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Vilka är FIGU och vem är Billy Meier
FIGU…

Billy Meier…

…är förkortningen för Fria
Intressegemenskapen för Ufologistudier och
Andevetenskaper. Föreningen grundades i
Schweiz 1975 av Billy Meier. Föreningens
syfte är att studera, lära, bevara och
tillhandahålla information som förmedlats
från våra besläktade förfäder från Plejarerna.
De är mycket längre komna i både teknik och
vetenskap men framförallt i deras
evolutionsnivå avseende medvetenhet.
Information ger oss svar på sådant som
sedan länge gått oss förlorat här på jorden då
vi glidit längre och längre från det verkliga
livet, sanning och kunskapen. Mängden av
information är rik och omfattande. Idag är
FIGU internationell och har flera
landsförgreningar i form av studie- och
landsgrupper varav vi är den svenska. Vi är
inte någon sekt, kult, religion eller troende.
Tvärt om är vi sökare av sanning och sätter
ingen annan makt över oss annat än det
logiska följderna av orsak och verkan. På vår
hemsida publicerar vi den information vi
själva översatt från de tyska originalen samt
egenskrivna artiklar. Vi har månadsträffar där
vi studerar och diskuterar samt träffar
besökare som vill veta mer.
Vi missionerar inte utan låter var och ens vilja
bestämma om de vill ta till sig det vi erbjuder.

…är den man som sedan barndomen har
stått i kontakt med människor som inte är
från denna planet. Han är kontaktperson och
har dedikerat sitt liv för att skriva den viktiga
informationen för vår mänsklighet, nu och i
framtiden. Informationen är allt från
universums uppkomst, livet, döden, vad
meningen med livet är och hur man
bemästrar det och hur det bör gestaltas.
Detta saknar motstycke och kan inte
jämföras med något annat. Detta kallas
Sanningens lära och är svaret på det som
religionerna på sina förvrängda och
förfalskade sätt är ovilliga att förklara och i
dess uppbyggnad hemlighåller. Billy är idag
80 år gammal och har fortfarande kontakt
med folket från Plejarerana. Han är på inget
sätt en översittare, guru eller andlig ledare.
Nej, han är en person som sätter sin stora
kunskap, visdom och lära framför sitt egna
ego och det är informationen som står i
centrum. Billy och FIGU är det mest
intressanta och viktiga att rikta sin
uppmärksamhet mot i världen. Dock är stora
flertalet ännu inte intresserade av sanningen
eller redo att söka den. Åter igen, denna
information missioneras inte men finns
tillgänglig i 1000-tals sidor för den som är
villig, öppen och mottaglig för den.
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Tror du på liv där ute? Bevisen
finns redan här.
Inget annat UFO-fall är så väldokumenterat som just det
som FIGU grundar sig i. Med tusentals bilder, videos och
ljudupptagningar är fallet svårt att förkasta. Till detta är
samtliga kontakter dokumenterade ordagrant. Många
böcker och texter är skrivna och fortsätter att
publiceras.

Andelära
Vi studerar och lär oss det ämne som kallas andelära
vilket innefattar livets, andens och sanningens lära.

