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Roswell, Greys och de som säger
sig blivit bortförda.
Denna artikel är skriven som ett kort sammandrag utifrån vad Billy och Plejarerna har givit för
information angående överskriften till denna artikel. Då informationen från dom visat sig vara
mycket sanningsenlig så finns det god anledning att ta nedanstående redogörelse på allvar.
Detta må vara den mest sanna och trovärdiga informationen du läst hittills om dessa ämnen.
Något som Plejarerna är väldigt tydliga med är att de aldrig öppet diskuterar saker som rör
hemlig militär verksamhet, politik eller sådant som berör nationers säkerhet.
Få UFOfall har fått så mycket uppmärksamhet omkring sig som just det som skedde i Roswell
1947. Det störtatade skeppet, dess besättning, bärgning och vrakdelar är sådant som man
kanske först tänker på när detta fall kommer på tal eller otrovärdiga förklaringar med hänvisnig
till väderballonger.
Berättelserna, teorierna och konspirationerna fortsätter att spridas och skapas gällande denna
händelse. Vissa förklaringar och information är också medvetet skapat av hemliga och militära
organisationer för att sprida disinformation och även verka avskräckande. Som lekman är det
omöjligt att få reda på den exakta sanningen utan man riskerar med största sannolikhet att
tappa fotfästet i denna djungel av förklaringar. På samma vilseledande vis är det med fenoment
av alla de berättelser av människor som säger sig blivit bortrövade av utomjordingar. De båda
fallen har en gemensam nämnare. Greys. I min djupdykning i FIGU:s material så har jag
följande att berätta:
Till en början så bekräftas att: 
Ja
, visst skedde denna händelse som så många andra även har
talat om. Ett skepp störtade av misstag i New Mexikos öken 1947. De benämner inte farkosten
som rymdskepp eller flygande tefat utan helt enkelt “strålskepp”. Fyndet var så
häpnadsväckande att all info blev hemligstämplat. All vetskap skulle förnekas från amerikanska
militären och även ute i alla regeringar runt om i världen. Det stämmer att vraket bärgades och
att man kom över levande och döda kroppar från de varelser som framfördes i detta strålskepp.
Tanken och försöken från USA var att kopiera deras teknik för att replikera och bygga egna
strålskepp (och vapen) blev dock mindre framgångsrika. Man lyckades helt enkelt aldrig.
Som ni kanske redan har läst i andra skrifter från Billy så besitter flera länder på jorden egna
strålskepp men de är av en mycket äldre och primitivare teknik. Dessa har inget med fyndet i
Roswell att göra utan har skapats genom andra orsaker och händelser. De farkoster som

jordemänniskor idag besitter kan inte resa interstellärt och de svarar för största flertalet av de
iaktagelser nere från marken som felaktigt antas vara utomjordiska.
När det gäller de upphittade kropparna från olycksplatsen så var deras kroppstorlek mindre än
vår. Ni har säkert sett flera bilder och variationer på dessa varelser som kallas Greys eller “De
grå”. Någon exakt bild kanske vi aldrig kommer att få men vi kan tänka oss i grova drag hur de
är skapta. Intressant nog säger Billy och Plejarerna att de illustrationer som cirkulerar ej
överensstämmande med verkligheten.
Vad Plejarena säger och bekräftar så kom både skeppet och varelserna från
ReticulumSystemet. Besättningen föreföll som naturliga men forskarna förstod inte vad de
hade framför sig. I sjäva verket var de konstgjorda varelser av bioorganisk natur s.k. androider.
Dessa androider är inte att förväxla med robotar eller helt kontrollerade marionetter. Nej, de är
skapade med eget tänkande, bestämmande och förmågan att själva kunna ta initiativ.
De är medvetet skapade att utseendemässigt likna sina skapare från Reticulumsystemet och
har där en ställning i likvärde med befolkningen men står givetvis under visst kommando av
skaparna. Uppenbarligen kunde t.ex. en av deras sysslor vara att, som i just detta fall, resa runt
och utforska planeter.
Androiderna har ett konstgjort medvetande och det medför att var och en inte har någon riktig
personlighet men dock en form av individualitet. De kan lära sig och förändras genom livet men
alla är kollektivt likriktade och genomgår ingen evolution av sitt medvetande vilket naturliga
människor gör, som du och jag. De bioorgansika varelserna utövar en telepatisk förståelse sins
emellan. Viktigt att notera är också att androiderna inte innehar någon andeform. I avsaknaden
av den livsgivande andeformen så belevas de istället av den kosmiska elektromagnetiska
energin, genom deras konstgjorda hjärnor. Deras skapare från Reticulum har medvetet
inplementerat begränsningar som gör att de endast kan bli 300 år gamla vilket är lägre än vad
skaparna själva kan bli. Anledningen är att de inte ska kunna organisera sig och på något vis
eller sätta sig upp mot de äkta. Androiderna kan inte fortplanta sig själva och på så sätt föröka
sig.
Plejarenera själva är ej tillåtna att upprätthålla kontakt med invånarna från Reticulum. Vare sig
fysisk eller telepatisk kontakt. Plejarerna besitter själva samma teknik och har även de
androider i sin hemmavärld. Plejarerinvånarna hade alltså inget med denna krashhändelse att
göra och heller ingen annan ras som ingår i samma federation.
Planeten och stjärnsystemet Zeta Reticuli ligger 37 ljusår bort från våran planet. På deras
hemplanet är atmosfären väldigt lik den vi har här på jorden och de kan utan besvär vistas här.
De bär kläder och är inte nakna på det sätt som ofta illustreras. Deras skepp är mycket väl
utrustade med hög teknologi och förmögna att göra stora resor genom rymden. En rad
berättelser och vittnesmål finns dokumenterade av människor som säger sig blivit bortförda av
de grå varelserna från Zeta. Det finns så många fall och det ena är värre än det andra. Givetvis
motsvarar långt ifrån alla sanning och verklighet. Det fanns dock ett fall som Plejarerna tidigare
pekade ut som genuint och som verkligen inträffat och det var fallet från 1969 med makarna
Betty and Barney Hill. De styrkte sanningen i parets berättelse i mitten på 70talet, långt innan
den kommande lavinartade rapporteringen skulle ta sin början.
På senare tid i takt med att Plejarenas teknik utvecklades har de varit tvungna att revidera sitt
uttalande för att nu kommit fram till att makarna Hill inte talade sanning utan deras upplevelse

var påverkad av jordens störda elektromagnetiska fält. På samma vis har dessa störningar varit
orsaken till en rad tidiga fall av falska minnen hos de som säger sig ha drabbats. Andra fall som
Dan Fry och Schmidt förklaras ha berott på ett medvetet inflytande av en annan illasinnad
gruppering och deras minnen har blivit rent ut sagt projicerade in i dem. Resultatet blev att
oavsett om berättelser var sanna så spreds historierna och skräcken som ringar på vattnet.
Fallen med bortföringar av de små grå växer sig allt större och rapporterna väller in från alla
håll. Inte bara från USA utan även i Europa och öviga delar av världen breder sig fenomenet ut.
Det hela kan liknas med en kollektiv villfarelse och masshysteri. En kollektiver illusion, som på
sin väg överförs genom det mänskliga kollektiva undermedvetna till den enskildes egna
undermedvetna. Dock framträder det endast hos dem de som är mottagliga. Dessa personer
behöver inte vara psykiskt sjuka, schizofrena eller medvetehetsstörda utan de är i regel endast
labila i sin kontroll av det kollektiva inflytandet in i deras undermedvetna. Detta leder till att vid
nästa givna möjlighet utlöses en form av vakendröm som uppstår genom det undermedvetna i
vilket data från det kollektiva undermedvetna har lagrats. Dessa tillstånd av vakendrömmar är
visioner som verkar just precis så, som om man har upplevt dom på riktigt. Egentligen är
upplevelserna inget annat än det ovanstående beskrivna och personens egen fantasi.
Influenser från den kollektiva formen betyder att flera männsikor delar på just samma innehål i
deras undermedvetna vilket gör att när det väl kommer upp till ytan hos de drabbade så
framträder illusionen väldigt starkt och med följden att uppevelsen blir intensitiv. Man kan
uttrycka det som att kollektiva styrkan/trycket i det hela gör att dom utsatta blir befallna av det.
Enligt Plejarerna så utgår strömmen av det kollektiva undermedvetna influenserna från en
massa av jordens befolkning på hela 35%. Influenserna sänds ut i vibbrationsform.
Kraften i upplevelsen gör att efterdyningarna är påtagliga. Folk vaknar svettiga, utmattade och
har ibland till och med märken på kroppen vilket förstärker deras tro i normaltillståndet att det
var verklighet. Märken och sår kan uppstå genom självprocerade medvetenhetskrafter i
tillståndet de då befinner sig i samt frambringas av personernas faktiska rädsla av att bli
bortförda. Denna nämnda masspsykos visar sig genom likheten i innehållet de berättade fallen.
De personer som är labila och mottagliga har ingen fysisk,geografisk, åldersmässig, etnisk eller
intellektuell gemensam nämnare utan finns representerade i alla samhällsskit och över hela
planeten.
Förutom de som drabbas av ovanstående fenomen finns det en stor mängd personer som ljuger
om att de varit med om att blivit bortförda. Motiven till detta kan vara sjuka tillstånd eller
berömelse och pengar. Av alla dessa upplevda och rapporterade fall så är endast ett mycket
litet antal fall sanna. Plejarerna hävdar på inga vis att det aldrig skulle förekommit äkta fall vilket
det gjort. De benämner de som undersökningskontakter. Det har då handlat om fysiska och
biologiska undersökningar av män och kvinnor. Vissa har fått små märken, ärr och små
implantat insatta. De små metallfragmenten sägs ha till uppgift att kunna skicka impulser till
mottagaren samt att kunna ha någon form av övervakning av dem. Lyckligtvis så sker detta
extremt sällan. Varelserna beskrivs åter igen av Plejarena som något helt annat än från det vi är
lärda. Mycket av den rädsla vi har gentemot utomjordisk intelligens och i synnerhet de små grå
är uppbyggd av medias gestaltning. Att komma till rätta med sanningen i alla fall genom hypnos
förklarar Billy och hans vänner inte har någon verkan. Först av allt så kan de som är bedragare
och lögnare passera genom att även ljuga i det försökta hypnostillståndet. När det gäller de

andra fallen  de som är mottagliga och de som faktiskt är sjuka så kan de endast återge vad de
upplevt som verklighet. Alltså kan de ej redogöra för hur ett yttre inflyttande har passerat in i
deras undermedvetna och befäst sig för att sedan ge reaktion och uttryck i det medvetna. De
kommer aldrig kunna redogöra för något annat än det som de tror sig ha upplevt. Detta gör att
deras vittnesmål framstår som trovärdigt och psykologer och liknande ger dem ära för och
därmed vatten på patientens kvarn.
Så med dessa ord hoppas jag att jag har kunnat ge er lite ny insikt i de berröda områdena.
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