Boktips
Nedanstående är en kort förklaring om varje bok. Flertaket böcker är
skrivna av Billy Meier. Försäljning och mer information finner ni på FIGU
Webshop.

61 Jahre Gedichte, Sprüche, Aphorismen
61 år dikter, tal, aforismer
En sammanfattning av Billys då 61-åriga liv i diktform,
ordspråk och aforismer.
Vissa skrivna av honom i ung ålder.

Annäherung an die Wirklichkeit
Närmare verkligheten
Diktsamling

Arahat Athersata
Arahat Athersata
Denna bok innehåller budskap från en högre andenivå.

Aus den Tiefen des Weltenraums
Ur världsrymdens djup
I denna bok skriver Billy om sina kontakter från början och
fram tills idag.

Dekalog, Dodekalog
Beskrivning och förklaring av "budorden", som egentligen är
12st.

Die Art zu leben
Konsten att leva
En förklaring ges hur människan kan gestalta sitt liv.
Hur man samverkar med Skapelsen och medmänniskor mot en
högre evolution.

Die Geschichte Nokodemions
Nokodemions historia
Historian om Nokodemion och hans folk. Nokodemions
uråldriga andeform är idag
reinkarnerad i Billy. En bra bok för att få förståelse hur Billys
mission/uppdrag började.

Die Psyche
Psyket
Beskrivning av en människas psyke.
Dess funktion och materiella och finmateriella beståndsdelar.

Die Wahrheit über die Plejaden
Sanningen om Plejaderna
En beskrivning av Billys relation med Plejarerna och deras
leverne och planet.

Direktiven
Direktiv
Rekommendationer hur vi ska upprätthåla och förbättra
god fysisk, psykisk och medvetandemässig sundhet och
hälsa.

Ein offenes Wort
Ett offentligt uttalande
Kritik av all den ondska som religion har medfört
genom historien och fortfarande gör idag.

Ein Quentchen Wissen, Sinn und Weisheit En
liten bit av kunskap, visdom och förnuft beskriver
den långa vägen till förståelse och insikt av
Skapelsens princip av orsak och verkan och hur man kan
gynnas i sitt evolutionsmål.

Erziehung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
Uppfostran av barn, ungdomar och vuxna
Uppfostran av barn, ungdom och vuxna. Dess vikt och ansvaret
hos den som uppfostrar.

Existentes Leben im Universum
Existerande liv i Universum
Boken handlar om livet i universum.
Planeter och andra raser m.m. långt bortom vad våra
jordiska vetenskapsmän idag har vetskap om.

Rund um die Fluidalenergie resp. Fluidalkräfte und
andere Dinge
Om fluidalenergien, fluidalkrafter och andra saker handlar
om fludialkrafter vilket är det vi till vardags kallar för aura.
Informationen förklarar mycket och ger ny insikt i människans
komplexitet.

Flugreisen durch Zeit und Raum
Flygresor genom tid och rum
behandlar rymd- och tidresor.

Geheimnisse des Gemeindepfarrers
Församlingsprästens hemlighet
En biografi om prästen Rudolf E. Zimmermann.
Rudolf blev själv kontaktad av Plejarerna och det var Rudolf
som inledningsvis hjälpte den unga Billy i hans kommande roll.

Genesis
Boken om hur universum startade, vad som fanns innan och
hur likheter finns med oss människor.

Gesetz der Liebe
Kärlekens lag
Kärleken är en grundläggande lag i allt, i människan
och universum. I boken redogörs kärlekens
fundamentala förklaring och betydelse.

OM
Viktig bok! Den kallas “Boken av alla böcker”.
Skriven av Billy i telepatisk kontakt med JHWH Ptaah.
Den är uråldrig i sin ursprungsform och skriven av Henok.
Detta verk innefattar 42 kanon och 7616 verser. Arbetsbördan
och belastningen med övertankningen av denna bok blev så
stor att Billy höll på att förgås i processen.

Photobuch
Fotobok
De bästa bilderna som Billy tagit.

Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte Block 1-12
u.s.w Plejadiska-Plejariska kontaktberättelser volym 1-12
o.s.v. Kontaktblock. I varje kontaktblock är Billys och
Plejarernas konversationer dokumenterade ord för ord och
varje mening numrerad. Kontakternas
början anges på minuten. Bilder och illustrationer
förekommer samt artiklar och urklipp som bidragande
bevis för deras uttalanden.

Prophetien
Profetior och förutsägelser av händelser på jorden sedan
1975

Sinnvolles, Würdevolles, Wertvolles
Meningsfullt, värdigt, värdefullt
53 skriftstycken där Billy förklarar hur mäniskan kan göra
sitt liv menings- och värdefullt.

Symbole der Geisteslehre
Andelärans symboler
En samling bilder och symboler över det andliga bildspråket.
Bilderna är nedtankade genom Billy från ett högre andeplan.
En process som bara Billy kan göra. Innehåller 601st
symboler.

Talmud Jmmanuel
Jmmanuel var den person som felaktigt blev kallad
Jesus. Här skrivs vad som var sanningen bakom honom
och vad han verkligen lärde ut vilket förfalskats och
feltolkats genom tiden.

Zeugenbuch
Vittnesbok
Vittnesmål och upplevelser omkring fallet Billy och Plejarerna

Zur Besinnung
Till besinning
Tar upp vikten av att både möta det positiva och negativa i
livet och nödvändigheten av att använda sig av det i sin
evolution.
I boken finns också en lista över
“Mäniskans grundregler” - som Billy skrev när han var 14år.

Wiedergeburt, Leben, Sterben, Tod und Trauer
Återfödelse, liv, att dö, död och sorg
Boken handlar om liv och död och dess förbundenhet.
Hur de båda rikena växelverkar och är beroende av varandra.
Vad som händer när man dör och efter...
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