 

damm och gatusmuts, vilket naturligtvis är vettigt i de överbefolkade och smutsiga storstäderna. För 

övrigt erbjuder endast rimligt beteende ett visst skydd som beskrivs i ‹Grunderna›.  

 

Vad kan göras för att bekämpa spridningen av viruset?  

 

De karantänåtgärder som för närvarande tillämpas av återvändande från Kina är helt otillräckliga med 

tanke på de möjliga överföringstiderna, särskilt eftersom isoleringen av två veckor är alldeles för kort. 

Dessutom måste karantänen vara absolut hermetisk, vilket innebär att även de som kommer i kontakt 

med de misstänkta fall som är i karantän skyddar sig med ett heltäckande kroppsskydd och lämplig 

andningsapparat och under nödvändiga säkerhetsåtgärder såsom slussar m.m., eftersom de inte bara 

infekterar sig själva, men kan också bära viruset genom sina kläder, luft, kroppsdetaljer samt släppa löst 

det till livsmedel. Det vore förnuftigt att inte ta tillbaka medborgare i Kina eller grannländerna till sina 

hemländer där viruset redan har brutit ut förrän viruset är helt besegrat i de berörda länderna. På 

samma sätt bör alla drabbade områden vara hermetiskt avspärrade och varje inträde i områden eller de 

drabbade staterna förbjudas samt avresan från dem. Det bör åtminstone regleras på ett sådant sätt att 

alla som kommer in i ett begränsat område – av någon anledning – inte får lämna förrän viruset inte 

längre är aktivt och att inga fler sjukdomar och smitta kan förekomma.  

«En indämning i sista sekund är förmodligen inte längre möjligt med alla tillgängliga krafter»" berättade 

virologen från Berlin Christian Drosten till den tyska pressbyrån på söndagen (23.2), vilket är helt rätt, 

eftersom det är att anta att viruset kommer att utbreda sig mycket mer över hela världen än den redan 

är. För att stävja spridningen och smittan av viruset och förhindra global spridning bör WHO omedelbart 

ha proklamerat en pandemisk risk omedelbart efter det att de första sjukdomarna blev kända och 

vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att det bör finnas en utestängning av de drabbade 

områdena, på ett sådant sätt att ingen tillåts komma in i eller lämna det land där viruset har inträffat 

förrän det kan utrotas eller blir inaktivt av sig självt.  Tyvärr har WHO visat sig vara fullständigt 

oansvarigt på grund av sin tveksamma taktik, där man inte vill trampa på någons fötter och inte vill göra 

sig impopulära, varpå de inte alls har övervägt de rätta och lämpliga åtgärderna. Plejarerna säger att en 

pandemi redan börjar när en pest har krävt 100 liv i ett land och minst tre smittade människor 

förekommer utomlands.  

 

Källa: https://www.figu.org 


