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Inledning 

Utan jämförelse är fallet med Eduard ”Billy” Meier och hans nära kontakter med det 

utomjordiska folket från Plejarerna det mest väldokumenterade UFO-fallet i världen. 

Dessutom är det ett som fortfarande är pågående och har så gjort under 75 år. Ingen annan 

än Billy har fångat lika många UFO-bilder och filmer och inte heller av sådan god kvalitet. 

Förutom bilder och filmer finns ljudupptagningar, vittnesmål, landningsmärken, profetior och 

information och det hela är egentligen helt övervälmande när man betraktar det i sin helhet. 

Ibland är det även svårt för oss inom FIGU att förklara för den oinvigde vad fallet handlar om 

för vi vet inte var vi ska börja helt enkelt. Just storleken och omfattningen och de flertaliga 

bevisen är sannolikt också anledningen till att fallet också ibland tas emot med skepsis vilket 

kanske inte är så konstigt då det hela kan var svårt och smälta.  I stället för att få det slängt i 

ansiktet är det bättre att själv studera och upptäcka alla delar i sin egen takt och efter eget 

intresse. Av de som konfronteras och som aldrig hört talas om vare sig Billy, fallet, historien 

eller informationen blir det första intrycket bilderna. Kvalitén och mängden material kan 

medföra känslan av att det hela är för bra för att vara sant. Vi är idag vana vid att möta det vi 

ser på nätet med kritiska ögon sedan flera år tillbaka. Människan besitter teknik idag som 

gör att sådant vi ser och hör i fallet Billy, skulle kunna vara möjligt att förfalskas med datorns 

hjälp. Tyvärr gör denna reflex att många förkastar det hela mycket snabbt. Det är viktigt är 

att väga in att foton och filmer togs på 60- och 70-talet och det är den tidens teknik som 

man måste utgå ifrån. Det finns också en annan djupare faktor hos människan som gör det 

svårt att ta till sig en potentiell existensen av utomjordiskt människoliv då det skär sig med 

traditionella och skolade religiösa övertygelser, tro, hopp och verklighetsuppfattning. Trots 

nyfikenhet är det lättast att förkasta något sådant för att slippa överge sin tro. I grund och 

botten så är den största skaran av jordens människor på ett eller annat sätt invaggade i 

religion, oavsett om de är medvetna om det eller ej. Förutom de oinvigda finns också många 

ufo-intresserade där ute vilka man tror skulle ha lätt att ta till sig fallet men det är inte alltid 

så. Denna skara är fulla av fantasier, inbillningar, förutfattade meningar, teorier, galna idéer, 

vanföreställningar och missförstånd och de har stort agg till detta fall. Av dessa människor 

finns också en stor drivkraft att förkasta informationen och man vill inte erkänna det som 

sant. Hos dessa ufo-intresserade, påstådda kontaktmänniskor, kannaliserare, experter finns 

stora sjuka egon som gärna vill att världen ska se på dom, just så som de föreställer sig ,men 

i Billys information bleknar de själva och det som de tror på. Dessutom har det i 

informationen bestämt hävdats att det endast är Billy som har adekvata kontakter med 

utomjordiska människor och har den bästa insikten i allt vad det innebär. Så för både vanligt 

folk och de som är djupt involverade i UFO så blir innebörden i att erkänna fallet med Billy 

som äkta, samtidigt ett sätt att säga nej till mycket annat såsom religioner och fantasier. 

Många har en förutfattad mening att hela upplevelsen av ett möte och upptäckt av annat liv 

ska vara inklätt i mystik och inte lika öppet, ärligt och avsminkat som det med Plejarerna. Det 

finns heller inte en gnutta konspirationsteori kring Plejarernas kontakt eftersom all 

publicerad informationen är mycket transparent.  

 

 

 



 

 

Vanliga reaktioner 

Vem än som konfronteras med fallet (Billy Meier) behöver avgöra om det kan ligga någon 

sanning i det eller ej. Att ställas inför ämnet medför ofrånkomligt reaktioner, och om det hela 

känns obekvämt kan det vara så att reaktionen automatiskt blir att slå undan det 

reflexmässigt. I stället för att titta djupare på det generaliserar man begreppet UFO som 

någonting som associeras till galenpannor och man vill inte framstå som en sådan. Tyvärr 

vågar många av de som håller det sant inte heller tala om det öppet för man vill inte framstå 

som tokig. Hos den tveksamme är lätt att dennes försvarsmekanismer träder in och bemöter 

det med kritik och skepsis. Detta gäller UFO-ämnet generellt. Att förkasta det är bekvämast 

och den lätta vägen ur. Innerst inne anas att det som man kan få reda på vore något som 

sätter i gång stora processer i huvudena och alla är varken redo eller rustade för det 

tankearbete som skulle följa. Vi förstår att det kan vara kontroversiellt i dag att stöta på 

historien om Billy och under våra år har vi mött många i samtal kring detta och vi har även 

stött på vanliga återkommande frågeställningar och synpunkter.  

Några sådana kan vara… 

 

… om Plejarfolket nu existerar och vill göra sig tillkänna för jordens människor varför visar de 

sig då inte offentligt? Detta är en relevant fråga och det gäller inte bara just detta fall utan 

ett frågetecken hos många som någon gång närmat sig tanken av en närkontakt. Man säger 

att om det nu finns högre utvecklade varelser som besöker oss så varför visar de sig aldrig 

offentligt eller bara landar och säger – Hej här är vi och vi finns!  

 

… att bilderna måste vara manipulerade med modeller eller att man använt datorprogram för 

att skapa dessa skepp eller framställa filmerna och ljuden. För den oinvigde som hör talas 

om Billy Meier och får ta en ytlig del av fallet kan det misstänkas att man iscensatt allt detta 

och hittat på informationen för att vinna berömmelse och tjäna pengar.  

 

… att när man får höra att det finns en intresseförening i Schweiz och nationella grupper över 

hela världen så gror instinktivt misstanken att detta måste vara en kult eller sekt och att det 

är det som Billy varit ute efter hela tiden.  

 

… att Billy har storhetsvansinne eller är schizofren. 

 

… att om han är så viktig och hans information är en skatt, varför har man aldrig hört talas 

om honom? 

 

… att det måste finnas en underliggande plan att skapa en sekt av detta för att kontrollera 

personer och tjäna pengar.  

… varför träder han inte fram i offentligheten och talar själv? 

… om informationen nu är så viktigt för hela världens mänsklighet, nu och i all framtid, varför 

skriver han och FIGU då endast på tyska. Vore det inte bättre att välja engelska uteslutande? 

… de noteringar som Billy gjort från kontakterna är påhittade och efterkonstruerade.  

 

… vissa bilder hävdas vara tagna från media. 

 



 

 

 

 

Utvald 

När det kommer till Eduard ”Billy” Meier så började fallets resa långt innan de första fotona 

togs. Ända sedan barnsben har han haft kontakt med personer från Plejarerna. Med deras 

hjälp är han upplärd och han fick en utbildning i livet som saknar motstycke. Deras 

undervisning, vägledning och hjälp tillsammans med en enorm livserfarenhet är det som 

ligger till grund för hans personliga kunskap, vishet och insikt samt givetvis att han konstant 

medvetet utvecklar detta. Han togs med ut på resor i rymden och även på tidsresor för att 

han med egna ögon skulle få se universum, dimensionerna och tekniken. Det hela är en helt 

unik händelse och det var ingen slump att just Billy blev föremål för denna kontakt. Han var 

medvetet utvald av flera skäl och ett var att han var den mest lämpade jordemänniskan att 

kunna klara av ett möte och tillgodogöra sig det som förmedlas. Detta kan säkert sticka i 

mångas ögon att just Billy var och är den mest lämpliga människan på jorden för deras 

kontakt. Det känns extra beklämmande främst för alla där ute som själva känner sig speciella 

och utvalda och målar ut sig själva som “utvalda”.  

I de passande egenskaperna hos Billy ingår även de rätta förutsättningarna för att tillgodose 

sig andlig information och ansvarskänslan att föra läran vidare till mänskligheten med allt det 

arbete som det innebär. Efter ungdomens år av kontakter bröts de avsiktligt eftersom Billy 

ensam gav sig ut på en planerad resa till fots och var runt i världen i flera år. Det var under 

denna period som han i en olycka miste sin arm och även träffade sin dåvarande fru. När han 

senare återvände till Schweiz och han börjat bilda sin familj och ett stabilt boende återtogs 

kontakterna med honom och det var därefter flertalet av bilderna kom till. Anledningen till 

att han tog fotona var att han blev ombedd att göra så och de utlovade att han skulle få 

chansen att ta de verkligaste och bästa bilderna på strålskepp i historien. Detta gjorde alltså 

Billy på inrådan av Plejarerna som visste att detta endast gick att göra denna tid med 

trovärdighet eftersom under kommande år skulle datorerna börja göra sina intåg i 

människornas liv och då skulle bevisbördan minska. Alltså var det ingen slump att bilderna 

togs eftersom han blev ombedd samt att tidpunkten var noga planerad. Tänker man efter så 

var det helt rätt och sista chansen eftersom idag kan vi framställa vad vi vill i film och bild, 

men absolut inte då! Hans fotosamling kom att uppgå till tusentals och togs med gammal 

bälgkamera samt senare med en Olympus 35 ECR. Filmerna som togs var på Super 8. Alla 

foton sparades, såväl de tydliga som de otydliga. Trots att dagens samling är diger har det 

försvunnit en stor mängd framkallade foton så egentligen fanns det ännu mer än vad vi kan 

ta del av idag. Som vi berättar blev han ombedd att ta dessa bilder och vid de tillfällena blev 

han lotsad till de platser där fotograferingen skulle ske. Vid nästan alla tillfällen var han 

endast tillåten att vara själv och bege sig ut med sin moped för att ingen skulle följa efter 

honom. Längs färden fick han vägledning och väl framme var det han själv, med bara en arm, 

utan assistans och med gammal utrustning som förevigade skeppen. Det fanns de som 

försökte smyga efter för att få en tjuvkik men det uppdagades ständigt av Plejarerna. Efter 

en tid blev det tillåtet att ta med vissa utvalda vänner för att observera och dessa blev de 

lyckliga vittnen från den tiden som förutom Billy kan intyga att kontakten och besöken var 

äkta. Trots att Billy var ensam vid majoriteten av uppvisningarna har de andras bevittningar 

gjort att upplevelsen alltså delats av flera. Det finns uppåt 120 berättelser av medlemmar, 

besökare och utomstående privatpersoner som bestyrker att UFO’n har närvarat i området 

runt där Billy bor samt relaterade händelser.  



 

 

För den som är intresserad att ta del av alla berättelser kan vi rekommendera boken 

Zeugenbuch (ISBN-13: 9739091542045) där många vittnesmål är beskrivna. Boken är på 500 

sidor. Oavsett alla bilder, filmer och vittnen vill många inte tro att detta kan vara möjligt och 

man väljer att vända andra kinden till för att återgå till sin egen verklighetsuppfattning vilket 

är det mest bekväma för alla eftersom att ta itu med det faktum att det finns liv därute och 

att de också närmat sig oss är en oerhörd tung dörr att glänta på. Lägger vi också till att 

kontakterna som varat i 75 år finns dokumenterade och publicerade vilka idag uppgår till 

över 760 st, ja då förstår man att det handlar om mer än bilder. Detta tillsammans med 

Andeläran som återges i 67 böcker samt i annan informativ text uppgår alltsammans till över 

30,000 A4 sidor. Detta får de som förkastar fallet direkt aldrig ta del av och det är synd.  

Den väg som Billy har valt att gå i livet har varit och är kantad av motgångar, misstro, 

förlöjligande, avundsjuka och andra negativa prövningar. Alla dessa svårigheter visste han 

om när han gjorde valet att för resten av sitt liv inta rollen som profet. Gång på gång har 

motstånden dykt upp men ansvarsfullt och plikttroget har han ändå hållit sin kurs. Vissa 

delar i det han förkunnar kritiserar världens religioner och statsmäktiga. Sanningen kan tyvärr 

endast sägas med hårda ord och dessa kan skära i människors öron vilket resulterar i fiender, 

motståndare och angrepp. Vid inte mindre än 21 gånger har mordförsök utspelat sig mot 

Billy. Att han gång på gång lägger sådant bakom sig och fortsätter att skriva läran för 

mänskligheten är ett bevis på en enorm ansvarskänsla och visshet om att det är så pass 

viktigt att ingenting får stoppa arbetet. Därför är hans aktivitet ingen självklarhet och inte 

heller någon enkel dans på rosor. Då han är långt ifrån en eremit lever han sig i en miljö där 

många människor vistas och överallt där vi grupperar oss så uppstår det problem och 

meningsskiljaktigheter. Detta tillhör livet och evolutionen och FIGU som förening har inte 

heller varit förskonade från konflikter från tid till tid. Att bilda intresseföreningen är och har 

varit en utveckling där allas olikheter inte alltid dragit åt samma håll. Vissa egon har tagit för 

stor plats och den superdemokrati som råder i gruppen kan också vara svårt för vissa. Så, 

bara för att man hört om konflikter i intresseföreningen (FIGU) så betyder det inte att det 

varit något negativt och konstigt utan snarare en normal och nödvändig utveckling som alla 

grupperingar genomgår. 

 

Skepsis - tvivel - misstro 

Genom tiden har det funnits personer som givit sig i kast med att undersöka och granska 

fallet. Dessa personer var och är en blandad skara där vissa hållit sig till en neutral linje 

medan andra genomgående letar efter hål för att styrka deras förutfattade negativa 

meningar om Billy och fallet. Dessa personer är sannolikt föremål för de ovanstående 

motstånden som gör att man helt enkelt inte vågar glänta på dörren eller är smittade av den 

moderna tidens överösande av personer som säger sig vara speciella eller ha kontakter. 

Detta är något som vi i FIGU har förståelse för eftersom det idag är ett sådant myller av 

besserwissers och sjuka människor som basunerar ut deras “sanning” vilket uteslutande inte 

är annat än fantasier som beror på olika anledningar. Att idag kunna höras och synas är lika 

svårt som att ha ett helt torg fullt av människor som samtidigt står och gapar ut sina teorier. 

Om det finns en person på detta torg som också står och talar och denna person skulle 

förmedla den absoluta sanningen så skulle ingen höra honom. Det är så det fungerar idag 

och det är inte lätt för den sanne sanningssökaren som är genuint intresserad av livet, anden 

och verklighet. Mest sannolikt är att den mest absoluta sanningen kommer från en källa 

respektive en person.  

Det har aldrig hänt att FIGU motsatt sig någon granskning snarare tvärt om.  



 

Billy själv välkomnar de som har frågetecken till diskussion men av de kritiker som har hörts 

har ingen själv tagit personlig kontakt. På sin höjd har personer under falska namn besökt 

centret för att leta efter bevis för att styrka sina misstankar om att allting skulle vara riggat, 

uppgjort, kult- eller sektrelaterat. Då FIGU är en transparent organisation känns sådant 

spioneri meningslöst och de gör sig snarare en otjänst. När den nyfikne gör en sökning på 

Billy Meier så slutar ofta resultatet i någon sida eller någon video på engelska. Man kanske 

halkar in på någon film som gjorts av någon “specialist” och där både osanningar och kritik 

kan förekomma. Det är inte konstigt att den som söker på namnet väljer att ta del av 

informationen på engelska eftersom de flesta kan det och att välja en video är också ett 

bekvämt sätt att skaffa sig information. Att se en video på några minuter kontra att läsa en 

tysk bok på 700 sidor är en viss skillnad. Det finns dock ett problem med detta och det är att 

man endast skrapar på ytan eftersom allt som Billy givit ut publiceras på tyska och alla andra 

språkversioner är översatta. Endast en bråkdel är översatt till andra språk än just tyskan och 

några försvarande texter gent emot kritik och skepsis publiceras knappast och än mindre på 

engelska. Eftersom Billy och FIGU inte är ute efter att missionera, övertyga eller försvara så 

låter man informationen tala sanning för sig själv. Så, några försvarstal för att bemöta skepsis 

på nätet är svårare att finna så de nyfikna riskerar att dränkas av oseriös kritisk information 

många gånger. Det är lätt att då vända ryggen till. Vi i FIGU Sverige har gått den långa vägen 

och vi har också varit nybörjare gällande fallet och senare brottats med själva 

konfrontationen med faktumet att det sannolikt är sant. När man läst och studerat alla de 

otaliga förklaringar, information och läran om livet och universum som är själva kärnan i 

fallet finner man gång på gång nya nivåer som höjer ens egna bedömning av sanning. Att 

läsa, tänka och testa i livet är det som ger bästa möjligheten till att se med egna ögon om 

något är sant. Informationen från Billy går inte att mata med sked utan var och en behöver ta 

itu med det. Man skulle kunna jämföra det med att lägga ett pussel. Givetvis varierar 

resultatet i förhållande till nyfikenhet, intresse och insats. Det finns en handfull kritiker som 

under åren har gått fram väldigt hårt mot Billy. Utan att namnge några förefaller de besatta 

av att försöka skjuta hål i historien med mötet med Plejar-folket. Även om dessa kritiker är få 

så har deras publikationer, hemsidor och videos skapat ett bollplank där de osäkra kan 

studsa mot och sedan i väg ifrån fallet. Deras hets mot Billy kan ta sig tämligen drastiska 

uttryck och det finns så klart brister och luckor i deras kritiska framställning. Det som de 

riktar in sig främst mot är bilderna som Billy tagit men ingenting om andeläran, där är de inte 

lika insatta eller snarare saknar förståelse av dess betydelse. De skrapar endast på ytan. En av 

dessa kritiker begav sig till Schweiz för att infiltrera FIGU. Han gjorde sedermera en bok där 

han hävdar att han med enkla medel själv lyckats att återskapa bilder som liknar de som Billy 

tagit. Hans syfte var förstås att framställa Billy som en bedragare. Efter några år framkom det 

dock att denna författare anlitat en grafiker för att retuschera hans egna försök till bilder så 

de skulle verka mer lika Billys. Denna grafiker har själv trätt fram och återgett sin förklaring 

om hur denna förvanskning gått till. Alltså är man beredd till att ta till vilka medel som helst 

för att bli den person som punkterar Billys trovärdighet. Att driva en skeptisk linje så hårt har 

också givetvis att göra med att man bygger upp sin egen image och kändisskap omkring det 

och att ekonomiskt intresse från deras sida finns. Det är synd att det negativa hörs mest och 

ofta dyker upp som träffar om man gör en sökning på nätet. Men om man väger det som 

skrivits negativt om Billy och FIGU kontra det som är publicerat i positiv anda så överväger 

det positiva i hästlängder. 

 

 



 

 

Vittnen 

När man läser om hur Billy och hur han själv varit med om alla möten och liknande kan den 

oinvigde lätt hoppa till en förutfattad slutsats att eftersom det är en ensam upplevelse så kan 

det lätt vara uppdiktat och på så sätt sakna bevisbörda. Det är sant att Billy i det allra flesta 

fall har varit ensam vid kontakterna och uppvisningarna men det finns också fall där inte bara 

han varit med. Mellan 1962 och 2010 finns det väl över 120 dokumenterade kända 

vittnesskildringar. Dessa vittnen består av såväl medlemmar, besökare och individer utanför 

kretsen. Detta gör att fallet inte bara är en egen upplevelse utan delas av flera. Förutom alla 

iakttagelser av skepp på himlen så har det också handlat om saker så som:  

Billy sågs ena dagen nyrakad och nästa ha en skäggväxt likt efter fem dagar. Detta kom av 

att ha varit i väg på en rymd- / tidsresa och återvänt tillbaka i tiden.      

 

Fått syn på någon av de utomjordiska besökare som Quetzal, Ptaah eller Asket. 

 

Efter Semjases berömda demonstration har man sett det närliggande trädet försvinna. 

 

Personer har sett eller fotograferat landningsspår och mönster på marken i gräs och på is, 

efter en närkontakt.  

 

Deltagare har hört hört och deltagit i ljudinspelningar av strålskepp. 

 

Personer har hört främmande röster samtala på Billys kontor. Utan att någon gått in eller ut. 

Man har upplevt hur Billy har tagit emot telepatiska meddelanden vilka har handlat om 

direkta efterkommande händelser. 

 

Man har haft observationer i direkt anknytning till en av Billys kontakter.  

 

Vittnen har även haft direkt radiokontakt med Billy medan han varit ombord på ett skepp. 

 

Medlemmar har visats en film med dinosaurier från planeten Neber som Billy själv filmat 

under sin resa dit.  

 

De personer som närvarande efter tidsresan till San Francisco fick se de bilder som togs över 

den kommande jordbävningen.  

 

Vänner har fått följa med för att ta foto på strålskepp. 

 

Sett Billy plötsligt försvinna eller dyka upp efter en kontakt. 

 

Flera har skådat Billys “krafter” där han bl.a har styrt sin traktor utan att hålla i ratten eller 

hettat upp metallföremål med bara händerna m.m.  

 

Fler har stått bredvid Billy när han skriver på dator och upplevt den enorma hastighet han 

skriver i. Detta med bara en arm.  

 

Bevittnat hur Billy anropar information ur lagringsbankerna. 

 



 

 

 

 

Flera har sett när Billy teleporterar sig från en plats till en annan. 

 

Sett hur Billy kommunicerar med en telemeterskiva 

 

Flyttat större föremål genom telekenesi. 

 

Påverkat metallföremål. Uppvärming och deformering, genom endast beröring.  

Billy har under ett tillfälle tillsammans med några medlemmar genomgått ett test med 

lögndetektor vilket alla klarade gällande frågor om deras iakttagelser och upplevelse av 

kontakterna.  

 

Respons 

 

Så hur skulle egentligen en främmande civilisation göra för att visa sig för oss och hur skulle 

de gå till på bästa sätt? Många har nog en egen tanke eller fantasi om hur det skulle gå till 

den dagen då vi på jorden skulle stå inför ett möte med en annan civilisation utifrån. Till viss 

del är bilden av en närkontakt präglat av det vi sett på film. Som oftast innebär de mötena 

en stor fara i form av hot, anfall, virus och bortförande. De negativa skildringarna är 

överrepresenterade och det råder där en fiendskap mellan oss som inte sällan slutar i krig. Så 

med tanke på det vi har matats mest med när det gäller kontakt och utomjordisk intelligens 

så har skräckbilden programmerat oss att förkasta sannolikheten att det finns fler än oss i 

rymden. Själva tanken av det kan då vara negativt laddad. Men så finns det en anna sida av 

myntet och det är hur vi gestaltar ett fredligt möte om så den dagen skulle komma. Kanske 

dessa fantasier inrymmer önskningar så som att de vi kommer i kontakt med är fredliga, att 

vi har saker och lära av varandra och att de blir våra universums syskon som vi kan gå i hand 

i hand med. Ett önsketänkande är att fr.o.m. den dagen skulle jorden blomstra i fred och 

teknologi över en natt och allt i vår utveckling skulle ta ett enormt skutt fram till det bättre. 

Allt detta goda på grund av besökarna från yttre rymden som kommit, sträckt ut en hand för 

att hjälpa oss eller rädda oss om man vill kalla det så. Det är lätt att rikta sitt fokus och 

fantasi mot den andra parten men det är också intressant att ställa sig frågan om vi som 

befolkning är redo och framför allt om det rätta förutsättningarna finns här för att 

möjliggöra en relation. Vi kan ju vara säkra på att de kommer vara överlägsna i deras 

tekniska utveckling. Om de kan resa hit betyder det ju att de ligger långt före oss inom det 

området men det är ju samtidigt också störst sannolikt att även deras medvetenhet ligger 

långt före oss i utveckling. Med det menat i hur de vårdar sina personligheter, vilka värden 

de eftersträvar, hur de gestaltar livet efter vad de har kunskap om, deras strävan, kärlek, 

deras samhörighet med allt samt ansvarskänsla. Där kommer vi säkert ha en enorm skillnad 

som troligtvis medför att vi framstår som barn i jämförelse med dem. Det kommer då vara vi 

som är mest intresserade av en relation eftersom vi har mest att vinna på det och intresset 

från deras sida vore svalare. Skulle deras personliga utveckling, kunskap och kärlek i 

kombination med vishet göra att vi stod så lång ifrån oss att vi inte skulle kunna tala samma 

språk? En stor kontrast som medför en chock och det förväntade utbytet skulle vara svårare 

att ta till sig än man trott eftersom vi på jorden är så låsta i tro, religion, pengar, egoism, 

makt och materiellt tänkande att vi skulle vara som en bebis som försökte prata med en 

vuxen.  



 

 

Människan skulle bli tvungen att rannsaka sig själv och jobba mot det egna egots 

skyddsmekanismer. Med tanke på den totala personliga mognaden här på jorden och med 

tanke på krig, religioner, makt, rävspel och egoism så är det verkligen befogat att ställa sig 

själv frågan: Finns de rätta förutsättningarna för att en öppen direktkontakt skulle vara möjlig 

när deras existens skulle stå bortom allt tvivel? I ärlighetens namn så är vi inte där ännu utan 

vi är långt ifrån. Att en annan civilisation bara dök ned och landade och visade sig vore 

oansvarigt och skulle strida mot den fria viljan som råder i universum. Alla har rätten att 

själva söka sanning och ta sig an verkligheten i den takt man själv är redo för. Att framträda 

och konfrontera mänskligheten direkt vore ett brott mot den fria viljan och ett kaos skulle 

utbryta. En total kollaps på flera plan där alla skulle bli drabbade av en verklighetsförändring. 

Så som jorden ser ut så är det omöjligt. Tänk bara på hur många som är religiösa som 

sannolikt skulle få hela sin världsbild omkullkastad. De skulle protestera och förneka medans 

andra skulle upphöja besökarna till idoler och gudar. Tävlan och kapplöpning skulle starta 

bland länder och maktstrukturer om vem som ska vara närmast allierade. Teknikintresse från 

fel intressenter skulle kunna skapa mer skada än nytta. Det skulle ställa till med oreda och 

maktkamper skulle uppstå, maktstrukturer skulle falla, religioner skulle upplösas och 

anhängare drabbas av psykiska sammanbrott, politiker skulle tappa i sin suveränitet, folket 

hade börjat ifrågasätta allt och risk för kollaps av ekonomin skulle uppstå. Allas realitet skulle 

revideras och skakas om, många skulle bli galna och chockade, även de som tror sig vara 

öppna och beredda på denna konfrontation. Ett möte idag skulle sätta framtiden i gungning 

eftersom vi inte skulle kunna hantera det. Mänskligheten är inte redo även om ett fåtal av 

oss må vara det. Bara för att man är fascinerad av UFO så betyder det inte att man är rustad 

att ta emot den information som skulle komma fram om livet, om oss, om sann evolution 

och den stora bilden i var vi ska smälta in för att gå i universums ström. Vi lovar att varenda 

människas ego skulle få sättas på prov. Ett annat dilemma är att om besökare från rymden 

skulle välja att landa här för att träda fram officiellt, vilket land och plats skulle de välja. Det 

finns ju inget land att välja idag för oavsett vilket man väljer skulle det ses på med 

avundsjuka och skapa misstankar. Hade vi däremot haft ett internationellt organ som kunde 

representera varje land på planeten då skulle det vara en bra part att föra sin diskussion med 

inför ett möte. Något sådant finns inte och därmed saknas den förutsättningen. Man kan 

tänka sig att FN vore det samfund som på sin höjd skulle kunna förra jordens talan men 

denna organisation har fått skarp kritik genom kontaktrapporterna och skulle inte duga som 

det styrs och verkar idag. Som nämnt här tidigare så har det största kritiken och försöken att 

beskylla Billy som bluffmakare handlat om att förkasta hans bilder. Denna linje har hållits och 

man menar på fullt allvar att denna bonde, boende uppe i bergen, på egen hand, skulle ha 

kompetensen, pengarna, tekniken och hjälpen att utföra dessa trickfoton. Som alla förstår så 

skulle det behövts flera faktorer för att genomföra bluffade bilder på den tiden. En stor 

budget, flera medhjälpare, avancerad fotoutrustning, skrymmande filmstudio, utbildning 

samt att alla inblandade då skulle behöva vara tysta om detta i alla år framöver. Det har inte 

framkommit någon person som har nämnt någonting om detta. Och varifrån skulle Billy fått 

så avancerad utrustning, och vilka företag eller filmstudios skulle ha hjälpt honom. Borde vi 

inte hört någon utomstående ha berättat om det vid det här laget? 

Vissa menar att han klippt filmerna själv. Då vill vi bara informera om att de filmerna som 

togs med Super-8 är inslutna i kapslade kassetter och de är inte något för gemene man att 

varken ta isär eller klippa. Vid den tiden krävdes det väldigt mycket för att kunna utföra en 

bluff med bilder på detta vis. Var skulle Billy ha lärt sig detta? Skulle han gått någon 

utbildning i USA på någon filmstudio? Man hör också invändningar att han måste gjort vissa 

filmer med hjälp av modeller men ingen har lyckats efterlikna det på egen hand.  

 

 



 

 

Genom beräkning har det fastställts att om modeller med spön och linor skulle används så 

skulle så stora objekt behövts gigantiska ställningar och flera medhjälpare för att kunna få en 

modella att bete sig så som i de gamla filmerna. Alltså inget Billy kunnat göra själv och ännu 

mindre med bara en arm. Det går ju även notera att trädtoppar rör sig av vinddraget. Vi kan 

också leka med tanken att om någon nu skulle velat fejka så bra bilder som möjligt hade det 

då inte varit bättre att göra det mot en blå himmel utan objekt bredvid, framför eller under? 

Givetvis hade det varit det bästa men som Billys bilder är tagna har skeppens omgivning till 

syfte att kunna verifiera storlek och avstånd så att den som vill ska kunna göra mätningar för 

att se för sig själva om det kan stämma. Detta har gjort och proportionerna stämmer. Så 

nästa gång ni tittar på bilderna så ha med er att träd, trädgrenar bilar och landskap m.m. 

tjänar ett syfte. Detta har bekräftats av de som granskat fallet utan förutfattade meningar. 

Skulle allt varit en bluff skulle det också varit en enorm hemlighet. Dock har Billy i hela sitt liv 

bott omgiven av människor. Till detta har han också haft en övervakande fru som haft 

skeptiska ögon. Detta hade gjort att om modeller, ställningar, filmstudios, fotolabb och stora 

utgifter skulle förekommit så hade det märkts av många i hans närhet. Detta har inte varit 

fallet. Av de som påstår eller kallar intressegruppen FIGU för kult eller sekt finns ingen som 

har insikt i organisationen eller ens vet vad som utmärker de två begreppen. FIGU betyder 

svenskt översatt Fria intresseföreningen för ande- och ufologistudier. Notera ordet fria vilket 

är grundläggande över hela föreningen då allt engagemang, arbete och insats sker på helt 

frivillig basis. Det finns inga tvång på prestation då det hela är upp till varje person att 

intressera och engagera sig så pass mycket man vill. Det finns heller ingen bestraffning, 

böter eller repressalier om man vill gå ur FIGU. Det finns ingen dyrkan i gruppen och ingen 

tro. Det finns ingen agenda att övertyga människor och som medlem lovas man inget när 

man går med. Ej eller existerar det någon syn på Billy och Plejarerna som högt uppsatta utan 

respekteras som enskilda individer som alla andra. Ett tips till de som misstänker FIGU för att 

vara en samanvärjning är att se på medlemmarna. Detta är starka ansvarsfulla individer som 

är väldigt måna om deras egna och allts utveckling. De är raka motsatsen mot misstänkta 

kontrollerade “offer” som kanske befaras. Av den mänsklighet som råder i föreningen och 

utifrån de andliga värderingar som ligger till grund finns inga stora egon eller tendenser till 

storhetsvansinne. Alla är jämlika med varandra. Sanning och ärlighet är grundstenar hos 

medlemmar och tjänar bl.a till att förstå sig själva på ett klart och tydligt sätt. Den som tror 

att det föreligger någon störning hos Billy har varken förstått vad det är som lärs ut, hur Billy 

verkligen är och att allt runt honom faktiskt är den verkliga motsatsen till vanföreställning. 

Att säga att någon har storhetsvansinne för att blivit utvald som kontaktperson eller profet 

rimmar dåligt med tanke på att om vi får besök från rymden så är det störst sannolikt att det 

kommer att vara på just detta vis - med en enda kontakt. Något enväldigt styre förekommer 

inte då organisationen är helt demokratisk. Denna demokrati är så väl konsensuspräglad att 

de beslut som tas måste ha 100% uppbackning av gruppen och det räcker att en medlem 

sätter sig emot för att omröstningen inte ska gå igenom. Även om Billy själv är grundaren av 

FIGU så är han en medlem som alla andra och inte någon president, guru, ledare, boss på 

det sättet som många kanske tror. Ni kommer aldrig se honom i centrum. Ofta när man får 

nys om fallet med kontakterna med Plejarerna så ställer man sig frågan hur man aldrig hört 

talas om detta förut. En sådan viktig och intressant händelse skulle ju vara över allt i media 

och på allas läppar. På samma sätt som Billy inte är en person som står i centrum så är hela 

föreningen och informationen utformad så att man tillhandahåller och kan erbjuda 

information för den som väl söker efter den eller vänder sig till FIGU. Det är så många hittar 

till Billy eftersom deras individuella sökande leder dem i den riktningen och då är också 

intressenterna redo att processa det som kommer ur kontakterna och sedemera Andeläran. 

Då Andeläran som är essensen av kontakterna är helt fri från tvång och i stället helt frivillig är 

den olik andra inriktingar.  



 

 

Tro hör inte hemma i Andeläran. De som är mogna och törstiga efter sanning kommer oftast 

efter en slingrig väg fram till att upptäcka FIGU på ett eller annat sätt. Det är så de flesta 

intressenter hittar FIGU, genom egna sökningar och dragning till de relaterade ämnena. När 

man väl finner det så finns där ett gigantiskt förråd med information att mätta den 

sanningstörstige som söker efter meningen med livet bortom det som religionerna försöker 

förklara. Att missionera och övertyga någon som inte är redo för det har den exakt motsatta 

effekten. En religiös människa kommer i stället bara begrava sig ännu mer i sin tro för att på 

konstgjort sätt försöka förstärka den och bevisa att det ska vara sant. Därför håller FIGU som 

sagt en låg profil och fokuserar i stället på att erbjuda information för den som vill och är 

intresserad. Det hör heller inte hemma att ha en frontfigur i from av mästare, ledare eller 

guru i en sådan lära som Andeläran då det helt motsätter själva innebörden av den. Det finns 

ingen tro, ingen yttre bestraffning eller belöning. Ingen enskild person ska ta åt sig äran för 

det som skrivs när det kommer till Andelära. Inte ens Billy Meier. Historiskt sett så har 

centrala personer som försökt förkunna sann lära blivit till gudar och otaliga kulter och 

religioner har växt fram. Detta är den direkt motsatta viljan hos FIGU. Det är läran som står i 

fokus inte Billy och därför kommer ingen någonsin se honom stå och representera 

informationen utan informationen talar för sig själv. Det behövs inte någon idolgestalt för att 

förstärka sannings bördan av det även om många tror det. För att tillgodogöra sig allt som 

skrivits och ta del av allt krävs att man kan tyska då det är det enda språket som används. 

Detta är givetvis ett hinder men när man väl bemästrar det så är det ett rikare språk och det 

bäst lämpade för att förklara saker i detalj på ett korrekt sätt. All översättning som görs 

kommer vara sämre än tyskan då flera ord saknas helt i andra språk. Givetvis hade engelskan 

varit det bästa men den har sina brister och när det kommer till djupare ämnen och 

förklaringar av människan, livet och anden så saknas orden för att beskriva det på ett korrekt 

sätt. Därför är informationen en gnutta otillgänglig i sin helhet för de som ej bemästrar 

tyskan och man blir då beroende av översättningar och tolkningar vilket alltid till sist leder till 

missförstånd och att innebörden förändras när den går från mun till mun. I denna artikel har 

vi vi använt tyska puliceringar som källa och det framkommer sannolikt fakta som inte går att 

hitta så lätt i det engelska skildringarna, från kritikerna. Det ska ju också nämnas att de 

kritiker som inte talar tyska har mycket svårare att förstå och få en inblick i det hela vilket gör 

deras chans att faktiskt fatta det hela inte är möjlig. När det gäller de skrivna böckerna som 

behandlar Andelära så går det arbetet till så att Billy börjar skriva boken och fortsätter i en 

enda process tills boken är färdig. Därefter följer alltid ett korrektur arbete för att se över att 

all text är rättstavad och att grammatiken är rätt. Denna kontroll görs gemensamt med ett 

antal medlemmar som några timmar per vecka ägnar sig åt detta. Liknande korrektur 

genomgår kontaktrapporterna men skiljer sig på så sätt att Billy tillsammans med Bernadette 

och någon kontaktperson av Plejarerna går igenom mening för mening. Denna process sker 

inte i det dolda utan flertalet personer i närheten har under många år kunnat se och höra hur 

detta har pågått. På samma sätt som med Andeläran är det skrivfel och grammatik som 

korrigeras medan själva innehållet sällan behöver ändras. Alltså handlar det inte om att 

efterkonstruera någonting utan endast att göra den så felfri och lättläst som möjligt. Varje 

bok och skrivande genomgår denna process vilket inte är konstigt och från kontakt till färdig 

bok spänner en tid där kontakter samlas ihop för att bilda dessa tjocka samlinga som kallas 

“kontaktblock”. Tidiga okorrigerade exemplar av kontakterna kan delges medlemmar och 

numera även publiceras på hemsidan. Ett tydligt sådant exempel är från tiden då Corona 

bröt ut där FIGU tidigt publicerade information som var före sin tid och rapport på rapport 

spreds direkt. Det betyder också att de som lever nära FIGU och håller sig uppdaterade har 

lite förhandsinformation innan dessa böcker ges ut och kan löpande inse sanningshalten i 

det som förmedlas i kontakterna.  

 



 

 

Alla tidigare nämnda mordförsök på Billy är ett uttryck för en vilja att tysta och sätta stopp 

för honom. Att någon gång på gång försöker tyder på starka negativa krafter. När 

framgången uteblev valdes i stället ett annat spår. Om det inte gick att få honom ur världen 

skulle han förvanskas till en bedragare så att all trovärdighet skulle gå honom förlorad. I ett 

planerat och mycket grymt sätt genom utpressning blev stöten att plantera in fel i Billys 

bilder. Genom att utpressa den lokale fotohandlaren Schmidt fick man tillgång till de 

oframkallade rullarna och kunde däri göra justeringar som var snarlika de ursprungliga 

fotografierna men tagna från redan publicerad media. Med detta var tanken att när det kom 

fram skulle alla förkasta trovärdigheten i fallet och Billy skulle inte längre bli hörd. Från denna 

rulle fanns ett fotografi som gestaltade tå kvinnliga kontaktpersoner.  Det blev en planerad 

uppståndelse när information senare kom fram komma att det var tagit från ett amerikanskt 

TV program. Man påstod då att Billy fotograferat från en TV-skärm. Att ta en bild på en 

gammal TV den tiden skapade garanterat ränder i bilden och det skulle vara en omöjlighet 

för en privatperson att inte få med dem vilket den framkallade bilden saknade. Alltså var det 

gjort med annan avancerad utrustning än en vanlig kamera.  Det kan också tilläggas att Billy 

saknade egen TV på den tiden och om detta amerikanska program sändes uppe i de 

schweiziska bergen kan man också tvivla på. På den tiden fick man inte sina bilder direkt 

utan man kunde få vänta i en månad för att få dem till sig. Dessa manipulerade bilder 

passerade obemärkt eftersom de var så snarlika originalet samt att en tid hade gått från 

tillfället då de togs att man inte såg något olikt. Det var ju inte som dagens digitala kameror 

där man ser fotot på en skärm innan och direkt efter man knäppt på avtryckaren. Så 

eftersom detta passerade publicerade man bilderna i godan ro och det var först efter en 

många år som det uppdagades att några foton kunder härröras från olika andra 

publikationer.  På detta vis lyckades man skapa en skepsis hos vissa som ofta återkommer 

när man idag försöker skjuta hål i fallet. Det komiska var att personen på bilden man bytt ut 

var två kända sångerskor. Skulle då Billy fotat av en kändis och trott att det skulle gå 

obemärkt förbi? Sannolikt visste han inte ens vilka de var. Att göra någonting sådant vore 

som att skjuta sig själv i foten och självklart inte något som Billy medvetet skulle gjort 

eftersom det skulle innebära en kortsiktighet och det är ju tvärtemot det han står för - 

långsiktighet. Det förekom även fler bilder som man smugit in för att på samma sätt försöka 

eliminera hans trovärdighet. Nu blev det inte så att allt föll pladask utan Billy och FIGU 

fortsatte att växa och man tog inte åt sig av tvivel eller angrepp. Om man tänker efter så var 

det ett sofistikerat sätt att försöka sätta stopp för Billy, men då förstår man inte vilken annan 

drivkraft som ligger bakom hans engagemang. Det är inte hans berömmelse eller att han 

försöker övertyga människor utan endast för att sprida andeläran till mänskligheten. Så 

kontentan av försöket att förvanska filmrullarna blev i stället att fallet drog åt sig ännu fler 

intressenter och på så vis blev mer uppmärksammat och växte. Oavsett vad som sägs och 

skrivs kommer Billy och FIGU fortsätta ge ut sina skrifter då det menas att dessa inte är 

bunden till någon tid utan kommer att kunna användas i all framtid. Det är det som är själva 

uppdraget som Billy och Plejarerna har jobbat med. Förstår man texterna och innebördens 

värde för mänskligheten så är de faktiskt en skatt som inte går att finna motstycke till någon 

annanstans. Det är kanske inte en tillfällighet att hans namn Eduard betyder skyddare av 

skatten. Trots all ansträngning, påhopp, tålamodsprövande arbete fortsätter han att skriva 

och förmedla sanning till människan som gått förlorad över tiden och till största delen 

förstörd genom religionerna. Har en människa en stark gudstro kommer de ha svårt att ta till 

sig informationen. Detta skapar en kortslutning inom dom och det är då lättare att vända sig 

ifrån det och smutskasta det än att ta itu med det och testa om det stämmer. Detta 

motstånd har yttrat sig i bl.a. 21 mordförsök på Billy.  

 

 



 

 

Hoten hade stoppat vilken annan människa som helst och vore det inte för en absolut 

övertygelse att det som publiceras motsvarar sanning skulle både FIGU och Billy slutat för 

länge sedan. Men så är inte fallet, det fortsätter… 

På toppen av allt motstånd har även delar av Billys familj vänt sig mot honom. Efter 

skilsmässan mellan Billy och hans ex-fru gjorde hon några uttalande i en intervju i ett försök 

att angripa sin ex-make. De argument som uttalades visade sig sedan inte hålla och kritiken 

var mer i form av en hämnd mot Billy.  Billys ex-fru, Kaliope, var trots hennes uttalande själv 

ett vittne vid flera UFO-obsersvationer och kom sedermera själv att skriva om det. En av 

deras gemensamma söner valde också att ta avstånd från sin pappa och FIGU. Det berodde 

på sin egen upplevelse att han inte passade in i föreningen och att han kände sig beskylld 

för olika saker. Dock var han tydlig med att säga att avhoppet inte hade något med själva 

kontakterna eller fallet att göra för de bedyrar, han var äkta. Även han var ett vittne på 

samma sätt som sin mamma. Det finns ju ingen garanti att bara för att man är nära dessa 

människor och FIGU så kan man förstå, acceptera och smälta in. Som tidigare nämnt så har 

de allra flesta sökts sig till FIGU genom deras intressens mognad och det finns en hunger 

efter sanning. Men att födas in i en familj betyder inte att man per automatik ärver denna 

mognad och höga nivå samt drivkraft. Det är viktigt att varje person har sin egen unika 

utveckling där man kan utforska sanning och verklighet efter den nivå man är på. Nyfikenhet 

på liv i rymden är något som alla kommer närma sig mer och mer men än så länge blickar vi 

ner i marken och inte upp mot stjärnorna. För att nyfikenhet ska få finnas med i drivet att 

utforska rymden och längta efter ett möte så kan inte en landning ske eftersom det skulle 

avbryta vår förberedelse och mognad. Den dagen ett möte ska ske behöver båda parter vilja 

att det ska ske och vägen fram dit kan behöva innehålla sökande, önskan, kärlek, konsensus, 

mognad och en smula mystik för att skapa möjlighet till rätt inställning. Då flera UFO-

intresserade fortfarande blickar mot oseriösa historier, teorier och konspirationer eller 

fantasier så går något viktigt dem förbi. För oavsett vem eller vad som skulle kontakta oss så 

vore den mest och logiska frågan vara vad och vilken information som skulle komma ur de 

samtalen. Det är mindre intressant vilket typ av farkost de kommer i eller vilken färg deras 

hud har utan än viktigare är vad vi kan lära oss av dem. Är det inte märkligt att ett sådant 

viktigt fall som det med Billy Meier inte får mer uppmärksamhet än vad det förtjänar? Om du 

som läsare tvekar, ställ dig frågan - vad skulle det innebära om det är sant? Här finns ju alla 

bitar som alla egentligen eftersöker bortom det triviala om det finns rymdskepp. Mitt framför 

näsan i vår tidsålder sker den mest intressanta kontakten som någonsin kommer äga rum.  

Samtidigt finns Andeläran tillgänglig för alla som tror på något större än de gudar och 

religioner som mänskligheten själv uppfunnit. Så varför tar vi inte steget och studerar fallet? 

Svaren är säkert många och motstånden ännu fler. Som tidigare skrivits så är vi inte redo för 

konfrontationen. Vi saknar intresse för det som ligger bortom det materiella och ytliga. Och 

de som ändå är intresserade har så stora egon och höga tankar om sig själva att det blir 

svårt att inordna sig i något så stort utan att själv längre få vara “speciell”. Det arbete som 

Billy lagt ner och fortfarande bidrar med är inte för egen vinning skull utan en hjälp till 

mänskligheten. Du kommer aldrig se honom i centrum på en bild eller framme vid en 

presentation utan han är långt ifrån den centrala figur som många misstänker honom för att 

vara och att han gör allt för egen vinning samt vill sätta sig själv på en hög pedistal. Några 

egoistiska eller ekonomiska motiv existerar inte. Han lever i enkelhet och unnar sig lite 

materiellt. Kärngruppsmedlemmar har för övrigt egna arbeten för deras försörjning och 

deras engagemang i föreningen är inte inkomstbringande. Det finns egentligen bara en enda 

sak som står i centrum i FIGU och det är själva läran. Med läran menas Andeläran som är den 

information som också benämns läran om livet, läran om anden och läran om sanningen. 

Läran står i centrum och medlemmarna är inga UFO-fanatiker.  

 



 

 

I många böcker är den gamla läran nedskriven genom Billy och avser att sparas för all 

framtid. Till skillnad från tidigare profeter kommer ingen omskrivning tillåtas utan allt ska 

vara och förbli i originaltext för att omöjliggöra att falska kulter och sekter ska uppstå. FIGU 

med sin information och Andeläran samt medlemmarna ÄR mycket kritiska och fördömer 

religioner, sekter och kulter världen över. Till skillnad från gudabilder är Andeläran helt 

annorlunda och bygger på en den egna individens evolution i samklang med Skapelsen där 

orsak och verkan formar våra liv. Hårt ärligt arbete med sig själv och inte inför någon annan. 

Ingen tro och ingen bestraffning eller övertygelse har sin plats i FIGU utan här inryms inre 

bevisning. Alla har rätten att själva bestämma vad man anser vara sant och verklighet.  Man 

ber inte någon att tro utan snarare att tänka själv. Efter att man läst de skrivna bör man ta 

med det i din vardag och testa om det stämmer. Andeläran relaterar till det sanna förlorade 

livet där vi vårdar våra inre världen och varje människa förstår sin del i universum och vikten 

av att ta vara på livet. Ett liv som vi alla är sammankopplade med varandra, naturen, djuren, 

universum ja allt! Dock har vi tappat denna sammankoppling tillika väg i livet. Alla måste 

själva söka och försöka finna det som är rätt för dem i avseende av mening och vägen till 

sanning. Detta kan inte missioneras eller tvingas på. Därför kommer vi aldrig se FIGU arbeta 

på det sättet utan snarare tillhandahålla informationen och erbjuda de som är intresserade.  

Är du intresserad?  

 

Förutsägelser och framtida information 

 

Genom åren har det framkommit ett rikligt antal förutsägelser om framtida händelser i det 

material som Billy och FIGU publicerat. Det kan innefatta information från alla tänkbara 

ämnen och ofta väldigt exakta och specifikt nedskrivna. Vid sidan om det som publiceras 

finns mycket som aldrig har kunnat nämnts och i vissa fall får det inte publiceras förrän tiden 

är mogen. Alltså har Billy långt större vetskap hur saker och ting förhåller sig i världen men 

kan inte berätta. I alla de hundratals kontakter som dokumenterats finns flera otroliga fakta 

som publicerats och sedan inträffat. Nedan följer ett axplock över vad har berättats, när har 

det berättats och när i tiden har det blivit känt eller inträffat. Som ni kan notera är det långt 

mellan Billy har skrivit om det tills det blivit allmänt känt. Denna sammanställning får utgöra 

avslutning för denna artikel. Håll till godo. 

 

Förstörelsen av World Trade Center genom terrorism.  

Kontaktrapport 212, november 6, 1986 samt  215, februari 28, 1987 

Inträffade 2001 

 

Information om visselblåsaren Christoph Meilis kommande avslöjanden och att de skulle ske 

åren efter 1995.  

Kontaktrapport 213, december 2, 1986 

Inträffade 1997 

 

Information och beskrivning av hur planeten Neptunus har en ring.  

Kontaktrapport 182, februari 3, 1983 

Upptäcktes 1989 

 

Information om att Venus har öknar.  

Kontaktrapport  182, february 3, 1983 

Bekräftad upptäckt 1990 

http://futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_212
http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_215
http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_213
http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Contact_Report_182


 

Pyramiderna byggdes av egyptier som blev avlönade.  

Kontaktrapport 222, februari 3, 1988 

1991 fann man 10 gravar som bekräftade detta i motsats till att det skulle varit slavar som 

utgjorde arbetskraften.  

 

Njursten kan vara genetisk genom en genkontingent, metabolisk defekt.  

Kontaktrapport 216, mars 16, 1987 

Bekräftat 1994 

 

Förekomsten av moln-till-rymd-åska där blixtrar kan släppas ut i rymden. 

Kontaktrapport 229, juli 31, 1989 

Konstaterad 1994 

 

Mayacivilisationen dog ut av torka p.g.a. klimatförändring 

Kontaktrapport 134, augusti 13, 1980 

En studie bekräftar detta 1995 

 

En hög nivå av Serotonin i hjärnan hos en människa motverkar aggressivitet. 

Kontaktrapport 208, april 8, 1986 

Studie bekräftar detta 1995  

 

Existens av stora underjordiska städer och gravar i Bahariya, Egypten, där ca 10 000 mumier 

och guld finns men ingen har ännu funnit denna plats.  

Kontaktrapport 220, december 2, 1987 

Platsen upptäcktes 1996 av arkeologen Zahi Hawass  

 

Planeten genererar ljud av allt vattnets rörelse, stormar, tektoniska rörelser samt magman 

inifrån jorden samt alla annan rörelse från levande organismer.  

Kontaktrapport 223, maj 1, 1988 

1998 Finner man att jordens läte inte endast genereras vid jordbävningar utan att det 

ständigt finns ett lågfrekvent ton/ljud.  

 

Neutriner har en massa 

Kontaktrapport 224, juli 7,1988  

Japanska och amerikanska fysiker visar upp bevis på att neutriner har massa 1998. 

 

De ullhåriga mammutarna levde ännu för 3500 år sedan och på en ö norr om Ryssland.  

Kontakrrapport 215, februari 28, 1987 

Bekräftat 1993 

 

Det existerade en dinosaurie av arten Tyranusaurus Gigantic som blev 14 meter hög. 

Kontaktrapport 221, december 30, 1987 

Upptäcktes 1995 

 

 

Klimatförändringen, växthusgaser och utnyttjandet av jordens inre resurser orsakar med 

tiden en förändring i planetens rotation.  

Kontaktrapport 216, mars 16, 1987 

En studie 1999 visar på nämnd påverkan.  

 

 



 

West nile virus kommer att komma till Amerika. 

Kontaktrapport 220, december2, 1987 

Första fallet i Amerika inträffade 1999 

 

Dyselexi ärftligt genom en genetisk skada. 

Kontaktrapport 219, juni 16, 1987 

Genen upptäcktes 1999 

 

Offerritualer utövades i Stonehenge 

Kontaktrapport 216, mars, 1987 

Bevis funna 2000 

 

Ett giftigt gasmoln steg ur en sjökrater i en vulkan i Kamerun och 1,700 människor miste livet 

p.g.a. den livsfarliga koldioxiden. Detta kommer bli en fara framöver... 

Kontaktrapport 214, februari 3, 1987 

Man behövde tömma sjön på koldioxiden för att förhindra en ny tragedi 2001.  

 

Äpple är en föda som förebygger hjärtattack. 

Kontaktrapport 223, maj 1, 1988 

Forskare vid UC Davis School of Medicine bekräftade detta 2001. 

 

Centrumet i galaxen Centaurus A har ett supermassivt svart hål, som har en storlek eller 

attraktiv kraft på 1,35 miljarder solmassor.  

Kontaktrapport 224, juli 7, 1988 

 Forskare gör denna upptäckt 2001 

 

Kommande Balkankrig och Slobodan Milosevic som sedan kommer att hamna i FN:s 

krigsförbrytartribunal.  

Kontaktrapport 213, december 2, 1986 

 

 

Att Roberto Calvi inte begått självmord utan att han blev mördad.  

Kontaktrapport 172, juli 4, 1982 

Senare tester visade på detta 2001 

 

En mumifierad man som dog för 5105 år sedan kommer hittas vid Similauns glaciär. 

Dödsorsak var skada mot huvudet efter ett fall.  

Kontaktrapport 238, maj 18, 1991 

Första bekräftelse kom 2001 

 

Kommande kris inom Swissair. 

Kontaktrapport 206, mars 7, 1986 

2001 inträffade krisen 

 

Runt år 2000 kommer upptäckten ske av en inträffad explosion i galax NGC 4636. 

Kontaktrapport 214, februari 3, 1987 

Upptäckt gjordes 2001 

 

Genmanipulation kommer ske i Japan år 2002 där man sätter in gener från spenat i grisar.  

Kontaktrapport 215, februari 28, 1987 

Forskare vid Kinki University genomförde detta detta, 2002! 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_krigsf%C3%B6rbrytartribunalen_f%C3%B6r_forna_Jugoslavien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_krigsf%C3%B6rbrytartribunalen_f%C3%B6r_forna_Jugoslavien


 

 

Tomater förebygger vissa typer av cancer, särskilt prostatacancer. 

Kontaktrapport 216, måndag 16, 1987 

Forskare på Harward kommer till samma slutsats 2002 

 

Universum utstrålar en beige färg. 

Kontaktrapport 219, juni 16, 1987 

Bekräftat av Karl Glazebrook 2002 

 

Det existerar en jättebläckfisk som kan bli mellan 15–20 meter lång och 4-5 meter i diameter. 

Kontaktrapport 218, maj 30, 1987 

Okänd gigantisk bläckfisk spolades upp vid Tasmanien 2002   

 

Leonardo da Vincis mor var en slav från orienten. 

Kontaktrapport 222, februari 3, 1988 

Ett dokument hittas på ett museum i Italien som styrker detta 2002.  

 

Atmosfäriska tryckförändringar inträffar under varje solförmörkelse. Detta involverar både de 

jordiska klimatförhållandena såväl som påverkan av solen och månen.  

Kontaktrapport 224, juli 7, 1988 

"Forskare har bekräftat förekomsten av en så kallad" förmörkelsevind ", som ofta rapporteras 

anekdotiskt under en solförmörkelse, 2002.  

 

Ett plan försvinner spårlöst 15 augusti 1976 men sanningen är att det har kraschat in i berget 

Chimborazzo på ca 6000 meters höjd.  

Passagerar ur det kraschade planet hittades på just detta berg, 2003.  

  

Joseph Stalin mördades genom förgiftning. 

Messages from the Pleiades vol.2, 1979 

I en studie 2003 kom man fram till att han blivit förgiftad av warfarin. 

 

Alla fiskar känner smärta då de har ett nervsystem.  

Kontaktrapport 228, måndag, maj 1, 1989 

Engelska forskare finner bevis för fiskars förmåga till smärta år 2003. 

 

Ju starkare en galax är, desto mer massiv och mer omfattande är det svarta hålet. 

Kontaktrapport 224, juli 7, 1988 

Tim Heckman vid Johns Hopkins Universitet finner förhållandet 2003.  

 

En persons rädslor kan vara ärvda genetiskt.  

Kontaktrapport 208, april 8, 1986 

Genen för rädsla upptäcks 2005. Även djurförsök på möss styrker förekomsten.  

 

Artificiellt ljus kan orsaka cancer 

Kontaktrapport 226, februari, 1989 

En studie vid Haifa universitet 2009 visar att prostatacancer ökar hos de som sover i ljus. 

 

 

 

 

 



 

 

Plejareran berättar hur de sköter om sina tänder med hjälp av ljudvågor 

Kontaktrapport 223, maj, 1988 

Kanadensiska forskare har en prototyp av utrustning 2006, där ultraljud sägs kunna skapa 

återväxt av tänder.  

 

Mordet på JF Kennedy var inte ett enmansjobb utan bredvid Harvey Oswald fanns tre 

medkumpaner som också avfyrade skott. Dock var det Oswalds som var de direkt dödande.  

Kontaktrapport 256, maj 13, 1996 

Forskare vid Texas A&M Universitet kom till slutsatsen att mordet inte var ett jobb av bara en 

ensam gärningsman utan måste involvera flera.  

 

En faders tobakberodende kan skada avkommans hälsa. 

Kontaktrapport 241, februari, 1996 

Forskare vid American Association for Cancer Research kommer fram till denna slutsats 

2007.  

 

Aids ursprung härleds från Uganda där första människan smittades av apan (Cercopithecus), 

sedan kom sjukdomen vidare till Haiti för att först där efter ta sig till Amerika.  

Kontaktrapport 241, februari 3, 1996 

Michael Worobey forskning bekräftar just denna väg via Haiti. 

Publiceras 2007.  

 

St Peter var inte den första påven 

Kontatrapport 434, september, 2006 

En dokumentär 2008 visar på en "troskonspiration" som anklagar kyrkan för att ha fabricerat 

en koppling till aposteln för att validera och ge påvedömet den ultimata makten." 

 

Planeten Merkurius yttre skikt, kontraherar ständigt inåt, genom vilket de yttre sfärerna blir 

extremt kompakt.  

Kontaktrapport 66, november 10, 1976 

Bekräftat 2008 av Nasa 

 

Planeten Mars hade mer vatten än vad våra forskare vet 

Kontaktrapport 59, juli, 1976 

Mars hade mer vatten än Norra ishavet påvisade forskare vid Nasa Maryland 2015.   

 

Den största dinosaurien som existerat på jorden kunde bli upp mot 60 meter och väga 135 

ton. De levde i Patagonien.  

Kontaktrapport 221, december, 1987 

Fosiler hittas 2014 av en bonde i öknen nära La Flecha, 250 km väst om Trelew i Patagonien. 

De är de största delarna som funnits och bedöms vara från den största dinosaurien som 

vandrat på vår jord.  

 

En astroid kolliderade med Merkurius och kastade planeten i en ny omloppsbana. Av 

nedslaget skapades en ring av berg som är 107 km i diameter 

Boken: Existentes Leben in Universum (sidan 84–86, 1979/1993)  

I en forskningsartikel i Nature Geoscience presenteras att en kollision är anledningen till 

Merkurius udda rotationsbana. Caloris-bassängen som återfinns på ytan går att matcha mot 

ett nerslag av den storlek som skulle skapa denna förflyttning.  

 

http://www.eebweb.arizona.edu/Faculty/Bios/worobey.html


 

 

 

 

 

 

Jordens oljereserver kommer att vara slut om 70 år, 2057 

Kontaktrapport 224, july, 1988 

År 2000 varnar den brittiska banken HSBC i en rapport att oljan kommer ta slut 2061 

 

Första månlandning inträffade utan var en bluff. 

Kontaktrapport 357, april, 2004 

Reuters rapporterar 2009 att originalfilmerna från månlandningen 1969 blev raderade och 

ingen kunde längre finna dem. En ny version dök dock upp som sägs vara “av bättre 

kvalitet”.  

 

Blixtar förkommer på palentetn Mars. 

Kontaktrapport 219, juni, 1987 

Forskare från University of Michigan hittar bevis för detta 2009 
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